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Introdução

Desde osprimórdios da civilização, a capacidade de
utilização do raciocínio, a comunicação e a construção de
subjetividades na busca de compreensão e interação com
uma realidade percebida com outros sujeitos, bem como o
desenvolvimento de artefatos tecnológicos são marcas da hu-
manidade em relação aos outros animais.

O homem e: a mulher têm a possibilidade, mais ou
menos I rbitrária, de decidir sobre o próximo movimento,
ti itabclcccr caminhos diferentes para um mesmo tipo de
estimulo, de compreender o mundo segundo uma cadeia de
percepções objetivas e subjetivas e de atuar fora de uma ló-
gica esperada, seja atendendo a uma coletividade ou a sua
individualidade.

Se estas peculiaridades da nossa espécie, diversificada
na sua essência, envolvendo decisão e escolha, por um lado,
garante a possibilidade de exercitar um poder restrito de
decisão sobre nosso próprio querer, sobre nossas ações e de-
cisões de acordo com aquilo que "pensamos pensar" por nós
mesmos ou "sentir por sentir" por nós mesmos, por outro
lado, estabelece profundas inconsistências em relação a in-
fluência 'de uma governamentalidade dominante em relação
ao exercício do saber e poder sobre os vivos, de suas influên-
cias por ações das práticas de biopoder que desejam definir o
certo ou errado, o sucesso e o insucesso, a verdade e a menti-
ra, o aceitável ~ o não aceitável, o que é moral e ético daquilo
que consideram imoral e antiético. Trata-se do exercício de
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biopoder sobre as coletividades e sujeitos. A ação dessa força
"invisível", especificamente sobre a formação de docentes,
compreendidos como agentes de preparação dos cidadãos
para a sociedade, para a ciência e para o próprio indivíduo é
evidente e cruel.

A questão do biopoder, em Foucault (2003) sugere, en-
tre outras estratégias, o controle dos corpos. Do controle dos
corpos, a prática de disciplinamento se volta para as cole-
tividades. Aqui, trata-se do poder sobre a vida (as políticas
da vida biológica, entre elas as políticas da sexualidade, do
comportamento, dos pensamentos e do sentir), trata-se da
estatização da forma correta da vida, do homem como ser
vivente que precisa de agentes para ser implementada na
prática da vida. A diversidade, a racionalidade e as subjetivi-
dades que anteriormente nos distinguiam de outros animais,
passam a ser politicamente tratadas como uma ameaça ao
ser e à civilização esperada pela governamentalidade. Uma
ameaça ao funcionamento equilibrado da coletividade go-
vernamentalizada. Na leitura da dominação, disciplinar, con-
trolar e domesticar são imprescindíveis para a consolidação
da erradicação de nossas tendências subversivas. A lógica da
dominação vai se preservar através de padrões inquebráveis
e de uniformização.

As instituições escolares e universitárias são um dos
mecanismos tradicionais de consolidação destes sistemas.
Daí a necessidade de haver um responsável cuja função é en-
sinar aquilo que é significativo e definir o que interessa a ser
conhecido ou não pelo jovem cidadão. Até mesmo de cuidar
para que aqueles que se conformam maisfacilmente possam
seguir para a sua "função social determinada".

Por isso, a importância do docente.corno instrumento
de formação de disciplinaridade e de instalação de controles
e autocontroles nessa perspectiva dobiopoder instalado na
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sociedade, forma e forja um profissional com pouca ou ne-
nhuma força de transformação. Esta força assegura a inser-
ção controlada nos corpos e é levada a imbricar-se no aparato
produtivo, ajustando os fenômenos da população de novos
cidadãos em formação-aos processos econômicos.

O disciplinamento e controle que alguns sujeitos, e,
posteriormente, instituições, aplicam sobre outros, atua des-
de a episteme de pensamentos e ações, passando por dispo-
sitivos de discíplinamento comportamental e mental e, final-
mente, resultando em práticas esperadas.

