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E assim, seja lá como for 
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Brotar do impossível chão.  
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RESUMO 
 

 

A presente pesquisa busca investigar “quais os sentidos, os efeitos e os jogos estratégicos de 

poder-saber que a utilização da expressão “Dia D” engendra no contexto da educação 

mineira?”. Para tanto, objetiva-se problematizar, suspeitar e analisar criticamente o discurso 

presente nos documentos específicos do Dia “D”, visando compreender como se dão os jogos 

de estratégias de poder-saber, sobretudo, em torno da expressão Dia “D”. Destacamos que 

essa pesquisa foi organizada a partir de uma abordagem qualitativa, em que se assumem como 

referência/inspiração as propostas de análise de discurso foucaultiana, diante do principal 

documento oficial atinente à organização do Dia “D”: o Guia para organização do Dia “D” 

(“Guia de orientação para a reorganização e implementação do Plano de Intervenção 

Pedagógica - 2010/2011”). Juntamente com esse documento, analisaremos também, de modo 

complementar, os discursos referentes ao Dia “D”, em especial, presentes no documento: 

“Guia de revisão e reorganização do Plano de Intervenção Pedagógica - 2013” (este é uma 

continuidade do documento produzido em 2010/2011). Em vista disso, trabalharemos uma 

analítica em relação ao poder-saber, ao poder político, ao governamento e às estratégias de 

governamentalidade, às quais se fazem indispensáveis e peremptórias a esta pesquisa. De 

resto, as nossas análises nos permitem inferir que o Dia “D” da Educação Mineira possui uma 

função governamental-pastoral, pois tem como objetivo a construção de um sujeito de 

consciência (voltado para os resultados, para os índices). Ademais, a figura do sujeito político 

(Governador de MG) por detrás da produção dos documentos atinentes ao Dia “D”, emerge 

tal qual a figura do “pastor”, quer dizer, daquele que guia o rebanho. Mas não é guiar o 

rebanho no sentido da “salvação”, pelo contrário, trata-se de guiar no sentido dos resultados, 

dos melhores índices no IDEB, no PROALFA. Enfim, pode-se inferir que o Dia “D” em MG 

é uma operação de jogada política que visou à constituição da figura de um sujeito político 

(Governador de MG) – “soberano” – a ser tomada como referência no cenário político 

nacional. 

 

 

Palavras-chave: Dia “D”; Governamentalidade; Poder Pastoral; Avaliação em Larga Escala; 

Educação Mineira. 
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ABSTRACT 
 

 

This research aims to investigate “what the senses, the effects and the strategic games of 

power-knowledge that the use of the term “D-Day” engenders in the context of the Mineira 

Education?”. To this end, the objective is to discuss, suspect and critically examine this 

discourse in specific documents Day “D”, to understand how to give the games of power-

knowledge strategies, especially around the Day “D” Day speech. We emphasize that this 

research was organized from a qualitative approach, in which they take as a reference / 

inspiration of Foucault’s discourse analysis of proposals before the main official document 

regards the Day “D” organization: the Guide for organizing the Day “D” (guidance for the 

reorganization and implementation of Educational Intervention Plan - 2010/2011). Along with 

this document, analyze also in a complementary way, the speeches for the Day “D”, in 

particular in the document, “Guide to review and reorganization of Educational Intervention 

Plan – 2013” (this is a continuation of the produced document in 2010/2011). In view of this, 

an analytical work in relation to the power-knowledge, political power, the ‘governamento’ 

and governmentality strategies, which make themselves indispensable and peremptory to this 

research. Moreover, our analysis allowed us to infer that the Day “D” of the Mineira 

Education has a government-pastoral function, it has the objective of building a subject of 

consciousness (facing the results for the indexes). Moreover, the figure of the political subject 

(Governor of MG State) behind the production of documents relating to the Day “D”, emerges 

just as the figure of the “shepherd”, that is, one who guides the flock. But it's not guide the 

flock in the sense of “salvation”, on the contrary, it is guided towards results, the best rates in 

IDEB, in PROALFA. The Day “D” in MG, briefly, is a political move operation that aimed at 

the establishment of the figure of a political subject (Governor of MG State) – “sovereign” – 

to be taken as reference in the national political scene. 

 

 

Keywords: Day “D”; Governmentality; Pastoral Power; Large-scale Evaluation; Mineira 

Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Alice, aquela mesmo do País das Maravilhas, vai andando lentamente pelos caminhos 

de Minas, sem ao certo saber aonde este daria... 

Após uma longa caminhada, encontra um papel no chão, bem no cantinho da estrada 

e entre pedrinhas brilhantes. Sem se importar muito com o papel, joga “Cinco-Marias” com 

as pedras preciosas! Entediada por ter que jogar sozinha, pega o papel e o observa 

atentamente. Logo, começa a ler em voz alta. Lê com ênfase, com domínio de quem sabia, 

muito bem, interpretar: 
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Ser Mineiro - Carlos Drummond de Andrade 

 

Ser Mineiro é não dizer o que faz, nem o vai fazer, 

é fingir que não sabe aquilo que sabe, 

é falar pouco e escutar muito, 

é passar por bobo e ser inteligente, 

é vender queijos e possuir bancos. 

 

Um bom Mineiro não laça boi com imbira, 

não dá rasteira no vento, 

não pisa no escuro, 

não anda no molhado, 

não estica conversa com estranho, 

só acredita na fumaça quando vê o fogo, 

só arrisca quando tem certeza, 

não troca um pássaro na mão por dois voando. 

 

Ser Mineiro é dizer "uai", é ser diferente, 

é ter marca registrada, 

é ter história. 

Ser Mineiro é ter simplicidade e pureza, 

humildade e modéstia, 

coragem e bravura, 

fidalguia e elegância. 

 

Ser Mineiro é ver o nascer do Sol 

e o brilhar da Lua, 

é ouvir o canto dos pássaros 

e o mugir do gado, 

é sentir o despertar do tempo 

e o amanhecer da vida. 

 

Ser Mineiro é ser religioso e conservador, 

é cultivar as letras e artes, 

é ser poeta e literato, 

é gostar de política e amar a liberdade, 

é viver nas montanhas, 

é ter vida interior, 

é ser gente. 
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Após a leitura, um longo bocejo... Alice então, lentamente, ajeita sua cabecinha nas 

pedras, cruza suas perninhas, arruma a relva em suas costas. Após se acomodar, dorme um 

sono profundo... 

 

E logo, logo, logo já estava sonhando... 

 

**************** 

 

 Em meio às montanhas, vestida de chita lilás com rendinhas brancas, com os pés 

descalços e fitas magentas nos cabelos, eis que Alice, em sua caminhada, cruza em seu 

caminho com uma ave. 

  – Olá ave, diz Alice.  

  – Olá menininha! Como se chama? Pergunta a ave ajeitando suas penas e óculos. 

 – Eu?! Eu sou Sofia Alfena
1
! “Isto! Agora eu sou Sofia Alfena”, responde Alice, no 

seu sonho pra lá de encantado, transformando-se em Sofia Alfena. – E você ave, como se 

chama? 

 – Eu me chamo... Hummm... Ah! Sou só um Urubu mesmo, diz a ave meio confusa. 

 – Ahhh... Mas o que faz por aqui, “Seu Urubu”? Interpela Sofia Alfena. 

 – Sou um pesquisador. Estou refletindo sobre minha pesquisa, diz o Urubu. 

                                                           
1
 Sofia Alfena significa: sophia: sabedoria; alfena: flor singela. 
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 – Pesquisador?! O que é isso?! Diz Sofia Alfena de forma ‘abelhuda’, tentando ler o 

que havia na prancheta do “Seu Urubu” e ao mesmo tempo mexendo no seu jaleco e asas. 

 – Sim! Pesquisador! Ei! Calma menina... Por um acaso você tem “olhos nos dedos”? 

Diz o Seu Urubu se recompondo. – Bom, vou te explicar o que é ser pesquisador, mas pra 

isso tenho que te contar toda a minha história...  

 – Adoraria saber... Diz Sofia Alfena toda curiosa.  

 O Urubu então toma fôlego, arruma novamente as suas penas, o seu jaleco branco e 

os seus óculos em seu bico. Por fim, diz: 

  – Tudo começou quando... 

 

 

 

 

1.1. Memórias do sujeito pesquisador: motrizes na pesquisa e na vida 

 

Nasci em Minas Gerais na década de 1960. Em plena revolução de 1964. Dias antes. 

 Trago em meu repertório uma das verdades que minha mãe insistia em prenunciar aos 

seus filhos: “estude muito, aprenda tudo, tenha fé em Deus e pé na tábua – só assim você vai 

vencer na vida”. Desde muito pequeno escutei este jargão que se fazia como um regime de 

verdade para todos nós do grupo familiar. Por regimes de verdade Michel Foucault (2010, p. 



15 
 

 
 

67) entende que “é aquilo que determina as obrigações dos indivíduos quanto ao 

procedimento de manifestação de verdadeiro”. Todos os seis filhos viveram com a confiança 

em um futuro promissor deste regime. 

 Como caçula desta família, eu não só ouvia esta verdade da matriarca, mas de todos os 

irmãos mais velhos que, ainda, acrescentavam: “temos que ser bons alunos e estudar muito, 

pois só assim seremos alguém na vida”. Outra verdade que juntando a muitas outras iam 

constituindo as racionalidades familiares. Entendendo aqui como racionalidades “os conjuntos 

de prescrições calculadas e razoáveis que organizam instituições, distribuem espaços e 

regulamentam comportamentos” (FOUCAULT, 2010, p. 22). Estas racionalidades 

regulamentaram meus comportamentos. Penso que sempre. 

 Outras verdades importantes foram: presentes só viriam para o filho que tivesse um 

bom aproveitamento escolar, fosse aprovado e ainda com uma média acima de setenta por 

cento; a prática de esportes era bem vinda e saudável, entretanto só poderia praticar esporte se 

outra verdade se estabelecesse: “primeiro as obrigações para depois a diversão”. Dessa forma, 

caso houvesse uma média “vermelha” (nos boletins escolares da época, as notas dos exames 

eram grafadas em azul para aquelas acima de média e em tinta vermelha para as abaixo), 

como punição, era proibida a prática de esportes. Esse foi o nosso pequeno mecanismo penal, 

mecanismo este observado por Foucault (2011a, p. 171), da seguinte maneira:  

 

Na essência de todos os sistemas disciplinares, funciona um pequeno 

mecanismo penal. É beneficiado por uma espécie de privilégio de justiça, 

com suas leis próprias, seus delitos especificados, suas formas particulares 

de sanção, suas instâncias de julgamento, [...] quadriculam um espaço 

deixado vazio pelas leis; qualificam e reprimem um conjunto de 

comportamentos. 

 

 

E mesmo sendo apropriada e saudável, a prática esportiva só se fazia possível caso se 

“recuperasse” a média perdida na avaliação escolar. 

 Quando em meio ao percurso escolar cheguei ao primeiro ano do Ensino Médio, 

àquela época primeiro colegial, eu fiquei com médias inferiores a sessenta pontos (média para 

aprovação no colégio onde estudava) em três disciplinas: Física, Matemática e Biologia. Por 

conseguinte, deveria frequentar um período de novos estudos e novas avaliações, chamado, na 

época, de “recuperação” (período ao final do semestre letivo em que professores e alunos se 

organizavam com novas propostas de ensino-aprendizagem e novas avaliações. As avaliações 

poderiam se configurar com provas e trabalhos).  
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Foi quando um dos meus irmãos mais velhos, professor da escola, após participar do 

conselho de classe, comunicou a minha mãe a seguinte situação: “fale para ele estudar muito 

matemática e física porque o professor destas duas disciplinas argumentou que ele não vai 

conseguir se aprovar e combinou com o professor de biologia, embora tenha sido aprovado, 

para deixá-lo de recuperação também. Esta política amenizaria qualquer problema pessoal 

contra um determinado e específico professor, uma vez que não reprovaria com um dos 

professores apenas e, sim, com os dois envolvidos. Assim ele será reprovado nas três 

disciplinas porque os professores acreditam que ele não tem maturidade para cursar o segundo 

ano”.    

Eu escutei essa conversa. E maturidade se entende, aqui, um sujeito adolescente que 

enfrentaria um segundo e terceiro colegial, emocionalmente mais preparado para enfrentar o 

mundo lá fora. Uma preparação emocional e não uma preparação escolar ou de conhecimento 

escolarizado. 

Ao final fui reprovado nas três, ainda que, no Conselho de Classe final, se fez “claro” 

(elucidou uma verdade) para todos os professores que eu havia recuperado as notas em Física 

e Matemática e não em Biologia. Repeti o primeiro colegial porque não tinha maturidade e 

não por não ter em meu repertório os saberes escolares necessários de comprovação em 

exames. 

Nesses processos repletos de relações de poder e saber sutis, fica expresso um poder 

disciplinar fundamentado na recompensa, conforme nos mostra Foucault (2011a, p.171-2): 

 

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), de maneira de ser 

(grosseria, desobediência), dos discursos (tagarelice, insolência), do corpo 

(atitudes “incorretas”, gestos não conformes, sujeira), da sexualidade 

(imodéstia, indecência). Ao mesmo tempo é utilizada, a título de punição, 

toda uma série de processos sutis, que vão do castigo físico leve a privações 

ligeiras e a pequenas humilhações. Trata-se ao mesmo tempo de tornar 

penalizáveis as frações mais tênues de conduta e de dar função punitiva aos 

elementos aparentemente indiferentes do aparelho disciplinar; levando ao 

extremo, que tudo possa servir para punir a mínima coisa; que cada 

indivíduo se encontre preso numa universalidade punível-punidora. [...] Mas 

a disciplina traz consigo uma maneira específica de punir, e que é apenas um 

modelo reduzido do tribunal. [Ora], a punição, na disciplina, não passa de 

um elemento de um sistema duplo: gratificação-sanção.  

 

 

 Fui reprovado, mas ganhei uma chance de ficar mais “maduro”, talvez mais “forte”. 

Não fiquei também com “raiva” de só um professor, de uma só matéria, de um conteúdo só. 
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Dividiram-se as raivas, os ódios, as responsabilidades. A gratificação, a sanção estava clara: 

perdi um ano escolar, mas ganhei forças, modos, atitudes que são esperadas em um sujeito 

estudante adolescente. O adolescente com atitudes “imaturas” foi classificado para “baixo” 

para ganhar impulsos para uma “maturidade” mais aceitável, para depois possibilitar-lhe 

almejar um grau acima. Mesmo sabendo que as classificações, inclusive as escolares, as 

divisões e os seus graus têm papel duplo de 

 

[...] marcar os desvios, hierarquizar as penalidades, as competências e as 

aptidões; mas também castigar e recompensar. [...] A disciplina recompensa 

unicamente pelo jogo das promoções que permitem hierarquias e lugares: 

pune rebaixando e degradando. O próprio sistema de classificação vale como 

recompensa ou punição (FOUCAULT, 2011a, p.174). 

 

 

 Após este episódio, em meus caminhos, fui aprovado e decidi cursar o Magistério. 

Quis ser professor a fim de tentar entender melhor este espaço e seus sujeitos. 

Academicamente, formei para o ensino dos anos iniciais do Ensino Fundamental. O término 

de um caminho, de um período de vida, que bifurca, recomeça outros. 

Na Educação Superior, graduei-me em Letras e em Psicologia. Fiz concurso público 

para lecionar na rede escolar do Estado de Minas Gerais e, aprovado, assumi o cargo-função 

de professor efetivo
2
.  Fui trabalhar com a Educação Especial

3
. 