Estas instituições educacionais não são ingenuamen-
te engendradas para funcionar da maneira como funcionam.
Isso se express~ na forma arq uitetônica, na expectativa de
omportamcnto, nos horários de funcionamento, na manei-

1'. omo o encadeamento curricular é engendrado, na forma
orno .~s relações sãoconstruídas e em muitas outras carac-

terísticas da instituição que reproduzem outros espaços de
controle e disciplinamento, como por exemplo hospitais e
prisões. São espaços que buscam garantir a expectativa de
governo da tradição de poder das gerações anteriores.

Assim, a instituição escola e universidade, através de
regras e normas e principalmente pelos docentes, garante
que este conjunto de códigos de comportamento e de pen-
samento sejam orientados e manipulados em uma direção e
sentido definidos pelo Estado. Trata-se do estabelecimento
de normas de conduta dos corpos e dos pensamentos. Fou-
cault (2007, p. 225) escreve que:

Anorma é o que pode aplicar-se tanto a um corpo que
se quer disciplinar como a uma população que se quer
regularizar. A sociedade de normalização não é, pois,
nestas condições, uma espécie de sociedade disciplinar
generalizada, cujas instituições disciplinares teriam
colonizado e finalmente recoberto todo o espaço. Essa
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é só uma primeira interpretação, e insuficiente, da ideia
de sociedade de normalização. Asociedade de normali-
zação é uma sociedade onde se cruzam, segundo uma
articulação ortogonal, a norma da disciplina e a norma
da regulação.

Aqui, nestes espaços de exercício do biopoder, a noção
de governo se imbrica com uma ética (FOUCAULT,1997), o
que significa a manipulação das premissas da governamen-
talidade sobre a subjetividade da coletividade, ditando os
caminhos do que é certo, das atitudes e comportamentos es-
perados, e, que são construtores de uma subjetivação aparen-
temente carregada de verdades inequívocas.

Estes dispositivos aplicados na educação de crianças,
jovens e adultos atuam sobre as forças geradoras de nossas
identidades, modelando e adequando nossos pensamentos
e sentimentos, diminuída nossa perspectiva desviante, nos-
sa tendência outsiâet e as subversões de um comportamento
implantado. Em resumo, tais dispositivos desgastam nossa
capacidade de resistência e nossa humanidade diversificada.

Aquilo que anteriormente nos distinguiu de outros
animais, passa a ser politicamente tratado como uma ameaça
ao ser e à civilização na perspectiva do Estado. Uma ameaça
ao funcionamento equilibrado da coletividade governamen-
talizada. A lógica da dominação vai se preservar através da
invenção falsa de padrões inquebráveis e de uniformização.

Se aquilo que nos particulariza também nos dá poder
de subversão, a ação de dominação, para a manutenção da
relação entre dominado e dominante exercida através de ins-
tituições legais, passa a ser um caminho de consolidação do
poder e dos saberes.

Trata-se de estabelecer relações de saber e poder, do es-
tabelecimento da governamentalidade domaís forte que na
contemporaneidade não se traduz em violência e dominação
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explícita dos cidadãos, mas através de adaptações, de flexibi-
lidades, de verdades-e de éticas inventadas para consolidar a
proposta de biopoder.D sujeito que deve ensinar e o sujeito
que deve aprender precisam acreditar que não devem se se-
duzir por ideais ouideias categorizadas pelo sistema como
subversivas. . .

Contudo, é importante sublinhar que a instituição de
ensino como um espaço para a ação dos dispositivos de dis-
ciplinamento e Controle, necessita de agentes para a conclu-
são de suas estratégias. de modelação. São os disciplinadores
que atuam em ressonância com a governamentalidade e, por
vezes, necessitam de humanos para exercitar suas epistemes,
dispositivos e práticas. Estes sujeitos, por sua vez, precisam
star ubmctido'~ a códigos inscritos em regras implícitas ou
xplí itas, a modelagens de comportamento e compreensão

procurando manter uma ordem, presumivelmente, salvadora
e estabilizadora de condições sociais adequadas às necessida-
des de uma governamentalidade política. Estes são os docen-
tes e todo o conjunto de atores que atuam nestas instituições.