 

 

1.2. Bifurcações nos caminhos escolares: problemas iniciais 

 

 .  

      

 

                                                           
2
 Professor efetivo é aquele professor concursado para a função pública que passa a fazer parte do quadro estável 

de funcionário público segundo a legislação vigente. 

3
 No quadro de escolas da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais existem escolas com a 

especificidade em atender pessoas com déficits cognitivos, motores e sensoriais severos. 

– Ahh! Entendi! 

Mas então ser 

professor é ser 

pesquisador! 

– Não, pera aí 

menina... Tem 

mais história 

pela frente, só 

estou na 

metade...  
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 “Seu Urubu”, após tomar novamente fôlego, arrumar também as suas penas, o seu 

jaleco branco e os seus óculos em seu bico, prossegue: 

 Na função de professor, logo, deparei-me com meu primeiro problema: o processo de 

avaliação escolar. Apesar de eu estar em uma escola especial, as avaliações deveriam ser 

conforme o “ensinado-aprendido”
4
, porém a nota do boletim do aluno (instrumento para 

comunicação e divulgação dos rendimentos escolares) não poderia ser grafada em azul
5
, 

mesmo se o aluno tivesse conseguido atingir os objetivos propostos. 

Vale dizer, antes de qualquer coisa, que este tipo avaliação baseado no ensinado-

aprendido, é designado como “tradicional”
6
. Sumariamente, este tipo de avaliação intenta 

respostas prontas e acabadas e pretere qualquer forma de problematização ou formulação de 

novas perguntas. De resto, é geral, única e bimestral (ou por ciclos), e, igualmente, contempla 

questões que abrangem a reprodução dos conteúdos propostos, focando e dando valor a 

memorização, a repetição e a exatidão.  

Diante da minha situação, vinham-me perguntas corriqueiras, como por exemplo: 

como lançar notas em um boletim escolar diferente às notas das provas que o educando se 

submeteu? Por que o sistema de aprovação/reprovação dos alunos especiais tinha que ser 

fraudado? Quais notas deveriam ser registradas, visto que as provas, os exames e as 

avaliações são processos escolares para averiguar o que se ensinou e o que se aprendeu? Um 

aluno, por sua vez, não poderia ter boas notas? Não eram esquizofrênicas, doentias e absurdas 

essas atitudes que ainda se diziam “pedagógicas”? Por que somente avaliar desse modo 

tradicional? 

As supramencionadas perguntas me perseguiram durante a minha carreira de professor 

de escola especial. Sem entender, responder e/ou buscar respostas a essas questões, isso de 

certo modo acabou-se por tornar diferente, quer dizer, a Secretaria de Estado de Educação 

                                                           
4
 O conteúdo ensinado e aprendido estará na prova em forma de perguntas, para que o aprendiz “devolva-o” 

corretamente. Nesse contexto, depois de corrigida as avaliações, pontos são conferidos a cada questão, 

resultando na nota da prova. 

5
 As grafias nos boletins escolares tiveram suas correspondências em médias acima do proposto pelo regimento 

escolar como rendimento satisfatório: de caneta azul e as médias abaixo deste índice em vermelha. 

6
 Embora tanto a LDB quanto os PCNs infiram que a avaliação tradicional deva ser rechaçada, nos meandros do 

contexto escolar, este tipo de avaliação ainda é muito comum, senão, como afirma Hoffman (2003), 

predominante.  
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(MG) tomou a decisão de mudar o panorama não só da Educação Especial, como também, da 

Educação Comum
7
. 

 Desse modo, alteraram todo o processo de avaliação escolar, em conjunto com o 

sistema de aprovação/reprovação. Mudaram certas “verdades”. Cortinaram os regimes de 

verdade da avaliação escolar: não mais notas, mas conceitos; não mais 

reprovações/aprovações, mas aprovações continuadas; não mais períodos avaliativos 

estanques, mas uma avaliação “processual”, “contínua” e “diagnóstica”, levando em 

consideração todo o aprendizado do aluno a cada processo de ensino, de forma contínua (no 

dia a dia) e, por fim, servindo como ferramenta diagnóstica para o professor ter ciência dos 

avanços atingidos, assim como, dos conteúdos que ainda precisam ser consolidados. 

 

 

             

 

 Após interromper Sofia Alfena, “Seu Urubu” rindo, dá continuidade as suas 

explicações:  

 

A priori, é indispensável depreender que uma “avaliação tradicional” difere destes três 

tipos de avaliação, uma vez que é um método de verificação, de classificação e de atribuição 

de notas, em relação ao aprendido no final de cada unidade. 

Nesse sentido, segue um modelo didático-pedagógico em que a condução do ensino 

está centrada na figura do professor. Enfim, para examinar os resultados alcançados, são 

utilizados tão somente testes, exames e provas, os quais são meios de verificação (registro 

quantitativo) dos objetivos preestabelecidos (HAYDT, 2003). 

  No que concerne à avaliação processual (ou permanente), esta é um modo de avaliar 

em que é preciso, ao longo do processo educativo, oportunizar a professores e alunos a chance 

                                                           
7
 Tenho a pretensão de me orientar pelo termo Educação Comum e esquivar-me da Educação Regular. Isto se 

deve ao fato de que tanto a Educação Especial quanto a Educação Comum são regulares e reguladas em dias 

letivos, carga horária, planos e projetos (mais detalhes ver: LDB, CAPÍTULO V, Da Educação Especial). 

– O que é 

avaliação “em 

processo” e...? 

– Não é “em 

processo”, é 

“processual”. 

Vou te explicar 

cada uma das 

avaliações... 
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não somente de problematizar, suspeitar, questionar e avaliar o processo de ensino 

vivenciado, mas de rever ações, de apresentar sugestões e opções para a reconstrução coletiva 

da proposta de ensino, tornando a relação ensino e aprendizagem mais significativa 

(HOFFMAN, 2003; SEEMG, 2007).  

Avaliação contínua (ou continuada), por sua vez, é aquela que acontece no dia a dia, 

continuamente. É realizada por meio de debates, relatórios, observações, resenhas, resumos, 

processos de autoavaliação, trabalhos, etc. Nesse sentido, os sujeitos envolvidos (professores 

e alunos) devem estar em constante processo de construção e reconstrução de conhecimentos. 

De resto, é uma forma de avaliar que visa o acompanhamento diário e a retroalimentação da 

trajetória de aprendizagem do aluno, ao longo de cada aula, com vistas a focar nas 

intencionalidades das ações pedagógicas estabelecidas em curto, médio e longo prazo 

(HAYDT, 2003; SEEMG, 2007). 

 A avaliação diagnóstica é aquela baseada em constatar a aprendizagem dos conteúdos 

propostos e dos conteúdos que anteriormente serviram como base para criar um diagnóstico 

das dificuldades futuras. Com isso, possibilitando resolver situações presentes. Nessa 

perspectiva, o papel da avaliação diagnóstica é de investigar os conhecimentos anteriormente 

adquiridos pelo aluno, visando à assimilação dos conteúdos presentes que são compartilhados 

no processo de ensino e de aprendizagem (SANT’ANNA, 1995).  

 Hoffman (2003) destaca que a avaliação diagnóstica tem como escopo identificar as 

competências do aluno e adequá-lo a um grupo e/ou nível de aprendizagem. Nesse contexto, a 

ênfase está em identificar os conteúdos, as habilidades e as competências, tendo como 

objetivo conhecer qual é o nível em que se encontra o aluno. De resto, esse modo de avaliar 

não tem como foco principal a nota, mas o diagnóstico para compreender o processo da 

produção do conhecimento. 

 Retornando as minhas experiências, as avaliações em MG passaram a ser feitas em 

todos os momentos, a cada instante. Cabia então ao professor portar seus registros diários: 

descrevendo, fabricando, constituindo, construindo sujeitos-alunos em suas individualidades e 

singularidades; entendendo que o exame: 

 

[...] faz também a individualidade entrar num campo documentário: seu 

resultado é um arquivo inteiro de detalhes e minúcias que se constitui no 

nível dos corpos e dos dias. O exame que coloca os indivíduos num campo 

de vigilância os situa igualmente numa rede de anotações escritas; 

compromete-os em toda uma quantidade de documentos que os captam e os 

fixam. Os procedimentos de exame são acompanhados imediatamente de um 

sistema de registro intenso e de acumulação documentária. Um “poder de 

escrita” é constituído como uma peça essencial nas engrenagens da 
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disciplina. [...] Era este o problema dos estabelecimentos de ensino, onde era 

forçoso caracterizar a aptidão de cada um, situar seu nível e capacidade, 

indicar a utilização eventual que se pode fazer dele (FOUCAULT, 2011a, 

p.181). 

 

 

Os sujeitos-professores faziam anotações, diários, diários de bordo, portfólios, 

registrando elementos cognitivos, afetivos, disciplinares e comportamentais. Todas as 

anotações serviam para o preenchimento de um documento, o Plano de Desenvolvimento 

Individual
8
 (PDI). 

 Estava introduzido no sistema educacional mineiro o Ciclo Básico de Alfabetização
9
 

(CBA) que, por sua vez, diminuiu as estatísticas da reprovação, pois o aluno que não 

desenvolvesse os conhecimentos esperados para o ano escolar era conduzido ao ano 

subsequente, com sua turma, muitas vezes, com sua professora, para continuar o seu processo 

de aprendizagem. Sob este aspecto, mais adiante retomarei neste trabalho. 

 Anos mais tarde, na posição de professor em uma escola estadual de educação comum, 

simplesmente, eu deparei com diferentes processos avaliativos, embora processual, contínuo e 

diagnóstico: os boletins escolares, outra vez, eram preenchidos. Todavia, não mais por notas, 

nem por descrições de comportamentos e atitudes. Dessa vez, eram conceitos: A: muito bom; 

B: bom; C: regular; D: fraco. 

 Ainda que os conceitos classificassem os alunos do mesmo modo que as notas, a 

escala e o modo de registro se diferenciavam. Exemplificando melhor esta diferenciação, em 

vez de números tínhamos letras, em vez de “notas grafadas em vermelho” tínhamos conceitos 

(letras) como indicadores do desempenho dos sujeitos-alunos, em vez de reprovações 

tínhamos as progressões ou aprovações continuadas. Além disso, um conceito “A”, a título de 

exemplo, não era tão preciso quanto um número, pois concernia a uma nota entre 8,5 e 10 

pontos, e assim por diante. De um modo geral, seja conceito ou nota, ambos servem como 

maneira de classificação e de seleção dos alunos formalmente, sustentando e perpetuando a 

diferenciação entre os indivíduos na escola e em sociedade.  

                                                           
8
 O PDI – Plano de Desenvolvimento Individual é um instrumento diagnóstico e prognóstico do percurso escolar 

do sujeito-aluno em que constam todos os argumentos e planificação das habilidades e competências escolares 

atribuídas aos sujeitos aluno naquele momento de série/grau/idade. 

9
 O CBA – Ciclo Básico de Alfabetização admite anos escolares diferentes de anos civis. O primeiro ano do 

Ciclo constitui de dois anos civis. Para Haydt (2003) este propósito impede que os sujeitos-alunos tenham uma 

avaliação na modalidade formativa (controladora) ou na modalidade somativa (classificatória), observando uma 

avaliação diagnóstica, que visa verificar a presença e ausências dos requisitos de aprendizagens, bem como 

evitar reprovações no primeiro ano do ensino fundamental, visto que os índices indicavam como muito altos 

anteriormente a esta estratégia. 
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Diante dessas colocações, chamou-me a atenção o fato de que as provas, as avaliações 

não podiam ser marcadas ou agendadas. Não havia um dia específico para fazê-las. Todo o 

formato de avaliação deveria ser o cotidiano, ou seja, no dia a dia, por meio de atividades, 

exercícios e práticas observadas pelo professor. 

 Entro, então, em outra fase do processo avaliativo dos alunos. Chegam às escolas 

estaduais de Minas Gerais as “avaliações em larga escala”. Estas avaliações externas vão 

constituir os mecanismos de análises de desempenho dos sujeitos-alunos, dos sujeitos-

professores, das escolas, dos municípios, dos Estados e da União.  

As avaliações em larga escala, também conhecida como avaliação nacional de 

desempenho escolar, incide num dos pilares da política pública educacional, mas também 

serve como propaganda de governo (em um sentido partidário/político) e meio de 

financiamento. Vale dizer que este tipo de avaliação advém de parâmetros internacionais 

voltados ao ranking de desenvolvimento humano. 

Em síntese, a avalição em larga escala objetiva: os produtos ou resultados (notas); a 

quantificação do ensino e do desempenho; a atribuição de mérito a alunos, a professores, a 

escolas ou a sistemas de ensino (princípio da meritocracia); a ênfase nos dados de 

desempenho escalonados, gerando hierarquias e classificações. 

Historicamente, as primeiras avaliações em larga escala foram o Sistema Nacional de 

Educação Básica (SAEB) e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Estas foram as 

primeiras iniciativas do governo federal de institucionalização da avaliação em larga escala. O 

SAEB, por exemplo, foi criado em 1994, a partir da Portaria n. 1.795 e o ENEM, por sua vez, 

pela Portaria n. 438/1998 (WERLE, 2011). 

A partir do ano de 2000, o Brasil passa a participar do Programa Internacional de 

Avaliação de Estudantes (Pisa), sendo este organizado pela Organização para a Cooperação e 

o Desenvolvimento Econômico (OCDE), e realizado de três em três anos. A partir de 2005, o 

sistema avaliativo se intensifica e o SAEB passou a ser composto por duas avaliações em 

larga escala: a Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) e a Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar (ANRESC) (Idem, 2011).  

 Em Minas Gerais, com as avaliações em larga escala, alguns comportamentos na 

relação entre professores e alunos retornaram ao repertório escolar, principalmente, neste 

território: as fileiras de um aluno após outro, e após outro. Os alunos, agora, precisavam ser 

vistos individualmente em sua trajetória, com suas habilidades e competências. Teriam provas 

marcadas em semanas específicas; o retorno de provas com correções e porcentagem de 
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acertos. Mapeamentos, gráficos e reforços retornaram como regimes de verdade para o 

acompanhamento passo a passo dos sujeitos-alunos. 

 Por consequência, outras perguntas corriqueiras tomaram conta de meus pensamentos: 

mudaram a lógica? Mudaram tudo? Antes não tinha nada de prova e agora tem prova todas as 

sextas-feiras letivas? Ensinam a fazer provas com respostas marcadas em gabaritos? Treinam 

para resolver questões de múltipla escolha? Eram corriqueiros estes tipos de perguntas serem 

ouvidas por toda a população escolar. 

 Essencialmente, essas provas em larga escala são nominais. Com isso, toda a turma, 

todos os professores, todas as escolas, todos os municípios, toda a regional de ensino, todo 

Estado teria seus resultados publicados amplamente. A partir disso, surgiram estudos dos 

resultados e metas a serem atingidas. 

Uma nova política educacional foi implantada. 

 

 

1.3. No caminho, os problemas: as “pedras” 

 

 Sofia Alfena toda enxerida, consegue pegar a prancheta do “Seu Urubu”. Nesta ela lê 

Dia “D”. 

 – Uai, mas o que é Dia “D”? Questiona Sofia Alfena toda empolgada. 

 – Quer saber sobre o que estou pesquisando agora? Diz “Seu Urubu” bem-disposto a 

dar explicações a respeito do tal Dia “D”. 

 – Sim!! Responde Sofia Alfena ainda mais eufórica. 

 – Primeiramente, você precisa saber que... 

 

É no encontro com essa pedra no caminho, essa política educacional proposta pela 

Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, a partir dos anos 2000, em que programas 

como o Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica (PROEB) e o Programa 

de Avaliação da Alfabetização (PROALFA), passaram a conduzir a produção de indicadores 

para intervenções sobre setores e segmentos educacionais a fim de erradicar possíveis 

problemas presentes na rede escolar. Juntos visam, de forma integrada, proporcionar 

resultados confiáveis por meio de estatísticas para a organização das políticas públicas de 

intervenção direta em todos os segmentos, mais intensamente sobre a sala de aula. 
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A discussão dos resultados, das estatísticas, das classificações, do relatório final é 

promovida em um evento que suspende todas as atividades escolares letivas, em todas as 

unidades escolares, para discutir e produzir decisões estratégicas para combater e corrigir 

“erros” de caminhada que estariam atrapalhando a construção de resultados de excelência 

para o processo de ensino. Destarte, propende-se fortemente aos alunos que apresentam 

“baixo desempenho” nas estatísticas constantes no(s) relatório(s) da avaliação sistêmica 

externa. 

O evento, estrategicamente, é nomeado de O Dia “D” nas escolas. Vale aludir que o 

primeiro dia “D” (naquele momento era conhecido também como reunião do PIP) ocorreu no 

ano de 2007 e, naquela ocasião, foram analisados os resultados das avaliações de 2006. Na 

verdade, o evento de 2007 funcionou mais como um “teste”, uma “preparação” para o “ataque 

bélico” que viria anos depois. 

Assim, em 08 de dezembro de 2010, data que registra oficialmente o dia “D” (apesar 

de ser o segundo evento), tem-se então, de maneira documental (formulação do guia de 

orientação) e propagandística, o “ataque bélico”. Ataque este epitetado como o dia em que: 

“Toda a escola pode fazer a diferença” (slogan do dia “D”). 

Esse acontecimento engendra, em mim, uma série de inquietações: quais sentidos 

produzem a utilização da expressão “Dia D” para a educação? Quais efeitos de sentido 

emergem no campo da governamentalidade com o uso dessa expressão concatenada ao 

mundo militar, particularmente a fatos da 2ª Grande Guerra Mundial? Quais jogos bélico-

estratégicos as políticas públicas mineiras tentam evocar contra os sujeitos e a massa, quer 

dizer, como um jogo estratégico de poder e prática de governamento? 

Nesse contexto, a presente pesquisa tem como objetivo problematizar, suspeitar e 

analisar criticamente o discurso presente nos documentos específicos do Dia “D”, com vistas 

a compreender como se dão os jogos de estratégias de poder-saber, sobretudo, em torno da 

expressão Dia “D”. 
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1.4. Em uma guerra nem todas as armas são mortais
10

 

 

 

                      

    

 Para produzir nossas
11

 estratégias discursivas perante os discursos presentes nos 

documentos do Dia “D”, tomamos como referência/inspiração as propostas de análise do 

discurso pautadas nas ideias de Michel Foucault, tencionando problematizar e colocar em 

suspeita a pergunta desta pesquisa: “quais os sentidos, os efeitos e os jogos estratégicos de 

poder-saber que a utilização da expressão “Dia D” engendra no contexto da educação 

mineira?”. 

Ora, cada escrita, todas elas e muitas delas são narrativas que nos levam muito além da 

simples fala, ou do simples escrito, ou até mesmo do simples enunciado. Elas sempre dizem 

mais. 

 

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 de fala. É esse “mais” que é preciso fazer 

aparecer e que é preciso descrever (FOUCAULT, 1997a, p.56). 

 

 

Os discursos políticos e educacionais se constituem por uma rede de fios discursivos, 

que se entrecruzam, emaranham, interpenetram e transverssalizam, de modo que a tessitura se 

torna impossível de desintrincar e/ou desfiar ao se pinçar um só fio, no intuito de que ele se 

separe da trama do tecido. Por consequência, remete a outros discursos, quer sejam o 

curricular, o pedagógico, o ideológico ou o científico. Nessa rede, todos sofrem movimentos 

para se constituírem num outro tecido, que embora desgastado, ainda é um “novo”. 

De acordo com Mascia (2002, p. 19-20), o discurso político-educacional 

                                                           
10

 Aqui saliento a questão da relação de poder-saber, em contraposição a relação de força. Numa guerra, há 

outras “armas” (saberes, discursos etc.) extremamente úteis e que não são mortais (uso da força, da violência, 

num sentido belicoso, destrutivo), mas estratégicas, econômicas e produtivas. Dessarte, não tencionam a 

destruição, mas sim a produção, o controle, a normatização.  

11
 Utilizarei a partir deste momento, na presente pesquisa, os verbos na segunda pessoa do plural significando um 

trabalho orientado e conjunto. 

– Ô “Seu Urubu”, 

me conta aí: como 

vai fazer pra 

pesquisar isso?! 

– Ahhh, eu 

irei fazer 

assim... 



26 
 

 
 

 

[...] se manifesta nos dispositivos reguladores das práticas educacionais. É 

político porque é veiculado por instâncias às quais são delegados poderes e 

autoridade sobre a educação no que tange tanto às discussões quanto aos 

rumos desta. É educacional porque tem como objeto a educação e o saber 

veiculado por ela.  

 

 

Considerando que cada discurso resulta do atravessamento com outros discursos, e, 

ainda que os conceitos de transparência e unidade (escolar) sejam uma ilusão, observamos 

que ao propormos problematizar os conflitos e as tensões presentes nas políticas educacionais 

da educação em Minas Gerais, cruzaremos com microdispositivos disciplinares que vão se 

configurando como poder, e, por consequência, vão emergindo e instituindo as obrigações e 

os fazeres no cotidiano das unidades escolares, das Superintendências Regionais de Ensino 

(SRE) e da própria Secretaria de Educação (SEE).  

É necessário compreender que  

 

[...] os discursos sobre educação construídos na formulação de políticas 

educacionais, [...] nos documentos de outras posições institucionalmente 

legitimadas de autoridade não são “meramente” linguagens sobre a 

educação; eles são parte dos processos produtivos da sociedade pelos quais 

os problemas são classificados e as práticas mobilizadas (POPKEWITZ, 

1994, p. 208). 

 

 

Ora, é nesse continum constante que a cada ano, a cada momento, e, mormente, em 

cada ato e/ou atitude dos sujeitos que permeiam a educação em Minas Gerais, desencadeiam-

se construções discursivas de assujeitamento
12

, de manobras políticas sobre as instituições 

escolares, estatísticas para as políticas sociais, os financiamentos internacionais, os 

investimentos por controladores externos.  

Em vista disso, esta tese se organiza a partir de uma pesquisa qualitativa, em que se 

assumem as propostas de análise do discurso foucaultiana, diante do principal documento 

oficial atinente à organização do Dia “D”: o Guia para organização do Dia “D” (“Guia de 

                                                           
12

 O “assujeitamento” se dá pelas relações de poder e saber, que se expressam a partir de um conjunto de táticas e 

estratégias que compõem um poder normalizador que, por sua vez, engendra a disciplinarização e a naturalização 

do sujeito, do seu corpo. Assim, o processo de produção e de reprodução de normas, além do seu constante 

remanejamento visando à dominação e o assujeitamento dos corpos seria, precipuamente, o escopo basilar do 

poder disciplinar. Ademais, é necessário enfatizar que, para que o assujeitamento ocorra, é essencial à liberdade 

dos participantes. Nesse contexto, as relações de poder não são unilaterais, mas se dão num processo dinâmico e 

emaranhado de condução das relações entre sujeitos. Portanto, assujeitar é adestrar, reticular, disciplinar, 

esquadrinhar, domesticar, é fazer do sujeito uma peça na maquinaria social, é criar formas de comportamento e 

de sujeito, gerindo os aspectos morais. Ora, se o sujeito é o efeito de uma sujeição, então, as relações de poder e 

saber não podem se exercer pela força, mas, meticulosamente, pelo processo de “assujeitamento” (FOUCAULT, 

1999, 2011a; DÍAZ, 2012; BIRMAN, 2002).   
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orientação para a reorganização e implementação do Plano de Intervenção Pedagógica - 

2010/2011”). Juntamente com esse documento, analisaremos também, de modo 

complementar, os discursos referentes ao Dia “D”, em especial, presentes no documento: 

“Guia de revisão e reorganização do Plano de Intervenção Pedagógica - 2013” (este é uma 

continuidade do documento produzido em 2010/2011). 

 Para tanto, no segundo capítulo, intitulado de “Governamentalidade: análise dos seus 

procedimentos e das suas tecnologias”, fundamentalmente, nós trabalharemos uma analítica 

em relação ao poder, ao poder político, ao governamento e às estratégias de 

governamentalidade, as quais se fazem necessárias a este trabalho. No terceiro capítulo, 

intitulado “Dia “D” da Educação Mineira: a proposta para a intervenção pedagógica”, 

apresentaremos os documentos que, por sua vez, serão problematizados e analisados 

discursivamente. Finalmente, ousaremos indicar algumas primeiras análises em 

“Considerações...”, no qual será organizando as nossas primeiras ideias em termos da tese.  

Precipuamente, constituirão fundamento e suporte na problematização, na sustentação 

teórica e na análise, os estudos de Michel Foucault, Jorge Ramos do Ó, Stephen Ball, Alfredo 

Veiga-Neto, Nikolas Rose, Peter Miller, Helton Adverse e Cesar Candiotto. 

Convido você, nosso leitor, a caminhar conosco por onde andamos. Vamos? 
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2 GOVERNAMENTALIDADE: PROCEDIMENTOS E 

TECNOLOGIAS 

 

 Ahhhhhhh!! Agora eu entendi sua pesquisa “Seu Urubu”. Fala sorridente Sofia 

Alfena. – Mas o que é “governamentalidade”?  

 “Seu Urubu” dá um longo bocejo. Foram tantas explicações que acabou se 

esquecendo da sua soneca. Sem ao menos responder Sofia Alfena ou dizer tchau, voa até seu 

ninho, no alto duma árvore, “logo ali pertinho”... 

 – Uai, mas e agora?! Ficarei nessa dúvida? Questiona Sofia Alfena. 

 Mal deu tempo de se questionar e Sofia Alfena vê, caminhando em sua direção, dois 

porquinhos de óculos, com livros debaixo braços e ambos de paletó verde. Vinham discutindo 

alguma coisa... 

 – Já te falei Porcolino, “governo” também serve... Diz um dos porquinhos. 

 – O certo é “governamento”, pois... Ia respondendo o outro porquinho, até que... 

 – Ei vocês dois aí!! Quem são vocês? Questiona Sofia Alfena com seu jeitinho 

abelhudo de ser. 

 – Oi menininha. Somos os dois porquinhos professores. Eu me chamo Porcolinda e 

este é o Porcolino. – O que faz por aqui, perdida?  

 – Não tô perdida, eu acho?! ‘Tava’ falando com meu amigo, “Seu Urubu”, mas ele se 

foi de repente. E tudo por uma pergunta: “o que é governamentalidade”? Responde Sofia 

Alfena, toda cabisbaixa mexendo no seu vestidinho. 

 Os porquinhos se olham com tanto entusiasmo que ficam até corados!! 

 – Veio ao lugar certo Sofia Alfena, ou melhor, chegamos ao lugar certo. Dizem ambos 

os porquinhos ao mesmo tempo.  

 – Vamos te explicar tudo sobre governamentalidade, ou quase tudo... Mas antes 

precisamos esclarecer alguns conceitos: poder, discurso e governo. Fala Porcolino.  

 Assim, Sofia Alfena toda irrequieta, cruza seus bracinhos, e em pé aguarda toda a 

explicação dos porquinhos professores.  
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2.1. Poder, Discurso, Governo 

 

 Neste subcapítulo, dedicaremos a analisar os conceitos de “Poder”, “Governo” e 

“Discurso”, segundo as concepções de Michel Foucault. O objetivo é arquitetar um prelúdio a 

“Governamentalidade”, cerne desta pesquisa.  

 Ademais, demonstraremos que estes três conceitos, tão frequentes nas obras de 

Foucault, são inseparáveis e complementares quando se discute a Governamentalidade.  

 

 

2.1.1. Poder 

  

  Michel Foucault dedicou, em suas investigações no decorrer da década de 1970, a 

analisar a problemática do poder, suas características, táticas e estratégias. Em suas diversas 

aulas e livros em que alude e debate o tema poder, deixou claro que não existe uma teoria 

geral do poder (a-histórica), a qual pode ser aplicada a todas as relações de poder existentes 

em sociedade, em qualquer esfera que seja. 

 Em “Vigiar e Punir”, Foucault (2011a, p. 154) exemplifica que: 
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Se o objetivo for construir uma teoria do poder, haverá sempre a necessidade 

de considerá-lo como algo que surgiu em um determinado momento, de que 

se deveria fazer a gênese e depois a dedução. Mas se o poder na realidade é 

um feixe aberto, mais ou menos coordenado (e sem dúvida mal coordenado) 

de relações, então o único problema é munir-se de princípios de análise que 

permitam uma analítica do poder. 

 

 

  Na verdade, Foucault não intencionava erigir uma teoria geral e globalizante do poder, 

mas trabalhar uma analítica de poder capaz de permitir a compreensão do seu funcionamento 

local, em campos e discursos específicos e em épocas determinadas.  

 

O que está em jogo nas investigações que virão a seguir é dirigirmos menos 

para uma ‘teoria’ do poder que para uma ‘analítica’ do poder: para uma 

definição do domínio específico formado pelas relações de poder e 

determinação dos instrumentos que permitam analisá-lo (FOUCAULT, 

1999, p. 80). 

 

 

  Em vista disso, a analítica do poder seria um modo de evitar questões atinentes a sua 

origem. Com isso, seria uma espécie de denúncia a certos fatalismos nos estudos sobre o 

poder, que interrogam o “como” do poder, limitando-se tão somente a apresentar seus efeitos, 

transformando-o em um conteúdo misterioso, ou em uma perspectiva fatalista. 

  Nesse sentido, o modus operandi do poder para Foucault advém das relações que se 

exercem, se entranham, se imbricam, se articulam, evidenciando o quanto o poder é 

produtivo, ou seja, é uma ação sobre outras ações. Portanto, o poder não pode ser depreendido 

como um poder que emana de instâncias superiores (Estado, Empresa, Instituições etc.), quer 

dizer, não é um aparato que gera diretamente a sujeição das pessoas num determinado Estado. 

  O termo “poder” indica relacionamentos entre parceiros, ou seja, um conjunto de 

ações que induzem a outras ações, seguindo-se uma às outras. Nessa perspectiva, o poder só 

pode ser exercido sobre sujeitos livres e somente enquanto são livres. Assim, a liberdade pode 

surgir como uma condição sine qua non para exercício do poder (FOUCAULT, 1995).  

 Foucault também entende que o poder é algo que se mantém continuamente e, 

igualmente, é aceito simplesmente porque ele não pesa só como a força que diz não, mas que 

de fato ele entremeia, produz coisas, leva ao prazer e as formas de saber, produz discursos, 

aprofunda-se. Categoricamente, deve-se considerar o poder como uma rede produtiva que 

atravessa todo o corpo social, bem mais do que uma instância negativa que tem por escopo 

reprimir (FOUCAULT, 1994, 1999). 

  É importante entendermos que esse “atravessar o corpo social”, trata-se da concepção 

de que o indivíduo é efeito do poder e, respectivamente, seu centro de transmissão. O poder 
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passa através do indivíduo que ele constituiu. Em síntese, “aquilo que faz com que um corpo, 

gestos, discursos e desejos sejam identificados e constituídos enquanto indivíduos é um dos 

primeiros efeitos de poder” (FOUCAULT, 1994, p. 183). 