Foucault (1997)identifica uma nova forma de governar
que se caracteriza pela implantação de mecanismos internos
de governança, indiretos, numerosos e complexos que limi-
tam do interior do governo dos vivos o exercício do próprio
poder. O poder público vai, então, regular o comportamen-
to dos "súditos", definirá as competências necessárias para o
"sucesso" ria sociedade através de mecanismos de seleção e
acompanhamento, tornando a avaliação uma ferramenta de
inclusão ou exclusão em um sistema de biopoder.

Esse sistema de modelagem do "cidadão" precisa plan-
tar, nos novos sujeitos de mercado, alguns elementos que res-
pondam aos dispositivos de disciplinamento e controle sem
que haja a necessidade de utilizar forças cerceadoras mais
explícitas, como por exemplo, o poder de polícia. Estes espa-
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ços de verificação das necessidades que a governamentalida-
de comanda, dita e prescreve são elementos de racionalidade
e de subjetividades possíveis ao indivíduo em formação. As
instituições têm como um dos seus objetivos realizar a vin-
culação sólida entre as histórias de verdades e as histórias de
direito, entre as histórias dos erros e as histórias das proibi-
ções. As primeiras traduzem a verdade com um número de ra-
cionalidades historicamente sucessivas que se estabelecem,
são regimes veridicionais validados pela governamentalida-
de política, científica ou religiosa. As segundas atuam como
mecanismos cerceadores, a partir de regras de moral e com-
portamento onde a condição de acerto, de bom raciocínio
e bom sentimento estão ligadas às necessidades da mesma
governamentalidade.

Nos espaços de educação, emerge fortemente nos dois
últimos séculos, a necessidade de se praticar e assumir o utili-
tarismo. Este é tratado, neste trabalho, como uma tecnologia
do governo. A formação passa a ser um instrumento de perpe-
tuação desse impulso utilitarista e aquele que não responde
a esta modelagem pode estar perigosamente se colocando na
marginalidade do sistema. Daí a necessidade de se combater
a heterogeneidade de uma forma inteligente, pois a qualida-
de do heterogêneo se materializa sempre por inclusão, nunca
por exclusão e nem por uniformidade. É nesse limiar de re-
lação entre disciplinamento, controle, regras, uniformidades
sem parecerem uniformes, que reside a aparente aceitação
das heterogeneidades desde que elas respondam às necessida-
des de governamentalidade, instalando-se a função docente.

As proles dos sujeitos dominantes precisam ser confor-
madas e esta ação não pode esperar pelo amadurecimento do
indivíduo. Nesse contexto e utilizando a perspectiva expres-
sa pelas ideias de Foucault (2003), o indivíduo será considera-
do aquele ser limitado em suas circunscrições físicas, psico-
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lógicas e de ação, enquanto que o sujeito só emerge quando
o indivíduo se prende a uma identidade que ele mesmo reco-
nhece como sua; Essacriação do sujeito, na perspectiva ado-
tada é a tarefa deste dispositivo educação e que é exercido
pelo docente ao agir sobre o indivíduo em formação. Se na
antiguidade, quanto mais se tem poder, mais se é demarcado
como indivíduo, nacontemporaneidade, no regime discipli-
nar, indivíduo éexatamente aquele sobre o qual se exerce o
poder, mediante' a vigilância contínua. Deste se constrói o
sujeito e se embota o indivíduo e, por isso, o sujeito é consi-
derado, segundo Castro (2009, p. 409) nas obras de Foucault
como produto dos dispositivos de poder uma vez que é, tam-
bém, produto das técnicas de sujeição das racionalidades e
subj tividadcs. ~fi~ura responsabilizada pela governamenta-
Iido d .para operaclonalizar esse processo é o docente.

'Os sujeitos discentes precisam aprender a reconhecer
as hierarquias, precisam aprender a reproduzir conhecimen-
tos aceitáveis pela sociedade e enfim, preferencialmente,
submeter-se sem muita resistência ao mercado e política
dominante.

Assim, a educação é uma catapulta para o estabelecimen-
to do srarus, mas de nerihuma forma para a permanência neste
novo espaço de status alcançado. Da mesma forma, pode-se
afirmar que existem mecanismos de controle para que estes
sujeitos emergentes tenham um limite interno de integração
aos seus pseuâo-peses nos status permitidos a sua ascensão.