  Além disso, o poder não é um sistema geral de dominação ou repreensão exercido por 

um indivíduo ou grupo sobre outro(s). Ora, as oposições e as dicotomias 

dominantes/dominados, bom/mau, verdade/erro, bem/mal, sujeito/objeto, homem/mundo, 

simplesmente, são dirimidas segundo a analítica foucaultiana do poder.  

  A título de exemplo, basta analisarmos a dicotomia/oposição entre dominantes e 

dominados. Para Foucault, essa dicotomia é ilidida num âmbito de articulação das relações de 

poder, uma vez que  

 

[...] o poder vem de baixo; isto é, não há, no princípio das relações de poder, 

e como matriz geral, uma oposição binária e global entre os dominadores e 

os dominados, dualidade que repercute de alto a baixo e sobre grupos cada 

vez mais restritos até as profundezas do corpo social. Deve-se, ao contrário, 

supor que as correlações de forças múltiplas que se formam e atuam nos 

aparelhos de produção, nas famílias, nos grupos restritos e instituições, 

servem de suporte a amplos efeitos de clivagem que atravessam o conjunto 

do corpo social. Estes formam, então, uma linha de força geral que atravessa 

os afrontamentos locais e os liga entre si; evidentemente, em troca, 

procedem as redistribuições, alinhamentos, homogeneizações, arranjos de 

série, convergências, desses afrontamentos locais. As grandes dominações 

são efeitos hegemônicos continuamente sustentados pela intensidade destes 

afrontamentos (FOUCAULT, 1999, p. 90). 

 

 

A partir disso, o poder não deve ser entendido e reconhecido como algo detido por 

uma classe (os dominantes) o qual o teria conquistado e, com isso, rechaçado 

terminantemente a participação e a atuação dos dominados. Concordamos com Maia (1995) 

ao afirmar que as relações de poder presumem um enfrentamento permanente. Segundo essa 

acepção, o funcionamento do poder pode ser mais bem apreendido por intermédio da 

concepção de que ele se exerce por meio de estratégias e que seus efeitos não são atribuídos a 

uma apropriação, ou seja, eles se dão por manobras táticas, meticulosas e técnicas.  

Ademais, concordamos também que é preciso analisar o exercício do poder menos em 

termos jurídicos e de proibição e mais como técnicas, táticas e estratégias com efeitos 

produtivos. Dessa forma, é precípuo deixar de descrever sempre os efeitos do poder em 

termos negativos, tais como: ele exclui, violenta, reprime, recalca, censura, abstrai, julga, 

mascara, bani, camufla. De fato, o poder produz uma realidade, produz campos de objetos, 

coisas e ritos de verdade. O indivíduo e o conhecimento que dele se pode ter se ocasionam 

nessa produção (MAIA, 1995).  
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O poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como algo que 

só funciona em cadeia. Nunca é apropriado como uma riqueza ou um bem. O 

poder funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas os indivíduos não só 

circulam mas estão sempre em posição de exercer este poder e de sofrer sua 

ação; nunca são o alvo inerte ou consentido do poder, são sempre centros de 

transmissão. Em outros termos, o poder não se aplica aos indivíduos, passa 

por eles (FOUCAULT, 1994, p. 183). 

 

 

 Em linhas gerais, o poder não é algo que se adquire, se compartilhe ou se deslumbre, 

algo que pode ser capturado, guardado ou liberado. O poder se exerce por intermédio de 

inúmeros pontos e em meio a relações dissimétricas e móveis. As relações de poder não se 

localizam em posição de exterioridade com respeito a outros tipos de relações (sejam 

econômicas, políticas, sexuais etc.), todavia lhes são imanentes. As relações de poder não 

estão em posição de superestrutura, isto é, representando um papel de proibição ou 

recondução, pelo contrário, tais relações são produtivas (FOUCAULT, 1999). 

 Como explica Foucault (1994, 1999), as relações de poder são, concomitantemente, 

intencionais e não subjetivas. Quer dizer, são inteligíveis e atravessadas de fora a fora por um 

cálculo. Portanto, não existe poder que se exerça sem uma série de escopos e metas 

intencionais. De resto, onde há poder, existem também formas de resistência e estas nunca se 

encontram numa posição de exterioridade em relação ao poder.  

 Por fim, explanamos que as relações entre poder e saber, tão debatidas por Foucault 

em grande parte de sua obra, não são relações opostas, mas concatenadas, interligadas, num 

arrolamento caracterizado pela razão de que o poder e o saber são correlativos e não causais.  

É por este motivo que se torna indispensável debater não somente as relações de poder, mas 

também as relações de saber, assim como, as práticas discursivas.  

 

 

2.1.2. Discurso 

 

No que concerne ao “discurso” (e também às práticas discursivas), Foucault (2011b) 

salienta que em toda sociedade existe a produção de discurso que, simultaneamente, é 

controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos, os 

quais têm por objetivo conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, 

esquivar sua pesada e temível materialidade.  
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Em “Arqueologia do Saber”, Foucault (1997a) diz que o discurso não é um conjunto 

de signos, as quais remetem a conteúdos ou representações, mais do que isso, são práticas que 

formam sistematicamente os objetos de que falam. Ora, os discursos são feitos de signos, mas 

estão para além deles, num sentido de designação ou representação. É pelo discurso que poder 

e saber se articulam. Pelo discurso há a produção de uma verdade e, indubitavelmente, somos 

assujeitados a esta produção.  

Ao tratar das práticas discursivas, Foucault as analisou não como um sistema de tipo 

lógico ou linguístico, pelo contrário, para ele as práticas discursivas se caracterizam pelo 

recorte de um campo de projetos, pela definição de uma perspectiva legítima para o sujeito de 

conhecimento, pela demarcação de normas visando à elaboração de conceitos e teorias. Em 

suma, é um processo que engendra um jogo de prescrições que ora exclui, ora inclui, ora 

determina escolhas (sujeição), ora identifica desvios.  

Ademais, há práticas discursivas que criam e aplicam dispositivos disciplinares com o 

escopo de produzir sujeitos (assujeitamento) a partir da disciplina (poder disciplinar). Assim, 

o discurso e a prática institucional se completam, se articulam, dialogam, de tal modo que 

funcionam com as mesmas regras e com os mesmos objetivos.  

Para Foucault (1997b), o discurso, assim como o poder, constitui-se de relações entre 

o sujeito e o verdadeiro. Relações estas atravessadas pelo efeito da normalização. Ora, em se 

tratando da sociedade, as próprias instituições, seja a escola, o exército, a prisão, ou o 

manicômio, tornam as relações isomorfas, quer dizer, toda resistência ou oposição é dirimida. 

Pode-se dizer então que o indivíduo é constituído e não constituinte. Constituído, em especial, 

por práticas disciplinares, as quais fazem emergir um tipo de saber organizado em torno das 

normas, das formas de controle, de punição e de vigilância.  

Nas diferentes instituições supracitadas, existe um conjunto estratégico, formado por 

saberes e discursos sobre o indivíduo, com vistas a produzir uma subjetividade 

(assujeitamento) que, por sua vez, se atrele a um determinado discurso, isto é, aos interesses 

das estratégias de poder-saber já estabelecidas. O exercício do poder, nestas instituições, 

engendra saber e este saber gera efeitos de poder. Vale dizer que o poder, por sua vez, opera 

por intermédio de discursos, mormente, os que veiculam e produzem uma verdade.  

Nesse contexto, entendemos, assim como Foucault (1997b), que as práticas 

discursivas não são pura e meramente modos de fabricação de discursos. Mais do que isso, 

tais práticas se corporificam a partir de conjuntos técnicos e táticos, em instituições, em 
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códigos de conduta e formas de comportamento, em distintos tipos de transmissão e de 

difusão, em formas pedagógicas que estabelecem e conservam tais práticas discursivas.  

 

Por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as interdições 

que o atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e com o 

poder [...], [ora] o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou 

os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do 

qual nos queremos apoderar (FOUCAULT, 2011b, p. 10). 

 

 

É preciso referenciar também que tais práticas discursivas representam um modo de 

exercício do poder. A título de exemplo, num âmbito do poder disciplinar, o discurso é 

utilizado como dispositivo para nomear e classificar os indivíduos que, com isso, são 

reconhecidos como verdadeiros ou fora das normas. Todavia, essa forma de discurso é, 

sobretudo, produzida no cerne das instituições de pesquisa, por exemplo, e por indivíduos 

investidos de poder-saber, com know-how e know-why para decidir, categorizar e divulgar a 

verdade a partir de uma forma discursiva (discurso da ciência).  

Corroborando com isso, podemos analisar sucintamente que, numa sociedade como a 

nossa, não há o poder, mas múltiplas relações de poder-saber que, por meio de práticas 

discursivas, atravessam-na, intricam-na, direcionam-na, caracterizando e constituindo a 

maquinaria social. Tais relações não podem se desagregar ou se fundir, menos ainda funcionar 

sem certo tipo de produção, de acumulação, de circulação e/ou de funcionamento de um 

discurso de verdade. Como bem infere Foucault (1994), não há a possibilidade de exercício de 

poder sem certo tipo de economia dos discursos de verdade. 

E sob este modo de verdade, que o discurso, ele próprio, se situa no cerne da 

especulação, porém, este logo na verdade, não é se não um discurso já articulado, ou melhor, 

são as coisas mesmas ou os acontecimentos que se tornam peremptoriamente discurso, 

manifestando o segredo de sua própria essência (FOUCAULT, 2011b).  

 

O discurso nada mais é do que a reverberação de uma verdade nascendo 

diante de seus próprios olhos; e quando tudo pode enfim, tomar a forma do 

discurso, quando tudo pode ser dito a propósito de tudo, isto se dá porque 

todas as coisas, tendo manifestado intercambiado seu sentido, podem voltar 

à interioridade silenciosa de consequências de si (FOUCAULT, 2011b, p. 

49). 

 

 

É nessa esteira que somos obrigados, pelas relações de poder-saber, a se adequar a 

“apropriados” discursos encetados pelo Estado Neoliberal, pela Igreja, pela Economia, pela 

Escola, nos entremeios da própria sociedade.  
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No fundo, temos que produzir a verdade como temos que produzir riquezas, 

ou melhor, temos que produzir a verdade para poder produzir riquezas. Por 

outro lado, estamos submetidos à verdade também no sentido em que ela é 

lei e produz o discurso verdadeiro que decide, transmite e reproduz, ao 

menos em parte, efeitos de poder. Afinal, somos julgados, condenados, 

classificados, obrigados a desempenhar tarefas e destinados a um certo modo 

de viver ou morrer, em função dos discursos verdadeiros que trazem consigo 

efeitos específicos de poder (FOUCAULT, 1994, p. 179). 

 

 

São estas nuances que explicitam uma inextrincável relação entre discursos (saberes, 

disciplinas e conhecimentos científicos como parte do discurso) e poder. Ora, a capacidade de 

erigir e/ou unificar um discurso é, em si, um ato de poder-saber.  

Enfim, Foucault (1994, 1997b, 2011b), ao analisar o discurso, exemplifica que as 

relações entre saber e poder se alinham em uma única prática, não estando segregado nem em 

oposição. Quer dizer, sendo o discurso uma materialização de certas ideologias, comumente, é 

veiculado por indivíduos como uma maneira de mascarar uma realidade, exceder ou impor 

verdades, controlar e disciplinar, servir como meio de representação de interesses de classes, 

em especial, visando à dominação. Em vista disso, o discurso constitui-se em uma prática de 

poder, uma vez que não há saber que não seja a expressão de uma vontade de poder. 

Respectivamente, só existe poder que se utiliza precisamente do saber. 

 

 

2.1.3. Governo 

 

 A noção de governo de Foucault é muito ampla. Não se trata apenas de analisar o 

governo num sentido republicano, estatal ou municipal. Para Foucault, o governo se faz 

presente, em variadas relações sociais e institucionais, tais como: governo da família, da casa, 

da igreja, do manicômio, da prisão, da escola, da firma, etc.  

 Em suma, o termo governo concerne à maneira de dirigir as condutas dos indivíduos 

(ou grupos) e não somente às estruturas políticas ou de gestão do Estado. Portanto, não é 

empregado apenas nas formas instituídas e legítimas de sujeição econômica, judicial ou 

política. Assim, governar é estruturar o campo das relações entre indivíduos, o campo das 

ações de outros e das formas de governo de si mesmo e do outro (FOUCAULT, 2008a). 

 Portocarrero (1994) afirma que o governo debatido por Foucault não é de um regime 

político assumido pelos Estados, mas ao problema da gestão das coisas e das pessoas, 
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mormente, em se tratando do problema da “condução”, isto é, da condução das condutas dos 

indivíduos de uma determinada sociedade.  

 Ora, nunca se governa um Estado, nunca se governa um território, nunca se governa 

uma estrutura política, isso é abstrato. Quem é governado são sempre pessoas, são homens, 

são indivíduos e/ou coletividades, e, a partir disso, há a condução das suas relações e coisas 

que estão envolvidas nestas relações (FOUCAULT, 1994). 

  Resumidamente, “governar os homens era os tomar pela mão, os conduzir até a sua 

salvação por uma operação, uma técnica de guiar detalhada, que implicava todo um jogo de 

saber: sobre o indivíduo que se guiava, sobre a verdade em direção a qual se guiava” 

(FOUCAULT, 1990, p. 23-24). 

  Foucault (1994, 2008a) ao analisar o termo governo, o faz, primeiramente, a partir de 

um dos primeiros textos da literatura anti-maquiavélica pertencente ao século XVI, escrito por 

Guillaume de La Perrière. Nesse contexto, ele interpreta a palavra governo como gestão das 

coisas e das pessoas, quer dizer, 

 

[...] o governo deve encarregar-se são dos homens, mas em suas relações, 

seus laços, seus emaranhamentos com essas coisas que são as riquezas, os 

recursos, as substâncias, o território, com certeza, em suas fronteiras, com 

suas qualidades, seu clima, sua aridez, sua fertilidade; são os homens em 

suas relações com essas outras coisas que são os costumes, os hábitos, as 

maneiras de fazer ou de pensar e, enfim, são os homens em sua relação com 

outras coisas ainda, que podem ser os acidentes ou as desgraças, como a 

fome, as epidemias, a morte (FOUCAULT, 1994, p. 282). 

 

 

  Foucault, de resto, depreende que o aspecto mais próprio do poder é a relação 

específica de governo. Assim, governar concerne às ações sobre as condutas, sobre as 

possibilidades de ação dos outros. É estruturar um eventual campo de ação possível de outros 

(FOUCAULT, 1995). 

  Esta ação sobre outra ação adquire a dimensão de “conduzir condutas”. Destarte, 

conduzir os reclusos, as crianças, a família, os estudantes, os doentes. De fato, isto implica 

não numa relação de igualdade ou parceria, porém, numa relação verticalizada (dessimétrica), 

em que uns são incumbidos de conduzir outros. 

  Para Fonseca (2008), a análise do termo governo implica na concepção de que tudo é 

politizável, tudo pode se tornar político. No âmbito da governamentalidade, há, então, um 

deslocamento do eixo saber-poder para o governo dos homens. Mas esse deslocamento, na 

verdade, é um entrelaçamento entre três domínios: poder, saber e subjetivação. Em síntese, 
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não é pensar como estes domínios são produzidos por mecanismos de poder ou saber, mas 

analisá-los como eixos que se articulam, sobretudo, no bojo de uma determinada arte de 

governar.  