O docente neste roteiro está situado em uma espécie
de limbo social, quando se analisa a sociedade a partir das
relações de saber e poder. Este profissional conforma ou gera
resistências na caminhada do indivíduo discente até o sujei-
to discente, ele gera caminhos para o acesso aos saberes e
até mesmo pode, indireta ou diretamente, preparar o sujei-
to conformado ao poder, mas, ele próprio não se situa nesta .
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casta dominante e também não se alinha com o discente que
poderia ser seu par político. O docente trata-se de um mé-
dium que tem, em sua subjetividade, um status imaginário
de poder e saber, circunscrito a um pequeno espaço dentro
de uma instituição mantida pela economia das governamen-
talidades. Ele não se situa nem aqui, nem lá, nem dominante,
nem dominado, nem um representante dos saberes, mas sim
um reprodutor destes, ao mesmo tempo em que tem um po-
der bastante limitado e em geral pouco efetivo em relação
aos seus "súditos".

É neste enquadramento que se dialoga com a proble-
mática do docente, como um instrumento político modela-
dor de sujeitos em formação.

Professor como sujeito de disciplinamento e controle

A formação de docentes é analisada a partir de dois
enfoques propostos por Foucault (2005) que têm como eixo
metodológico a arqueogenealogia. Nesta perspectiva não se
coloca em foco uma questão objetiva, não se busca uma nova
forma de fazer, mas a compreensão do que origina as ideias e
as metodologias conectadas ao contexto onde foram geradas.

A perspectiva arqueológica proporciona a compreen-
são da epistemologia da formação, mediante uma" análise re-
definida dos documentos e discursos que tendem a esconder
as intenções manipulativas das ciências sobre os contextos
sociais. Trata-se de uma abordagem que procura estabelecer a
compreensão das conexões não explicitadas pelos "cientistas
da educação", nesse espaço, tratados como sujeitos que fun-
damentam a construção de reprodutores das necessidades da
"governamentalidade.

No seu sentido genealógicb,Foucault (1987) inspira a
analisar as formações docentes através daquilo que não foi
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dito no discurso dos formadores, as "práticas não discursi-
vas", compreendidas como estratégias de poder. Os discursos
dos formadores estãoconectados com sua forma de ver o
mundo, com suas práticas e seus valores, construindo uma
ontologia histórica de si mesmos, onde se estabelecem rela-
ções com o outro e com.uma moral concebida.

Esta abordagem sugere que as formações, ao invés de
constituírem espaços de.luta e política, tendem a ser conce-
bidas como um lugar de reprodução que protege e mantém
as estruturas das instituições. As formações realizam, assim,
práticas assépticas dernelhoria na aprendizagem, ensino e
avaliação de acordo com as expectativas da instituição, do
governo, da comunidade e da família .

.o importante, aqui, é a pergunta sobre como é pensado
o fenômeno, como se constrói o fenômeno, que forças atuam
sobre a forma como esse fenômeno se apresenta. A aborda-
gem arqueológica propicia descobrir as forças que agiram na
construção de compreensões sobre o assunto que se quer es-
tudar. Foucault (2005) explicita que a genealogia se concentra
na descoberta das práticas e das transformações, além das
influências que estes métodos sofreram no seu movimento
de um estado potencial para sua consolidação prática. Iden-
tificando a influência "genealógica", se compreende quais
"verdades" são selecionadas para serem consolidadas e que
outras devem ser apagadas do processo.

Se, na fase arqueológica pergunta-se "quais" questões
são pensadas, na fase genealógica se estuda como as influên-
cias atuam sobre a formação daquilo que é discursado, narra-
do, dito e construído como verdade (CASTRO,2009).