  A respeito dessa prática de intervenção ou arte de governar, Foucault infere que esta 

procura estabelecer uma continuidade ascendente e igualmente descendente, o que difere do 

poder soberano e do poder pastoral:  

 

Continuidade ascendente, no sentido de 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, 2008a, p. 125).  

 

 

 Inversamente, se tem uma  

 

[...] continuidade descendente, no sentido de que, quando um Estado é bem 

governado, os pais de família sabem bem governar sua família, suas 

riquezas, seus bens, sua propriedade, e os indivíduos, também, se dirigem 

como convém (Idem, Ibidem, p. 126).  

 

 

De resto, Foucault questiona a arte de governar, afirmando que se deve responder, 

precisamente, a subsequente questão: como introduzir a economia, como introduzir essa 

atenção, essa meticulosidade, esse tipo de relação do pai de família com sua família na gestão 

de um Estado?. Ora, precipuamente, basta analisar a introdução da economia no âmbito do 

exercício político. Concatenado a isso, temos um movimento do governo a qual passa a 

encarregar-se dos homens e das suas relações com as coisas, de tal modo que o território e a 

propriedade tornam-se somente as variáveis, ou seja, o foco é a população. 

Finalmente, é preciso delimitar o termo governo para que, dessa maneira, possa ser 

usado de modo correto no decorrer dessa pesquisa. Há autores como Veiga-Neto (1999), que, 

no âmbito da língua portuguesa, optam pelo termo “governamento”, em vez de “governo”. 

Segundo este autor, governamento remete a ação de governar. Governo, por sua vez, diz 

respeito essencialmente ao Estado. Nessa pesquisa, quando aludirmos os termos governo ou 

governamento, estaremos enfatizando a ação ou ato de governar, sobretudo, na direção da 

conduta das pessoas (e grupos).  
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2.2. Governamentalidade: uma breve introdução 

 

                                                                               

 

 

A fim de problematizar o que denominou de dispositivos de segurança, Michel 

Foucault analisou as relações de poder-saber e alguns comportamentos da população 

presentes na Antiguidade Greco-Romana e na Idade Média, o que permitiu a ele elaborar 

pertinentes problematizações sobre a questão relacionada ao governo das pessoas. 

Este governo se estabelece a partir de uma “engrenagem”, ou melhor, de uma relação 

entre população, segurança e território. Esse grande inventário foi apresentado em cursos
13

 no 

Collège de France no final dos anos de 1970, intitulados Segurança, Território e População 

(1977-8) e Nascimento da Biopolítica (1978-9). 

Nestes cursos, Foucault, a priori, delineou uma questão ampla de uma arte de 

governar, apresentando o neologismo governamentalidade. A posteriori, debateu a 

governamentalidade, entretanto, visando atrelá-la ao Liberalismo como crítica estratégica as 

formas de governar, isso em uma perspectiva de razão de Estado, em especial, da 

racionalidade do Estado em governamentalizar. 

Antes de apresentar o conceito de governamentalidade, Foucault, segundo Silvio Gallo 

(2013), expõe a noção de população, explanando-a como o ponto articulador de um triângulo 

formado pela soberania, disciplina e gestão governamental, maquinaria pelo qual mecanismos 

essenciais são formados pelos dispositivos de segurança. Além disso, essa triangulação 

continua regulando nossas vidas, visto que os três movimentos (governo, população e 

economia política) constituem, a partir do século XVIII, uma base sólida que seguramente não 

foi desassociada até hoje. 

                                                           
13

 Os cursos ministrados por Foucault foram organizados e constituíram-se em livros por meio dos seus alunos e 

cursistas. São compilações de aula por aula e as citações presentes nesse trabalho poderão vir com o tratamento 

na primeira pessoa do singular, uma vez que é o próprio Foucault quem fala. 

– Tá, eu entendi isso tudo. 

Mas eu ainda não sei da 

governamentalidade. 

– Eita menininha 

apressada! Vou explicar 

isso agora. 
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Jorge Ramos do Ó (2007), por sua vez, afirma que este modelo biopolítico teve 

enorme aceleração após o século XVIII. Assim, o Estado foi se afirmando a partir de formas 

de notação, coleção, representação, acumulação, quantificação, sistematização e transporte de 

informações sobre a população, retroalimentando-se, sobretudo, dos contínuos processos de 

reconstrução do espaço e tempo social.  

Conforme Foucault (1990) foi após o século XV (e desde antes da Reforma), que 

eclodiu a arte de governar os homens, eclosão esta entendida em um duplo sentido. Primeiro, 

de um deslocamento de início em relação a seu foco religioso, ou seja, de laicização, de 

expansão na sociedade civil rumo a esse tema da arte de governar os homens e das técnicas 

para fazê-la. 

Num segundo sentido, a multiplicação dessa arte de governar ocorreu em domínios 

variados, tais como: modos de governar as crianças, como governar os pobres e os mendigos, 

como governar uma família ou uma casa, como governar os exércitos, como governar os 

diferentes territórios (as cidades, os Estados), como governar seu próprio corpo, como 

governar seu próprio espírito etc. (FOUCAULT, 1990). 

Essa ideia de “como governar”, de acordo com Foucault, é uma das questões 

fundamentais do que se passou entre os séculos XV e XVI. Portanto, esta questão, essa 

governamentalidade, correspondeu a uma multiplicação de todas as artes de governar (arte 

pedagógica, arte política, arte econômica), assim como, de todas as instituições de governo, 

num sentido lato que tinha a palavra governo nessa época. 

É preciso depreender, igualmente, que nos cursos supracitados, Foucault sempre 

problematiza a questão e a noção da governamentalidade, com o propósito de colocar em 

suspeita a subjetividade (e o sujeito). Nessa perspectiva, Fimyar (2009, p. 38) explica que: 

 

Ao fundir o governar (gouverner) e a mentalidade (mentalité) no neologismo 

governamentalidade, Foucault enfatiza a interdependência entre o exercício 

do governamento (práticas) e as mentalidades que sustentam tais práticas. 

Em outras palavras, 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 título de exemplo, o comportamento de um rei, de um príncipe, ou mesmo, dos 

vassalos perante os tratados e documentos, é analisado como uma condição para se 

depreender o exercício do poder de um ou uns sobre o outro ou outros, estabelecendo, com 

isso, uma arte de governar. 
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Esta arte (ou governamentalização), com o objetivo de “criar sujeitos governáveis”, 

faz uso de técnicas de controle (exame, vigilância, etc.), regras de condutas, normalização, 

dispositivos disciplinares etc., que se estendem a população, na intenção de produzir 

subjetividades. Como diz Portocarrero (1994), esse conjunto é, essencialmente, um mote de 

estratégias sem estrategistas.  

Assim, pode-se analisar que esse conjunto de técnicas, normas e regras, tem como 

escopo integrar todos os aspectos de nossas práticas cotidianas em um todo coeso, em que 

toda e qualquer experiência deve ser isolada, medida, analisada e, enfim, concatenada a certos 

domínios apropriados, seja de estudo teórico, seja em planos de intervenção política etc. De 

resto, em tais domínios, as normas, as regras e as técnicas não são estáticas, pelo contrário, se 

ramificam dinamicamente. Essa ramificação propende a colonizar, a instaurar, a impor, nos 

mínimos detalhes, as práticas dos sujeitos, para que, assim, nenhuma ação tida como 

importante delas tergiverse. 

De acordo com Portocarrero (1994), a governamentalidade, em suas minúcias, possui 

uma serie de práticas normalizadoras que definem, de antemão, o padrão de normalidade e de 

subjetividade a serem seguidos, bem como, as formas de governo a serem adotadas, para a 

posteriori, isolar e tratar dos fora das normas, criando exatamente uma forma de sujeição 

individual. 

Nesse sentido, a arte de governar se projeta a um movimento relativo à sujeição 

individual diante a realidade de uma prática social, contudo, para que esta sujeição aconteça, é 

fundamental que haja mecanismos de poder (discursivos, disciplinares) que apelem para a 

“verdade” (regras de conduta que determinam as maneiras de pensar, de falar e de agir). 

Ademais, esta arte está presente também em modos de agir e/ou nas ações de 

aconselhamento para amar, agradar e obedecer a Deus. Seja na forma de lei verbal e não 

escrita, as pessoas se organizam em torno de uma maneira de ser, de estar e de agir no mundo, 

comportando-se devidamente como se espera delas. 

 

De modo geral, o problema do governo aparece no século XVI com relação 

a questões bastante diferentes e sob múltiplos aspectos: problema do 

governo de si mesmo – reatualizado, por exemplo, pelo retorno ao 

estoicismo no século XVI; problema do governo das almas e das condutas, 

tema da pastoral católica e protestante; problema do governo das crianças, 

problemática central da pedagogia, que aparece e se desenvolve no século 

XVI; enfim, problema do governo dos Estados pelos príncipes. Como se 

governar, como ser governado, como fazer para ser o melhor governante 

possível, etc. (FOUCAULT, 2008a, p. 407-8). 
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Resumidamente, para Foucault (1994), essas circunstâncias, que são próprias do 

mundo ocidental, emergem a partir da conversão do Estado de Justiça da Idade Média 

(territorialidade feudal) para o Estado Administrativo (território de fronteiras e uma sociedade 

de regramento e disciplinas), marcados pela superação dos processos da estrutura feudal que 

se “finda” para a instauração dos Estados territoriais, administrativos e coloniais, e, 

igualmente, com o advento da Reforma e da Contra-Reforma no sentido de como o homem 

precisa se comportar espiritualmente para alcançar o “reino dos céus”. 

Posteriormente, essas alterações alcançam os modos de governar presentes em um 

Estado governamentalizado (o objeto é a população e não o território, utilizando-se de um 

saber econômico que controla a sociedade por dispositivos de segurança), por meio de 

práticas de governamento ou da gestão governamental do Estado Moderno que tem na 

população seu objeto, na economia seu saber e nos dispositivos de segurança seus 

mecanismos básicos. 

Gallo (2013, p. 222) esquematiza o Estado governamentalizado da seguinte maneira:  

 

[...] partiria de um “Estado de justiça”, passando por um “Estado 

administrativo”, para enfim chegar a um “Estado de governo”. Segundo ele 

[Foucault], a governamentalização do Estado apoiou-se em um tripé 

formado pelo “poder pastoral”, isto é, a concepção do dirigente político 

como um pastor e a população como um rebanho, que a analítica 

foucaultiana mostra que não existia entre os gregos, mas vem de uma fonte 

hebraica, tendo vicejado no Ocidente com o cristianismo; por uma nova 

técnica diplomático-militar; e, por fim, pelo “Estado de polícia”, 

compreendido como o Estado administrado.  

 

 

Para além desta genealogia do Estado governamentalizado, Foucault (1994) especifica 

a importância da questão da governamentalidade, a qual foi historicamente desenvolvida a 

partir do momento que a população passou a ser compreendida como um problema 

econômico e político. É a partir disto que os governos ocidentais apreenderam que não 

precisavam lidar somente com sujeitos ou grupos isolados, mas, mormente, com uma 

população que apresenta variáveis peculiares: natalidade, mortalidade, longevidade, saúde, 

doenças, fertilidade, alimentação, habitação, etc. 

Esquematicamente, para se depreender o nascimento da governamentalidade, é preciso 

analisar, em primeiro lugar, o Estado de Justiça que surge de uma territorialidade de tipo 

feudal e que corresponderia basicamente a uma sociedade da lei. Em segundo lugar, entender 

que o Estado Administrativo aparece a partir de uma noção de territorialidade de tipo 

fronteiriço nos séculos XV-XVI e, por consequência, corresponderia a uma sociedade de 
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regulamento e de disciplina. Em terceiro e último lugar, um Estado de Governo que não é 

mais, precipuamente, determinado por sua territorialidade ou pelo espaço/superfície ocupado, 

porém, por sua população, quer dizer, pelo seu volume, sua densidade, seu conjunto, e que o 

território que ela ocupa é tão somente um componente. 

Portanto, é este Estado de Governo que tem fundamentalmente como objetivo a 

população, enquanto uma categoria abstrata, sem carne e sangue. Para atingir seus objetivos, 

este tipo de Estado, por meio de uma gestão dos interesses da população, faz uso da 

instrumentalização do saber econômico, do saber político, e, além disso, é, igualmente, uma 

sociedade controlada por dispositivos de segurança (polícia, leis e punições, panóptico
14

, 

sinóptico
15

, etc.).  

Finalmente, é possível entender que a “arte de governar” é resultado da formação de 

um saber político que se preocupa, exclusivamente, com a noção de população e suas formas 

de regulação. Ora, a governamentalidade é, laconicamente, uma disposição, uma distribuição 

e uma organização das coisas, em que há a existência de uma espécie de articulação que faz 

com que o sujeito governe a si próprio e, por consequência, governe os outros.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Panóptico (pan: tudo; optikós: visão): é um termo usado para designar uma elevada torre central (numa prisão) 

com um vigilante, com vistas a vigiar todas as celas, e, concomitantemente, controlar os movimentos dos presos, 

regular meticulosamente o tempo e igualmente distribuir os detentos no espaço. Segundo Foucault (2011a, p. 

169), o Panóptico “funciona como uma espécie de laboratório de poder. Graças a seus mecanismos de 

observação, ganha em eficácia e em capacidade de penetração no comportamento dos homens; um aumento de 

saber vem se implantar em todas as frentes do poder, descobrindo objetos que devem ser conhecidos em todas as 

superfícies onde este se exerça”. Em suma, foi desenvolvido a partir do princípio de que o poder devia ser visível 

e inverificável. De resto, vale dizer que esse dispositivo disciplinar foi idealizado por Jeremy Bentham em 1791, 

para a reorganização das prisões.   

15
 Sinóptico: (sin: instante; optikós: visão): é um termo que se refere a um determinado tipo de dispositivo de 

controle que não necessita de coerção, ou seja, ele seduz as pessoas à vigilância. Em outros termos, o ato da 

vigilância desloca os vigilantes de sua localidade, isto é, os transporta pelos meios de comunicação, como o 

ciberespaço. Atinente a essa categoria, temos as câmeras instaladas em diversos lugares (incluindo escolas). É 

preciso ressaltar que, na sociedade disciplinar, o observador está presente e em tempo real, visando observar e a 

vigiar os indivíduos. Em contrapartida, numa sociedade de controle, o sinóptico torna-se virtual e digital, visto 

que independe de qualquer tipo de confinamento territorial. Este termo foi aludido por Deleuze (1992) ao 

conceituar a sociedade de controle e desenvolvido, mormente, por Thomas Mathiesen no texto The viewer 

society: Michel Foucault’s ‘Panopticon’ revisited (1997), e por Zygmunt Bauman no livro Globalização: As 

consequências humanas (1999).  
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2.3. Governamentalidade: razões e variações 

 

O termo “governamentalidade”
16

 surge precisamente no curso “Segurança, Território e 

População” (1977-8), sendo tomado como prática discursiva. É entendido como um conjunto 

desmesurado de técnicas de gestão da população (inclui-se aí as formas de conhecimento 

científico), que resulta em contextos de poder, visando avaliar, examinar, vigiar e melhorar a 

economia, as riquezas, a educação, a saúde, e, enfim, as condutas e hábitos das pessoas. 

Ademais, tais técnicas não podem ser confundidas com a soberania (controle e poder do 

soberano sobre o povo), já que é uma arte de governar caracterizada pela heterogeneidade de 

autoridades, repartições e agências.   

De uma forma geral, o conhecimento do desenvolvimento da história da 

governamentalidade provocar-se-á pela normatividade de comportamento. Ora, normatizar é 

integrar todos os aspectos de nossas práticas cotidianas em um todo coerente, objetivando, 

com isso, que diversas experiências se tornem isoladas, esquadrinhadas e atreladas em 

domínios apropriados de estudos teóricos e de intervenção. 

Pode-se dizer que estas operações de poder-saber (poder normalizador), se 

configuraram, paulatinamente, num conjunto de dispositivos ágeis, eficazes e móveis, com o 

propósito de controlar a população. Além disso, instituem critérios para o estabelecimento de 

uma verdade, a do Estado. Verdade esta produzida, sobretudo, pelo discurso científico, pelas 

dinâmicas políticas de governo e pelas práticas do governo de si.  

Analisando especificamente o curso “Segurança, Território e População”, no início 

dele, Foucault se dedica a apresentar os três temas de sua aula: a segurança, o território e a 

população e, subsequentemente, como estes elementos precipuamente se articulam. 

No que concerne ao tema segurança, Foucault (2008a) o sintetiza como um dispositivo 

de segurança voltado para acontecimentos da sociedade, como o roubo e/ou o assassinato. 

Desse modo, como um dispositivo, evoca uma série de estratégias disciplinares de punição, de 

controle, de vigilância, de normalizações, etc. Com isso, encarrega-se de produzir, reproduzir 

e reforçar prescrições normativas, de hábitos e de condutas intrinsecamente concatenadas à 

regulamentação e ao controle dos fenômenos inerentes à população. 

De um modo geral, como observa Foucault (2008a), no que tange à segurança, a 

questão que se coloca é saber como manter certo tipo de criminalidade, dentro dos limites do 

                                                           
16

 O termo “governamentalidade” apareceu pela primeira vez na aula de 01 de fevereiro de 1978, quarta aula do 

referido curso.  
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social e economicamente aceitáveis, levando em consideração o funcionamento da maquinaria 

social. Para tanto, é precípuo coadunar questões que considerem os acontecimentos (roubo ou 

homicídio, por exemplo) de forma estatística, as relações de custos econômicos para a 

sociedade (prejuízos da criminalidade ou o custo da punição), o que pode ser permitido e/ou 

proibido a partir de uma média de custos (crime aceitável ou a repressão aplicável), em qual 

território e territorialidade a segurança se faz necessária, em qual população se permitirão 

esses atos, dentre outras questões.  

Em resumo, ao problematizar a questão da segurança, Foucault (2008a) percebe em 

quais articulações as constituições dos sujeitos emergem e, respectivamente, em seus modos 

de “ser e agir”, as suas “subjetividades”.  

Nessa relação, a partir do século XVI até o XVIII, aconteceram variadas mudanças na 

sociedade ocidental, principalmente no interior da Europa, mas não só nela, que refletiram 

sobre o comportamento social de todo o mundo ocidental. Até então, as pessoas viviam em 

feudos trabalhando a terra e a manufatura, elas tinham contratos de trabalho assinados com a 

sua palavra e sua honra. As mudanças que vão emergindo instituem outras relações humanas e 

outras formas de compreensão do mundo. 

O corpo do homem deixa de ser sacralizado
17

 e passa a ser objeto de estudo, podendo 

ser estudado em sua totalidade, inclusive nas suas relações sociais, econômicas, financeiras 

entre que todos os outros aspectos merecerão estudos e análises.  

As pessoas moravam no campo ou próximo a ele e viviam daquilo que plantavam e 

colhiam, com as relações econômicas se estabelecendo pela troca do que sobrava sob a forma 

de barganha. Mas, passando a morar em cidades, com suas ruas estreitas, em casas sem 

claridade suficiente, sem a incidência do sol, sem ventilação natural, com esgoto a céu aberto 

e sem tratamento da água e do esgoto, as pessoas passaram a ter uma vida insalubre. É nesse 

cenário que a saúde da população é colocada em jogo, a vida das pessoas vai se defrontando 

com pestes, endemias e epidemias que acabavam por dizimar boa parte da população. 

A cidade, enquanto território, também vai merecer estudos econômicos, pois suas ruas 

estreitas interferiam sobre uma mobilidade esperada contribuindo para a dificuldade de 

                                                           
17

 Sinteticamente, o corpo sacralizado se refere a uma perspectiva de corpo religioso cristão. Precisamente no 

período da Idade Média do ocidente europeu, com a influência da Igreja Católica, havia certas “teias simbólicas” 

sobre o corpo, as quais indicavam a tendência de entendê-lo como algo pecaminoso, sem valor, profano. Nesse 

contexto, emergia a segregação entre corpo e alma, prevalecendo à alma sobre o corpo. Não se pode esquecer 

também que o corpo sacralizado tinha um duplo viés, se de um lado era fonte de pecado, de outro servia como 

redenção, ou seja, pela punição, flagelamento e/ou execução “a alma poderia ser salva” (FOUCAULT, 2011a; 

SANT’ANNA, 2007).  
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circulação das mercadorias e das produções, causando problemas na ordem econômica, 

alimentar e subsistência básica. 

Segundo Foucault (2008a), foi nos séculos XVII e XVIII, que o foco de governo foi a 

direcionado a urbanização do território, com vistas a tornar o reino uma grande cidade. Nesse 

contexto, a polícia foi algo fundamental, já que atuava no nível da regulamentação, da 

ordenação, ela se ocupará dos detalhes, ou seja, da distribuição e vigilância do corpo da 

população no território (aqui temos uma relação entre segurança e território). 

Dessa forma, pode-se compreender que a partir do século XVIII, tornou-se um 

objetivo a conquista do espaço. Nesse contexto, o território está dentre as mais exasperadas 

obsessões desse período histórico, uma vez que, especialmente a partir do século XX, a 

manutenção de fronteiras tonou-se uma obsessão entre as grandes nações, os limites ficaram 

mais resistentes, intensos e inflexíveis.  

Sobre isso, Veiga-Neto (2002) explica que a territorialização engendrou um processo 

de privatização dos espaços abstratos, criando lugares concretos. Para tanto, o aqui ou o ali, 

ou seja, o lócus onde se dão nossas experiências concretas e imediatas, meramente, passou a 

ser apreendido, vivenciado e designado como um caso particular, inserido num espaço geral, 

abstrato, infinito e ideal. Esse espaço dá-se o nome de lugar. E o lugar, por sua vez, passa a 

ser cada vez mais depreendido e vivido como uma projeção. 

De resto, é interessante analisar que toda sociedade funciona segundo meios, 

dispositivos e mecanismos de ordenamento determinados. A escola, dentro dessa 

configuração, é um arranjo do espaço, de corpos distribuídos e ordenados por meio da 

regulação, da normatização, sob a forma da regra, da disciplina e da norma.  

Apesar destas considerações sobre espaço, lugar e território, Foucault (2008a, p. 128) 

infere que o governamento está para além do domínio territorial (soberania) ou da alma 

(pastoral). De acordo com sua concepção, governam-se coisas.   

 

[...] aquilo com que o governo se relaciona não é, portanto, o território, mas 

uma espécie de complexo constituído pelos homens e pelas 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. São os homens em suas relações 

com estas outras coisas que são os costumes, os hábitos, as maneiras de fazer 

ou de pensar. 
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Portanto, não é mais o poder do soberano sobre o território, mas um poder direcionado 

para governar a população. Nessa perspectiva, a preocupação desloca-se do sujeito para a 

população, trata-se então da soberania sobre a população. 

 

E o instrumento que o governo vai se dar para obter esses fins, que, de certo 

modo, são imanentes ao campo da população, será essencialmente a 

população, agindo diretamente sobre ela por meio de campanhas ou também, 

indiretamente, por meio de técnicas que vão permitir, por exemplo, 

estimular, sem que as pessoas percebam multo, a taxa de natalidade, ou 

dirigindo nesta ou naquela região, para determinada atividade, os fluxos de 

população. É a população, portanto, multo mais que o poder do soberano, 

que aparece como o fim e o instrumento do governo: sujeito de necessidades, 

de aspirações, mas também objeto nas mãos do governo (FOUCAULT, 

2008a, p. 140). 

 

 

Com isso, levando em consideração que os modos de viver precisaram ser (re)vistos, 

em especial a partir do século XVIII, as cidades e a população passaram a ser cuidadas, 

primordialmente, em seus modos de comportamento. Tais cuidados tornaram-se os modos de 

ser, agir e pensar, que as pessoas necessitavam se submeter. 

Para tanto, ideou-se os indivíduos como pertencentes a uma população e, para 

controlar esta população, fez precípuo o Biopoder. Não mais vida ou morte do súdito, e sim o 

governamento dimensível e racional da vida (controle da população). No intuito de aprimorar 

e multiplicar novos modos de viver, basicamente, emergiram as primeiras instituições 

disciplinadoras (outros territórios, espaços, lugares dentro da cidade), tais como: os 

manicômios; as prisões; as fábricas; a escola. As pessoas “infames”, “anormais”, deveriam, 

sobretudo, estar e/ou passar por alguma(s) delas para que o controle da população se 

objetivasse. 

Nessa perspectiva, as organizações e instituições fizeram emergir biólogos, químicos, 

matemáticos, estatísticos, engenheiro, arquitetos, dentre outros, para planejarem a vida das 

pessoas e o seu “bem-estar”. Engenheiros estudavam e olhavam a cidade para elaborarem 

melhores condições à circulação de pessoas, mercadorias e produção (fisiocracia). Além de 

tudo que precisasse de mobilidade sem transtornos excessivos e sem excessivas mortes. De 

resto, tudo era mediado pela estatística que firmava verdades importantes para o quanto se 

pode e o quanto não dá para se obter (mensuração, cálculo). 

No que concerne às esferas cultural, econômico e social, deslocou-se do 

Mercantilismo ao Capitalismo. Isso gerou uma interferência sobre as relações de trabalho por 

meio de diferentes configurações, especialmente, diante das que antes se estabeleciam. Se 
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antes a palavra e a honra eram suficientes, o nascimento e o poente do sol demarcavam o 

tempo de trabalho, agora os territórios (controlados) estavam atravessados pelo relógio, pelo 

ordenamento invariável, pela produção e pela frequência.  

Apesar da emergência do controle sobre toda a população por intermédio do 

governamento da vida, isso não impediu que modos anteriores continuassem a existir. 

Nomeados por Foucault (2008a) como poder soberano e poder pastoral, tais poderes não mais 

tinham o controle de tudo e de todos. Todavia, mesmo seguindo as leis divinas ou 

sobrenaturais, ainda, em determinados e específicos territórios, exerciam suas artes de 

governar. 

Entrementes, é indispensável mencionar que, independentemente dos poderes pastoral 

e soberano, foi a governamentalização do Estado que permitiu a ele a sua própria 

sobrevivência. Em outros termos, foi esse 

 

[...] fenômeno que permitiu ao Estado sobreviver. Se o Estado é hoje o que é, 

é graças a esta governamentalidade, ao mesmo tempo interior e exterior ao 

Estado. São as táticas de governo que permitem definir a cada instante o que 

deve ou não competir ao Estado, o que é público ou privado, o que é ou não 

estatal, etc.; portanto, o Estado em sua sobrevivência e em seus limites, deve 

ser compreendido a partir das táticas gerais de governamentalidade 

(FOUCAULT, 1994, p. 292).  

 

 

À guisa de síntese, a governamentalidade nasceu a partir de um modelo arcaico, o da 

pastoral cristã. Em seguida, sustentou-se numa técnica diplomático-militar e, por fim, a 

governamentalidade adquiriu as suas dimensões atuais devido a uma série de instrumentos 

particulares, dentre elas a polícia, cuja formação é contemporânea da arte de governo. Temos 

então o poder pastoral, o poder soberano e a governamentalização do estado (FOUCAULT, 

1994).  

 

 

2.4. O poder pastoral  

 

Após longas explicações, Sofia Alfena pareceu entender o conceito de 

governamentalidade e parte de seus desdobramentos. 

– Agora Sofia Alfena, vamos te explicar o “poder pastoral” – diz Porcolino.  

De repente, “Seu Urubu” soergue-se do seu ninho, no alto da árvore e, num voo 

rasante, desce entre Sofia Alfena e os porquinhos, interrompendo, com isso, as explicações. 
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– “Poder pastoral”, isso me interessa... Fala a ave bastante entusiasmada.  

– Pois bem, sem mais delongas, gostaríamos de dar prosseguimento ao “poder 

pastoral”. Falam ao mesmo tempo os porquinhos.  

  

O poder pastoral era de caráter religioso e foi, precipuamente, exercido na cultura 

judaico-cristã. Assim, a metáfora de pastor não era encontrada na civilização greco-romana. 

Tal fato é indicado por Foucault (2003, p. 65): “jamais, na Antiguidade Greco-Romana, 

houvera a ideia de que certos indivíduos poderiam desempenhar, em relação aos outros, o 

papel de pastores, guiando-os ao longo de toda a sua vida, do nascimento à morte”. Nesse 

sentido, a ideia de um governo dos homens não é uma concepção grega, quer dizer, a reflexão 

grega sobre a política exclui o tema do pastorado. 

Grosso modo, o poder pastoral trata-se de uma racionalidade religiosa a governar 

pessoas e grupos. Da perspectiva hebraica, observamos três características: primeira, no poder 

que se exerce sobre um rebanho (pessoas que devem ter um determinado comportamento e 

atitudes), dentro de um território específico (a terra); segunda, quem teria o poder de guiar, 

agregar, conduzir o rebanho/pessoas era tido como o pastor que agia de forma direta, pessoal 

e imediatamente sobre elas; terceira, o pastor carregava consigo a dádiva de salvar cada 

ovelha/pessoa e todo o seu rebanho/coletivo delas numa vida terrena e para além dela como 

salvação. 

Desse entendimento, podemos observar que o pastor (o bom pastor) velava, cuidava, 

zelava cuidadosa e impecavelmente pelas ovelhas/pessoas, pelos seus comportamentos e por 

suas atitudes. Até mesmo sob o ponto de se sacrificar, ou seja, de sacrificar sua vida por cada 

uma delas. 

Portanto, o poder pastoral não tinha como finalidade fazer mal aos inimigos, em outras 

palavras, sua principal função era fazer o bem em relação àqueles de que cuida. E este fazer o 

bem, num sentido mais material do termo, significava alimentar seu rebanho (pessoas), 

garantir a sua subsistência, oferecer-lhe um pasto, conduzi-lo às fontes e permitir-lhe beber, e, 

enfim, encontrar boas terras cultiváveis (FOUCAULT, 2003). 

O exercício do pastor, nesse sentido, é um ato de devotamento, de maneira que seu 

árduo trabalho implica em despesas para aqueles que se favorecem de sua vigília, uma vez 

que não é permitido ao pastor “perder de vista nenhum do seu rebanho”. Sendo assim, o 

pastor reconhece detalhadamente todo o seu rebanho, dando atenção individual a cada 

integrante dele.  
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Analisando a Bíblia, encontramos passagens que balizam o modo de comportar e o de 

agir do poder pastoral. Segue uma destas passagens: 

 

Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. 

Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam contra ele. “Este homem 

acolhe os pecadores e come com eles”. Então ele contou-lhes esta parábola: 

“Quem de vós que tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e 

nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu, até encontrá-la? E quando 

a encontra, alegre a põe nos ombros e, chegando em casa, reúne os amigos e 

vizinhos, e diz: ‘Alegrai-vos comigo! Encontrei a minha ovelha que estava 

perdida! [...] Assim, eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por 

um só pecador que se converte” (Lc 15. 1-10). 