A formação de docentes tem sido objeto do pensa-
mento de muitos cientistas que sugerem inúmeras teorias,
como por exemplo, Schõn (1992) e Zeichner (1993); pelo esco-
lanovismo de Dewey (1933); pelo professor pesquisador fun-
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damentado em Stenhouse (1975),defendendo a tese sobre a
importância da formação através da pesquisa; pelo professor
de Geraldi, Fiorentini e Pereira (1998)sugerindo a necessida-
de da inclusão científica da ação e pesquisa (pesquisa-ação);
por André (1999),afirmando a importância do professor atuar
em regime de colaboração com outros professores universi-
tários e professores da escola; por Freire (1996)defendendo a
discursividade pedagógica crítica no Brasil, evidenciando a
concepção de pesquisa como algo inerente à docência; pelas
ideias de Nóvoa (2005), criando vinculações fixas entre o pro-
fessor reflexivo e o professor pesquisador na medida em que
afirma serem distinções de superfície; pelo discurso das com-
petências e das formações democráticas de Perrenoud (2000)
e tantos outros pensadores.

Contudo, nenhum deles trata sobre as influências ge-
nealógicas desta profissão, da necessidade de subverter a or-
dem imposta pelo self-government, do mercado e sua influ-
ência no docente e do bloqueio a expansão de uma proposta
revolucionária para além de territórios específicos escolhi-
dos pelo self-government, onde esta proposta não ameaça o
sistema. A docência e a educação se explicitarn como parte
da arte de governar, consolidando essa manobra por meio de
formações descontextualizadas.

Situar o século XVII, onde Comenius já preconizava a
necessidade de cursos para docentes, nesse período históri-
co, Foucault (2005) reconhece um deslocamento de poder, su-
gerindo a instalação da sociedade disciplinar, relacionando-a
à ação de controle social. Os indivíduos como: espécie são
submetidos a um tipo de poder produtor de saberes que re-
gula a vida dos sujeitos. Para o autor, não há a possibilidade
de se instalar o biopoder sem a relação com um campo de
saber e, reciprocamente, todo saber instala novas relações de
poder, logo precisa de arautos, os docentes.
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Aênfase na disciplina enquanto exercício de poder pelo
docente sobre o discente se instala, e as relações de respeito
migram de um aspecto .de reconhecimento da autoridade de
saber para umaautoridade instituída através de cerceamen-
to, de exercício de controle a partir de relações de vigilância
e de punição. As 'práticas da docência se fundamentam nessa
relação de hierarquia, mais ou menos explícita, que deve se
estabelecer independentemente de reconhecimentos de au-
toridade pelo sujeito (corpo) sendo estabelecidas relações de
autoridade fundamentadas pela hierarquia em relação à co-
letividade (espécie).

Como analisa Foucault (2005), neste recorte histórico
dos séculos XVIII e XIX, percebe-se a necessária docilização
do orpos, a punição corretiva como salvamento do sujeito
d: s más t ndências, o adestramento e o panoptismo. Essa
migração de foco do poder se instala em aproximadamente
dois séculos, sendo que em meados do século XIX, o poder
é levado do corpo dos indivíduos para o corpo espécie, osci-
la entre o poder sobre os corpos e o poder sobre a espécie.
O poder sobre o sujeito e o poder sobre a coletividade. Os
docentes são, por sua vez adestrados para .cumprir sua mis-
são disciplinadora através de punições, não mais dos corpos
enquanto suplício, mas através da instalação de mecanismos
que levem à perda de direitos ou de bens materiais.

No século XIX, após a Revolução Francesa, iniciam-se
as ideias sobre a necessidade de instrução popular, dando
margem ao surgimento das chamadas Escolas Normais, cuja
finalidade era preparar professores para o exercício da docên-
cia. O dispositivo educacional de disciplinamento e controle,
de docilização e adestramento se instala e deste período até
a contemporaneidade se consolida.

O docente e as instituições onde este sujeito vai prati-
car (faber) sua profissão, exercitar seu papel social, necessita
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criar um jogo onde os indivíduos a serem conformados acei-
tem, como verdade, o poder atribuído a este docente, que
por sua vez, lê como verdade o poder atribuído à instituição.
A força de reprodução, o sujeito encarregado de formação e
institucionalização desta reprodução, os dispositivos da go-
vernamentalidade, modelam a "argila jovem" até a forma que
vai determinar o sucesso ou insucesso, que vai definir a com-
preensão deste sujeito em formação do contexto onde deve
estar inserida a tarefa atribuída ao docente.

Para conseguir conquistar este espaço de sucesso na
sociedade, o único caminho possível do discente será através
da resignação às influências do docente, da instituição e das
regras da governamentalidade sobre o setor que atuam como
que um farol indicando o caminho "correto" a ser seguido
para o sujeito aspirante a uma formação ou emprego que ga-
rantam uma "segurança social".

Trata-se de fazer acreditar, através de mecanismos te c-
nológicos bem concretos, que certos territórios e culturas en-
gendram maior chance de sucesso social. O sujeito que deve
ser formado para pensar que é o imperador de si mesmo, ao
mesmo tempo se autoescraviza, controla-se e se disciplina é
aquele mais cotado para o sucesso almejado. A formação do-
cente consolida a invenção da verdade criada pelo biopoder.
Torna-se um caminho perfeito, no sentido de SUClS rejeições à
estrutura não poderem ser compreendidas como radicais. A
própria resistência é gerada dentro das regras desse mesmo
biopoder e administra a subversão das ideias, mantendo o
sistema do biopoder estável.

Professor como instância de ordem

A instância de ordem, termo trabalhado por Foucault
(2005), é um espaço institucionalizado onde uma de suas fun-
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ções será manter o controle sobre qualquer tipo de relação
que esteja sob sua guarda e responsabilidade. Dessa forma, as
instituições educacionais são espaços que traduzem instân-
cias de ordem. Os sujeitos docentes que as representam na
sociedade são osexecutores de suas intenções.

Estas instâncias de ordem unificam diversas institui-
ções sobre os mesmos auspícios das intenções da governa-
mentalidade e, para tanto, é preciso que os docentes, tidos
como executore~, respeitem através de regras, disciplinamen-
tos e controles, aos quais são submetidos, as orientações de
uma instituição maior. O desrespeito às regras se traduz em
punições profissionais que as instituições maiores executam
como sanções políticas e funcionais. Há uma preocupação
das instituições educacionais vinculada ao disciplinamento
d s corpos, das estéticas, dos comportamentos, do respeito à
hierarquia e dos pensamentos.

Entretanto, tem-se observado, a partir da metade do sé-
culo XX, uma tendência dos jovens a não se submeterem fa-
cilmente a este disciplinamento e controle, principalmente
nas universidades e no Ensino Médio. Esta questão analisada
por Roszak (1972), explicita que os jovens estão se rebelando
contra estas categorias tradicionais de controle e se pode es-
perar uma resistência mais efetiva ao que este autor chama
de tecnocracía, o governo dos especialistas. Entre estes espe-
cialistas estão os docentes.

Por meio das influências neoliberais, socialistas ou co-
munistas é que o docente atua como executor do biopoder,
reclamando sobre o descompromisso de seus discentes, com
o conteúdo, com a disciplina e outros dispositivos. Este atua
através de mecanismos de punição para formatar seus dis-
centes dentro de um esquema de disciplina. Nessa perspec-
tiva, ensina o preço que um aluno pode pagar por optar pela
indisciplina e pela não conformação. Uma das ferramentas
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fortemente utilizadas é a avaliação. O aluno resistente aos
dispositivos de controle, inevitavelmente conflita com o do-
cente representante da tradição e do biopoder mobilizado.

Professor, racionalidade e razão

A partir do século XIX, o império da razão preponde-
ra nas academias e nas instituições educacionais anteriores
e ulteriores à Universidade. A superação da subjetividade é
condição especial para o disciplinamento e o controle por-
que estas são mais complexas para o controle coletivo.

O advento das influências cartesianas estabelece que
o sujeito pensante exclui, como que automaticamente, a
possibilidade da loucura, logo a razão protege e mantém a
sanidade. Se o discente e o docente estiverem apoiados na ra-
cionalidade, o risco de exclusão da sociedade é praticamente
inexistente porque a racionalidade, leva ao comportamento
socialmente aceito e "correto". Contudo, trata-se da racionali-
dade e da razão validadas pelo Estado. Foucault (1978)explici-
ta esse aspecto quando afirma que aquele sujeito que percebe
o verdadeiro, sendo o verdadeiro aquilo que é determinado
pelo biopoder, não pode ser insensato. A in~ensatez brota da
não conformidade com o que está determinado.