 

 

E mais outra: 
 

Em verdade, em verdade, vos digo: quem não entra pela porta no redil onde 

estão as ovelhas, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e assaltante. Quem 

entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas 

escutam a sua voz, ele chama cada uma pelo nome e as leva para fora. E 

depois de fazer sair todas as que são suas, ele caminha à sua frente e as 

ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. A um estranho, porém, não 

seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos”. Jesus 

contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. 

Jesus disse então: “Em verdade, em verdade, vos digo: eu sou a porta das 

ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, 

mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será 

salvo; poderá entrar e sair, e encontrará pastagem. O ladrão vem só para 

roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em 

abundância. “Eu sou o bom pastor.” O bom pastor dá a vida por suas 

ovelhas. O assalariado, que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, 

vê o lobo chegar e foge; e o lobo as ataca e as dispersa. Por ser apenas um 

assalariado, ele não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. 

Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me 

conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. (Tenho ainda 

outras ovelhas, que não são deste redil; também a essas devo conduzir, e elas 

escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor.) É por isso 

que o Pai me ama: porque dou a minha vida. E assim, eu a recebo de novo. 

Ninguém me tira a vida, mas eu a dou por própria vontade. Eu tenho poder 

de dá-la, como tenho poder de recebê-la de novo. Tal é o encargo que recebi 

do meu Pai (Jo 10. 1-18). 

 

 

Analisando os excertos supracitados, pode-se considerar que o poder pastoral é um 

modo de viver em que cada pessoa tem seu comportamento e sua conduta adequada a um 

estilo de vida, a qual se garante uma “vida não terrena”, isto é, a garantia de uma vida no Céu, 

lugar aonde se chega, após a morte, ao Deus, ao Pai. 

Em síntese, foi no pastorado cristão que se criou (e ressaltou-se) a ideia de uma “outra 

vida”, quer dizer, uma vida póstuma, em que dependeria de uma conduta “correta” na vida 
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terrena. Ora, para se salvar era preciso possuir um “coração bom” segundo os preceitos do 

bom cristão (Cristianismo). Por meio desse “coração bom”, o sujeito estava apto a entrar no 

reino dos Céus. 

Ademais, como bem destaca Foucault (2003), a partir do Cristianismo passou-se a 

encontrar a ideia do pastor como o responsável pela salvação espiritual, quer dizer, “o reino 

de Deus está no coração”. Essa ideia espalhou-se por boa parte da Europa e, essencialmente, 

em caráter obrigatório.  

Em se tratando da salvação, o poder pastoral implica que, para toda pessoa, existe a 

obrigação de alcançar a sua salvação. Foucault (2003) compreende que todos se preocupavam 

em buscar a salvação, porém, ela era algo obrigatório (imposto ao rebanho), pois ela não era 

objeto de escolha. 

Destarte, a salvação obrigatória era algo essencial, mas que precisava necessariamente 

da figura do pastor. Ora, há aí uma transferência desse poder de se salvar ao pastor 

(autoridade). Nessa configuração de poder, de autoridade, a pessoa não poderia dizer o que 

desejava, mas, antes de tudo, era submetida ao desejo da autoridade. 

Foucault (2002, 2003) esclarece que essa relação era de obediência absoluta, visto que 

o pastor poderia, simplesmente, impor as pessoas suas decisões sem qualquer tipo de regra ou 

lei preestabelecida. Sua vontade prevalecia segundo os preceitos cristãos e cabia às pessoas 

seguir tais decisões, uma vez que no Cristianismo era (e ainda é) um dever ser obediente.  

Dessa maneira, todas essas técnicas e dispositivos cristãos de exame, de confissão, de 

direção de consciência e de obediência tinha somente um escopo fundamental: levar os 

indivíduos a trabalhar por sua própria mortificação diante do mundo (FOUCAULT, 1999). 

Quer dizer que a mortificação ou martírio, no bojo do poder pastoral, consistia numa renúncia 

ao mundo, a si mesmo, aos próprios desejos e vontades. Essa faceta é sui generis uma das 

características do Cristianismo.   

Nessa perspectiva, Sylvio Gadelha (2009a) afirma que tais características representam 

uma espécie de inculcação moral nos indivíduos, por intermédio do estabelecimento de uma 

relação de submissão absoluta, a qual constitui práticas que se voltam para a individualização, 

para o direcionamento da consciência e para o controle dos desejos e vontades.    

Pode-se entender então que o processo de individualização, nesse âmbito, não passava 

pela afirmação do eu, pelo contrário, era a destruição do eu. Se considerarmos que o 

pastorado exige uma relação de obediência incondicional as leis de Deus e, por sua vez, essa 
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obediência passa por uma submissão de um indivíduo ao outro, pode-se entender que nessa 

relação há um processo de anulação do indivíduo, ou seja, ele se torna tão somente rebanho.  

A título de exemplo, toda salvação passava pelo poder do pastor, para tanto, era 

preciso algum dispositivo de controle, alguma técnica disciplinar, eis então a confissão. Ao 

indivíduo, assumido como pecador ou não, bastava relatar tudo ao pastor, só assim seria 

“purificado”, expurgado de todo mal. E o pastor, por sua vez, conferia ao indivíduo a 

libertação de seus pecados ou ainda o orientava sobre modos de vida.  

 

O pastor disporá de meios de análise, de reflexão, de detecção do que se 

passa, mas também que o cristão será obrigado a dizer ao seu pastor tudo o 

que se passa no âmago de sua alma; particularmente, ele será obrigado a 

recorrer, do ponto de vista do seu pastor, a essa prática tão específica do 

cristianismo: a confissão (FOUCAULT, 2003, p. 70). 

 

 

Foucault (2002) compreende toda esta dinâmica entre pastor e membros de seu 

rebanho, como um processo de análise ou consciência de si mesmo. O poder pastoral era 

representado tão unicamente pelo pastor, aquele investido por Deus de certo poder-saber, a ele 

era conferidos conhecimentos e sabedoria e, a partir disso, era apresentado como o 

responsável por conduzir cada um em seu rebanho. Ora, ele era tido como um diretor de 

consciências: “o pecador deve, pois, ir ver um padre, como um doente deve ir ver o médico, 

explicando-lhe de que sofre e qual sua doença” (FOUCAULT, 2002, p. 218).  

Em suma, o poder pastoral é uma 

 

[...] forma de poder [que] é orientada para a salvação (por oposição ao poder 

político). É oblativa (por oposição ao princípio de soberania); é 

individualizante (por oposição ao poder jurídico); é co-extensiva à vida e 

constitui seu prolongamento; está ligada à produção da verdade – a verdade 

do próprio indivíduo (FOUCAULT, 1995, p. 237). 

 

 

Diante dessa lógica do pastorado, em especial, desse poder pastoral, podemos observar 

um introito a governamentalidade, já que, embora não seja um poder de tipo político, o poder 

pastoral propendia à vida dos indivíduos. A partir disso, junto com o advento e com os 

desdobramentos de ensino do Cristianismo, o poder pastoral sofreu algumas intervenções, 

modificações e transformações.  

Segundo Foucault (1997b), foi nos séculos XV e XVI, que o poder pastoral entrou em 

crise. Transcorreu dessa crise uma busca por novas maneiras de espiritualidade e de novas 

relações entre pastor e rebanho, assim como por novos modos de governar as famílias, o 
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principado, as crianças, modos de conduzir a própria conduta e de conduzir a conduta dos 

outros. 

Emerge, então, algumas questões basilares: “como se governar”, “como ser 

governado”, “como governar os outros”, “por quem devemos ser governados”, “como fazer 

para ser o melhor governador possível”, entre outras (FOUCAULT, 2008b). 

Nesse contexto, Foucault (2008a, p. 219) exemplifica que o poder pastoral  

 

[...] não coincide nem com uma política, nem com uma pedagogia, nem com 

uma retórica. É uma coisa inteiramente diferente. É uma arte de governar os 

homens, e é por aí, creio, que devemos procurar a origem, o ponto de 

formação, de cristalização, o ponto embrionário dessa governamentalidade 

cuja entrada na política assinala, em fins do século XVI, séculos XVII-

XVIII, o limiar do Estado Moderno. 

 

 

Com isso, pôde-se observar que o poder pastoral interferiu diretamente nos 

comportamentos das pessoas do Mundo Ocidental, criadas sob a égide do Cristianismo. 

Entrementes, essa modalidade de governo, essa economia de poder, configurando atitudes 

disciplinares, de moralização e de regulamentação de comportamentos, não mais poderia ser 

depreendida tão somente como a obtenção da salvação por configurações morais e espirituais. 

Nesse sentido, iniciou-se, a partir do século XVII, um duplo movimento, sendo um voltado à 

concentração estatal e o outro indicando um movimento de cisão e crise religiosa. 

 Dessa forma, apesar de o poder pastoral conviver com outra economia de poder, o 

poder soberano, com uma arte de governar fundamentada em virtudes como a sabedoria e a 

justiça, o poder pastoral foi acometido de uma crise pela emergência de condições para a 

produção de insurreições, dissidências, revoltas, contra-condutas, as quais possibilitaram 

novas e outras formas de direcionamento espiritual, mesmo que cristão, porém, sob a égide da 

Reforma Protestante (Contra-Reforma). 

 Além disso, como sintetiza Gadelha (2009a, p. 124), há a  

 

[...] instauração dos grandes Estados territoriais, administrativos e coloniais 

(concentração estatal), [a qual engendrou] uma dispersão e dissidência 

religiosa, [...] o problema do governo dos homens, da arte de governar, tende 

a sofrer um deslocamento, mediante o qual a ênfase no elemento religioso 

e/ou espiritual transfere-se para uma racionalidade política assentada numa 

razão de Estado, e em que o poder soberano, então, toma como objeto de sua 

gestão não só a vida dos indivíduos como tais, mas a vida do corpo-espécie 

da população (GADELHA, 2009a, p. 124). 
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Assim, emerge outra racionalidade política: a razão de Estado. Esta descentraliza um 

governamento estruturado em leis divinas. As artes de governo se centralizam sobre si 

próprias, sobre uma economia da forma de governo, em que governar menos é governar 

melhor. O poder de governar se dissipa por técnicas de se pensar como governar melhor, por 

meio de uma razão econômica, em que a figura do Estado só existe a partir de práticas e de 

exercícios organizados e diversificados de práticas de governamento. 

 

[...] a razão de Estado não é uma arte de governar segundo as leis divinas, 

naturais ou humanas. Esse governo não tem de respeitar a ordem geral do 

mundo. Trata-se de um governo em concordância com a potência do Estado. 

É um governo cujo objetivo é aumentar essa potência em um quadro 

extensivo e competitivo (FOUCAULT, 2006a, p. 376).  

 

 

Por exemplo, num âmbito da governamentalidade, tomando o Estado Liberal como 

referência, a confissão erigida na esfera do poder pastoral assume outra configuração. Nesse 

contexto, a técnica será atrelada a um regime de visibilidade não mais religioso, mas 

administrativo, estatal. Destarte, a confissão não representa somente uma voz (confissão 

individual) e sim um conjunto constituído por “múltiplas vozes”. 

 

[...] a partir de um momento que se pode situar no final do século XVII, esse 

mecanismo se encontrou enquadrado e ultrapassado por um outro cujo 

funcionamento era muito diferente. Agenciamento administrativo e não mais 

religioso; mecanismo de registro e não mais de perdão. O objetivo visado 

era, no entanto, o mesmo. Em parte, ao menos: passagem do cotidiano para o 

discurso, percurso do universo ínfimo das irregularidades e das desordens 

sem importância. Mas a confissão não desempenha aí o papel eminente que 

lhe reservara o cristianismo. Para esse enquadramento, se utilizam, e 

sistematicamente, procedimentos antigos, mas, até então, localizados: a 

denúncia, a queixa, a inquirição, o relatório, a espionagem, o interrogatório. 

E tudo o que assim se diz, se registra por escrito, se acumula, constitui 

dossiês e arquivos. A voz única, instantânea e sem rastro da confissão 

penitencial que apagava o mal apagando-se ela própria é, doravante, 

substituída por vozes múltiplas que se depositam em uma enorme massa 

documental e constituem assim, através dos tempos, como a memória 

incessantemente crescente de todos os males do mundo (FOUCAULT, 

2006b, p. 212).  

 

 

Em resumo, na formação do Estado Moderno há, portanto, uma mudança no objetivo 

do poder pastoral, pois, em vez de levar o rebanho à salvação, há um deslocamento no sentido 

dessa expressão, isto é, não mais salvar o rebanho e sim governar a população. Trata-se então 

de gerir a população no que concerne à saúde, à higiene, ao bem-estar, à mortalidade, à 
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natalidade, à segurança, à proteção. Essa nova configuração leva em consideração, sobretudo, 

o homem em sua dimensão global (população). 

De acordo com Veiga-Neto (1999), é cogente a compreensão de que a combinação 

equilibrada (e perversa) entre o que Foucault denominou de “jogo da cidade” e “jogo do 

pastor” foi, especialmente, o que possibilitou a criação do Estado Moderno. 

O “jogo do pastor” tem na disciplina sua sustentação, sua anatomia política do detalhe. 

Entretanto, há um deslocamento da disciplina, no que tange ao surgimento da 

governamentalidade, quer dizer, passa-se do âmbito religioso ao âmbito civil e do âmbito 

individual ao âmbito da população. 

Sobre o “jogo da cidade”, este foi precípuo a emergência de novos saberes (Estatística, 

Economia, Demografia, Saúde Pública, Psiquiatria, Psicologia, Psicanálise). Esses novos 

saberes foram essenciais para o bom governo do Estado. E este bom governo do Estado, por 

sua vez, implica numa economia de governo, com vistas a resultados mais elevados por 

intermédio de mínimos esforços (de tempo, monetários e/ou financeiros, de afetos, prazer e 

felicidade).  

Ora, é precisamente no “jogo da cidade” que se delineia o Liberalismo como crítica 

contínua e contrariante à Razão de Estado numa perspectiva de soberania. Em outros termos, 

o Estado Liberal concebe que governar em excesso é irracional, antieconômico e desgastante. 

Desse modo, o Liberalismo é um refinamento da arte de governar, pois o governo, para ser 

econômico, torna-se mais sutil, produtivo e afetuoso, de maneira que para poder governar 

mais, é necessário governar menos (FOUCAULT, 1994).  

Nessa perspectiva, o Liberalismo explana a máxima governamentalização do Estado, 

visto que passa a ser necessário conciliar a liberdade de mercado (capital) com o exercício da 

soberania. Nesse sentido, o Liberalismo seria, então, um ponto de equilíbrio entre a 

biopolítica (melhorar a vida da população e sua relação aos direitos do sujeito jurídico-

político) e as normas e regras de um governo econômico (FOUCAULT, 2008a). 

 

Após as explicações, Sofia Alfena, um tanto inquieta, diz: 

– Que legal!! Mas... Não sei, acho que tem algo que poderia servir de exemplo, sabe... 

Um exemplo de poder pastoral. Eu pensei num poema que achei na estrada, chama-se “Ser 

Mineiro”. 

– Que ótima ideia Sofia Alfena. No que pensas? Fala “Seu Urubu” ajeitando seus 

óculos. 
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– Pensei numas frases dele: “Ser mineiro é ser religioso, conservador”; “[...] é 

gostar de política e amar a liberdade”. 

Nesse momento, “Seu Urubu” anota na sua prancheta os “achados” de Sofia Alfena, 

talvez, possam ser úteis em sua pesquisa. Por sua vez, os dois porquinhos, pensativos sobre o 

que acabaram de ouvir, decidem retomar a explicação acerca da Governamentalidade, dessa 

vez, rumo ao Neoliberalismo.  