Foucault (1978)reflete sobre as regras VI, VII e XIV es-
critas por Descartes e faz emergir a necessidade, inventada,
de se substituir a compreensão da experiência .humana em
toda sua riqueza e subjetividade por outra experiência pau-
tada na medida e na ordem, que são os modos racionais de
comparar e compreender com essa perspectiva incorporada
ao ato docente.

A compreensão através das ideias de Foucault (1978),
permite perceber que a forma como a racionalidade se ins-
tala dentro das instituições de ensino, ao mesmo tempo que
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gera o individualismo competitivo, gera também uma con-
solidação cada vez maior da totalidade disciplinada. Há um
modo de ser e de pensar que são aceitos. Há alguns espaços
territoriais onde OS desviantes podem habitar, desde que não
interfiram nas grandes regras e administrações instaladas na
instituição e nos discentes considerados aptos a ascender na
sociedade com base em seus resultados estudantis e nas ava-
liações proporcionadas pelos docentes.

Constrói-se uma superficial ideia de colaboração e co-
operação entre os sujeitos, uma consolidação cada vez maior
do individualismo nos processos avaliativos já que o sucesso
depende única e exclusivamente da sua nota, e o agrupamen-
to destes indivíduos inventados de maneira individualista e
superficialmente cooperativos em um espaço comum que é
a instituição de ensino.

É desta forma que a razão de estado se consolida no
meio da decência. Unia forma de manifestação de um sis-
tema de leis que regula os direitos, enquanto que um siste-
ma de ordem garante o funcionamento administrativo nas
instituições educacionais. Ao docente cabe promover esses
preceitos no espaço das salas de aula, conformando seus dis-
centes a estes dois sistemas. Trata-se, mais uma vez, da ação
da biopolítica, do exercício do biopoder reunindo os indi-
víduos, estimulando uma construção individualista que irá
garantir uma coesão pacífica e domesticada em uma totali-
dade social. Trata-se da condução das condutas e dos pensa-
mentos. A formação docente reflete na prática e nas regras
das instituições este intuito reprodutivista, preferencialmen-
te acrítico ou aprisionado em um território delimitado, por
exemplo, na sala de aula.

Se, quando a educação estava fortemente vinculada à
religiosidade e, por isso, vinculada e ajustada às leis divinas,
na contemporaneidade, é a política e as práticas de exercício
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do biopoder e da governamentalidade que definem as con-
dutas e racionalidades aceitáveis, tanto de discentes como
de docentes.

Para que isto se consolide, a razão do Estado como go-
verno racional deve determinar os domínios do saber que
são aceitáveis, os campos de conhecimento que podem levar
ao sucesso do indivíduo, e é tão importante como qualquer
outra manifestação do dispositivo de poder movimentado
pela educação, estabelecer os limites de aceitação de com-
portamentos, de pensamentos e de éticas que devem demar-
car as fronteiras do que é aceito e do que é marginal.

Esta uniformização é exatamente o que permite a
governamentalidade conhecer aquele que será governado,
não porque este processo compreenda cada um dos sujei-
tos, mas porque estes sujeitos estão conformados em uma
individualidade definida, circunscrita, limitada, controlada
e disciplinada.

A formação dos docentes em qualquer nível, tende a
ser controlada porque se mantém viva a tradição, do ponto
de vista intelectual e acadêmico. Os costumes serão consoli-
dados a partir das tradições, as preparações para nova socie-
dade, as novas relações de trabalho, ficam a cargo das insti-
tuições educacionais.

Como afirma Foucault (1978),não é possível que haja
exercício de poder sem a consolidação da verdade construída
pela governamentalidade dominante e executada nos espa-
ços educacionais. Um exemplo desta prática de formação é a
tendência a aprovação de projetos para financiamentos que
abordam mais uma visão tecnicista do que uma visão reflexi-
va, um faber em detrimento do sapiens.

Todas as mudanças têm como raiz a discussão com as
propostas da governamentalidade, fazendo com que o jogo
revolucionário das instituições de educação ocorra numa
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arena favorável à .manutencão das tradicões ou ao controle, - . ~ .,

das mudanças pelo sistema.

Considerações finais

Neste trabalho inspirado nas reflexões proporcionadas
por Foucault (19?7,2007, 2003) buscou-se sistematizar ideias
para demonstrar que as formações de professores, em razão
da natureza desta profissão que durante tanto tempo foi
mantida como uma atividade inspiracional, são articuladas
para servirem de dispositivo de disciplinamento e controle.

Apresentou-se o trabalho docente cerceado por regras
de conduta e pensamento, por um regime que manipula suas
possibilidades de colaboração na formação de cidadania dos
di ccnres.Estabeleceu-se que o biopoder, expresso através de
mecanismos de controle, disciplinamento de corpos, pensa-
mentos e subjetividades tem, no docente, um sujeito encarre-
gado de reproduzir suas leis e formas administrativas.

Enfatízou-se que motivações políticas para o controle e
sujeição da subjetividade do sujeito, as ênfases nas racionalí-
dades, na razão, na construção de uma aceitação de verdades
inventadas pelo sistema de governamentalização, tendem a
deixar o sujeito mais próximo do sucesso e que o papel do
professor é imprescindível como agente desta modelagem.

Evidenciou-se a construção da compreensão do discen-
te, em oposição à figura de autoridade do docente, como uma
estratégia usada pelos administradores educacionais para
evitar que o docente perceba sua maior proximidade com os
discentes e não com os coordenadores e administradores das
instituições.

Realizou-se uma reflexão sobre a ênfase no século XXe
XXIem relação à psicologização da aprendizagem, o estabele-
cimento do foco das formações em didáticas e metodologias
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que não consideram no seu escopo de análise a questão polí-
tica, o mercado, a filosofia da diferença e a necessária subver-
são dos sistemas, fazendo com que as formações de docentes
sejam centralizadas no docente, na docência como atividade
e no discente como sujeito a ser domesticado.

Por outro lado, as práticas de relação de poder estabe-
lecidas pela governa mentalidade, quando aplica leis, regras e
ações administrativas para referendar e validar seu controle,
abre espaço real de resistência. As ideias foucaultianas pro-
põem que o próprio poder aplicado gere a resistência.

Esta resistência é contemporânea e integrável às estra-
tégias de poder. Por isso, as formações de professores têm
todo o potencial para subverter esta ordem em razão de es-
tarem no mesmo eixo. Não se trata de utilizar os espaços de
formação como um lugar de denúncia, nem mesmo como
um lugar de reivindicação de direitos, mas como um lugar
estratégico e de luta por outro tipo de formação.

O que se propõe é encontrar espaços de subversão den-
tro dos modelos curriculares estabelecidos, construir outras
formas de relação de trabalho dentro do modelo aplicado na
contemporaneidade. Daí a importância de se trabalhar den-
tro dos moldes estabelecidos e não desvincular a ação de re-
sistência e a possibilidade de uma formação mais crítica e
transformadora às inflexibilidades de mudanças aprovadas
dentro do governo. .

Foucault (2004) especifica três tipos de luta: contra as
formas de dominação étnica, social ou religiosa: contra a
exploração que separa os indivíduos do que eles produzem;
e, contra as formas de sujeição que vincula o sujeito a ele
mesmo assegurando, através de seus próprios pensamentos,
a sua sujeição aos outros. As formações poderiam se concen-
trar em criar mecanismos didáticos, metodológicos e relacio-
nais que assegurem a resistência a esses tipos de dominação.
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Os resgates das formações de docentes poderiam estar
centrados na reconstrução do sujeito sapiens e não na conti-
nuidade de ínstrumentação, sem reflexão política profunda,
de técnicas que consolidam o sujeito faber que é aquele que
interessa à governarrientalidad.e.
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