 

 

2.5. Governamentalidade como razão de Estado: caminhos para o 

Neoliberalismo 

 

Ser obedecido ou fazer-se obedecer, em suma, constitui-se uma arte de governar, seja 

o governo de pessoas, coisas, riquezas, seja no controle dos outros ou de si mesmo. E nas 

mais diversas épocas, nas mais diversas crises sociais e econômicas vivenciadas pelas 

sociedades, o problema do governamento sempre esteve (e ainda está) presente, por meio de 

questões territoriais, econômicas, populacionais, pela salvação dos homens e de suas almas, 

etc. 

É sob um cenário de diversas revoltas, principalmente, a divisão entre as Igrejas 

Protestante e a Católica, que emergiu uma nova racionalidade de governamento, necessária a 

partir da perda da centralidade do governo, da figura do rei, do soberano, de Deus. 

Nessa perspectiva, as explicações transcendentais ou o tipo de poder centralizado na 

figura do rei, já não eram suficientes para o governo dos homens e dos territórios. Do mesmo 

modo, as relações de trabalho incorporaram outras necessidades na relação com a mão de 

obra, em relação ao tempo, à saúde e aos processos de ergonomia. Assim sendo, uma razão 

estatal (de Estado) tornou-se preponderante perante um poder sobre a vida e a morte dos 

súditos.  

Foucault (2008b) explica que os problemas do Estado aumentaram após o século XV, 

com o advento dos grandes Estados territoriais, a partir das grandes navegações e das tomadas 

de territórios, aumentando, assim, a complexidade das formas de governar. Nesse sentido, foi 

preciso uma passagem para outro modo de governamento, ou seja, para além de um poder 

pastoral (concentrado na salvação das pessoas e de suas almas) e de um poder soberano 

(centrado no rei). Era preciso pensar nos indivíduos, transformá-los numa totalidade 
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(população), era indispensável à manutenção do território, às novas relações de poder-saber e 

os meios de controlar (técnicas disciplinares) os indivíduos nos territórios.  

Todo esse movimento engendra o Estado Moderno (Liberal). A arte de governar, 

segundo essa perspectiva, implica em um saber, a qual não é simplesmente uma “prudência” 

ou uma “justiça”, pelo contrário, trata-se de uma ciência de governo, de um saber, de um 

conhecimento atinente às forças do Estado, à sua capacidade e seus meios de desenvolvê-la.  

Para tanto, uma racionalidade científica e técnica se tornou cada vez mais importante 

no desenvolvimento das forças produtivas e no jogo das decisões políticas. Uma racionalidade 

de Estado que impôs formas de governamentalidade e de procedimentos de controle 

complexos. Uma racionalidade do comportamento que fixou a medida social da norma e do 

desvio. De resto, um Estado que passou a ser a solução para todas as dificuldades sociais e 

econômicas (ADVERSE, 2010). 

O Estado, mesmo sem ser uma entidade material, tornou-se um “local”, uma 

“instituição”, na qual não se podia (e não se pode) identificar ou isolar, menos ainda constituir 

sua localização exata, visto que é algo intangível, intocável e invisível. O estado fundamenta-

se em interesses, forças, relações políticas públicas e privadas, no qual materializam a razão 

do Estado. Logo, o Estado, mesmo que não localizável, existe e governa, e, sobretudo, tem 

uma influência direta sobre a vida da população (FOUCAULT, 2008b).  

É nesse contexto que emerge o Liberalismo que, visando naturalizar as relações 

sociais e econômicas (a “mão invisível”, de Adam Smith), acaba por deixar ao Estado a tarefa 

de gerir e ajustar socialmente o que já é próprio na natureza humana. Em suma, concerne a 

uma lógica que compreende a sociedade como um todo, mas um todo coeso a partir da 

combinação complementária de seus indivíduos. Assim, cada indivíduo deve funcionar como 

uma parte indivisível, localizada e constante dentro da sociedade, em que seu papel é, 

respectivamente, de juiz, réu, ovelha, pastor, polícia, etc. 

O liberalismo ocupa-se do “governo da sociedade”, sendo uma sociedade formada por 

indivíduos que são, cada um e ao mesmo tempo, objeto (governado de fora) e parceiro (sujeito 

autogovernado) do governo. Em outras palavras, um indivíduo com deveres e direitos, um 

sujeito-cidadão, um sujeito-parceiro. 

No que se refere a estas relações de sujeito-cidadão, Nikolas Rose (1999, p. 43) 

exemplifica que: 

 

Os cidadãos de uma democracia liberal devem se regular a si próprios; os 

mecanismos de governo constroem-nos como participantes ativos em suas 

vidas. Não se pensa mais que o sujeito político seja motivado meramente por 
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um cálculo de prazeres e de dores. O indivíduo não é mais, naquilo que 

concerne às autoridades, meramente o possuidor de capacidades físicas a 

serem organizadas e dominadas através da inculcação de padrões morais e 

hábitos comportamentais. 

 

 

Em vista disso, podemos depreender que esse processo de “regular a si próprio”, está 

intimamente atrelado as estratégias e as táticas de governamento das subjetividades (arte de 

governar), as quais atuam intestinando-se, de modo meticuloso, no processo de regulação da 

existência e da experiência das pessoas.   

Gadelha (2009a), por sua vez, entende que uma arte de governar utiliza saberes 

concernentes à economia política que abarca relações contínuas entre a população, o 

território, a riqueza etc., constituindo-se em ciência, uma ciência de governar. Assim, se 

supera uma arte de governo, atingindo uma ciência política, como de soberania para técnicas 

de governo (razão do estado); uma soberania-disciplina-gestão governamental que tem na 

população seu alvo principal. Uma forma de governo de Estado, em que um conjunto de 

coisas e de homens deve estar disposto corretamente e ser conduzido estrategicamente, por 

regras e normas de ordenação, regulação e controle. 

Ademais, para governar, o Estado necessita das “forças estatais”: saúde, natalidade, 

higiene, segurança, previdência, mortalidade, etc. Coadunado a isso, necessita também de um 

custo político e econômico mínimo, de uma arte de governar com um número de 

conhecimentos objetivos da economia política, da sociedade, da demografia e toda uma série 

de conhecimento de processos disciplinares.  

Desse exercício de governar surgem os ideais liberalistas. Com estas ideias, faz-se 

necessário o princípio de liberdade, visto que governar demais (em excesso), não se governa 

com sabedoria. Em um regime de governamento liberal, a liberdade individual é tanto efeito 

quanto instrumento de controle dos processos, ou seja, a governamentalização do Estado está 

intrinsecamente relacionada à governamentalização das liberdades. 

No século XX, há uma mudança no desenvolvimento do liberalismo. Resumidamente, 

ele se desdobrou em duas vertentes: Ordoliberalismo; e, Liberalismo Norte-Americano. A 

primeira originou-se na Alemanha, no pós-guerra. A segunda foi arquiteta pelos economistas 

da Escola de Economia de Chicago, nos Estados Unidos.  

Segundo Veiga-Neto (1999), ambos se constituíram como uma crítica ao Estado de 

Bem-Estar e aos seus excessos em termos estatais e estatizantes. Assim sendo, de um lado, o 

Ordoliberalismo intentou uma desnaturalização das relações sociais e econômicas, já que 

entendeu que uma economia de mercado deveria ser organizada, sem ser planificada ou 
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dirigida, dentro de quadros institucionais ou jurídicos. Isso, por um lado, possibilitava a oferta 

de garantias e limitações da lei, mas, por outro, deveria assegurar a liberdade dos processos 

econômicos, objetivando a não produção de qualquer tipo de distorção social (FOUCAULT, 

2008b). 

Em contrapartida, o Liberalismo Norte-Americano manifestou-se mais confiante nas 

próprias forças e na racionalidade do mercado, de tal modo de não só querer afastar o Estado 

de qualquer tipo de interferência sobre a economia, mas, igualmente, querer que toda a vida 

social se subordinasse à lógica do mercado (VEIGA-NETO, 1999). 

Essas duas vertentes do Liberalismo foram responsáveis por uma nova compreensão 

dos seus desenvolvimentos posteriores, isto é, engendraram o Liberalismo Tardio ou 

Neoliberalismo.   

De acordo com Foucault (2008b), acima de toda e qualquer diferença entre as duas 

vertentes supra-aludidas, o liberalismo foi (e o neoliberalismo continua sendo) uma prática, 

um “modo de fazer” política, sendo guiadas para certos objetivos e se regulando por 

intermédio de uma reflexão contínua. Com isso, o liberalismo deve ser analisado como 

princípio e método de racionalização do exercício de governo (segundo a regra interna da 

economia máxima). 

Em linhas gerais, o neoliberalismo intensifica e amplia a gestão governamental. Se 

para o liberalismo a liberdade econômica se dava na ordem da natureza, para o neoliberalismo 

(variante norte-americana), a liberdade econômica deve ser perpetuamente produzida, 

ampliada e ramificada.  

No contexto atual, impera os princípios do neoliberalismo norte-americano, em que 

visa ampliar a racionalidade do mercado, os esquemas de análise que ela sugere e, também, os 

critérios de decisão que sugere a domínios não tão somente, ou prioritariamente, econômicos. 

Nesse sentido, abarca-se a família e a natalidade, os processos de saúde e bem-estar, a 

delinquência e o sistema penal, doença mental e psiquiatria, etc.  

Gadelha (2009b, p. 174) exemplifica o neoliberalismo atual, da seguinte maneira:  

 

[...] toma por base a economia de mercado, bem como certas análises 

econômicas empreendidas tendo em vista a compreensão de seu 

funcionamento e de sua dinâmica, com o intuito de explicar relações e/ou 

fenômenos sociais não considerados, pelo menos em princípio, como 

genuinamente econômicos (ou seja, como costumeiramente relacionados às 

relações de mercado). Nesse sentido, temos duas novidades importantes 

nesse novo tipo de economia política: em primeiro lugar, observa-se um 

deslocamento mediante o qual o objeto de análise (e de governo) já não se 

restringe apenas ao Estado e aos processos econômicos, passando a ser 



59 
 

 
 

propriamente a sociedade, quer dizer, as relações sociais, as sociabilidades, 

os comportamentos dos indivíduos etc.; em segundo, além de o mercado 

funcionar como chave de decifração (princípio de inteligibilidade) do que 

sucede à sociedade e ao comportamento dos indivíduos, ele mesmo 

generaliza-se em meio a ambos, constituindo-se como (se fosse a) substância 

ontológica do ‘ser’ social, a forma (e a lógica) mesma desde a qual, com a 

qual e na qual deveriam funcionar, desenvolver-se e transformar-se as 

relações e os fenômenos sociais, assim como os comportamentos de cada 

grupo e de cada indivíduo. 

 

 

Portanto, as ideias neoliberais retratam uma liberdade de comércio em que se tem 

competição, mas a ênfase está na produção, e na circulação dessa produção sem a total 

interferência do Estado. Logo, pelo discurso do neoliberalismo, todo sujeito é livre para fazer 

suas escolhas, e, para isso, o Estado deve ser mínimo, maximizando o poder econômico 

privado dos sujeitos. Sua ênfase está na competição entre as coisas e as pessoas, alicerçado 

por uma demanda de direitos dos sujeitos de possuir e consumir, pela instauração nos sujeitos 

de um desejo por esse direito.  

Veiga-Neto (1999), amplia o debate ao discutir que o neoliberalismo é uma reinscrição 

de técnicas e formas de saberes, competências, expertises, que são manejáveis por expertos e 

que são úteis tanto à expansão de modos mais avançadas do capitalismo, quanto ao governo 

do Estado. Esta reinscrição versa sobre o deslocamento e a sutilização de técnicas de governo 

que objetivam fazer com que o Estado se dirija a lógica da empresa, já que transformar o 

Estado numa grande empresa é muito mais econômico, rápido, fácil, produtivo e lucrativo. 

Além disso, as próprias empresas, especialmente as grandes corporações, têm muito a ganhar 

com o “empresariamento” do Estado. 

Ademais, no neoliberalismo, a liberdade do indivíduo é uma condição para a sua 

sujeição. Em outras palavras, o exercício da autoridade implica uma existência de um livre 

indivíduo de desejo, necessidades, escolhas, interesses, hobbies e direitos. Entrementes, a 

sujeição deste é uma condição para a sua liberdade. Ora, “agir livremente” requer do 

indivíduo que ele esteja moldado, resignado, esquadrinhado e norteado, segundo os princípios 

de um Estado Neoliberal, para que, assim, possa exercer com primor a sua liberdade.   

 A título de exemplo, no âmbito escolar há certas práticas disciplinares que evidenciam 

os processos de sujeição, conforme descritos no parágrafo supra debatido. Na escola 

defendem a figura de um aluno livre, com liberdade para agir, falar, produzir conhecimentos 

etc., todavia, é uma liberdade regulada, ou seja, cada subjetividade é ponto de passagem de 

preceitos e jogos de poder. Além disso, o discurso pedagógico se volta para um tipo de aluno 

responsável, autônomo. Este, por sua vez, tem a função de adaptar-se a vida escolar. Em 
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síntese, no final das contas, o aluno será responsabilizado pelo seu sucesso ou fracasso diante 

de avaliações internas ou externas, será punido por casos de indisciplina ou delinquência 

perante as leis da escola (prescritas ou veladas), será excluído por uma possível forma de ser, 

de agir e pensar. 

 Precipuamente, as diversas práticas neoliberais, as quais regulam as relações sociais, 

são “práticas de liberdade”, num sentido em que elas ininterruptamente atrelam e desatrelam 

sujeição e subjetivação, dominação e fabricação de subjetividades, conforme os ditames das 

instituições neoliberais (VEIGA-NETO, 1999). 

Nesse contexto, por um lado, elas concatenam-se, consultam-se, negociam-se, criam-

se parcerias ou ainda conferem poder umas as outras, intensificando modos de agenciamento, 

liberdade de escolhas dos indivíduos (consumidores, profissionais, famílias em geral, grupos e 

sociedades). Por outro, engendram normas de conduta, modelos, formas de exames, 

condições, indicadores de desempenho, controles de qualidade, padrões práticos para 

monitorar, mensurar e calcular o desempenho dessas várias instituições neoliberais.  

Rose (1999) indica esse processo como sendo uma liberdade em regime neoliberal de 

governo. Todavia, esse regime é dilemático, pois pode atuar como um modo de crítica 

filosófica de governo, mas, igualmente, pode ser um aparelho de múltiplas práticas 

gerenciadas pelo governo. 

Ademais, o autor supracitado afirma que o neoliberalismo cria e coloca em prática 

novas estratégias de governamento constantemente. Como exemplo, indica que existe uma 

nova relação entre expertise e política. Há uma transformação das atividades, isto é, a cirurgia 

de um paciente, a educação de um estudante, a intervenção de um psicólogo ou psiquiatra, os 

modos de uma entrevista entre um assistente social e um cidadão “desamparado”. Toda esta 

transformação segue-se em termos de capital, constituindo novas relações de poder. Na esfera 

do mercado livre, pode-se observar que as relações entre cidadãos e experts não são 

instituídas, nem mesmo reguladas a partir de coerção, mas sim por atos de escolha (ROSE, 

1999).  

Resumidamente, no Estado Neoliberal, há a invenção de novas táticas, estratégias e 

novos dispositivos que colocam o Estado sob uma nova lógica. Por exemplo, ou há a 

privatização das atividades estatais (lucrativas), ou há a submissão das atividades (não 

lucrativas) à logica empresarial (VEIGA-NETO, 1999). 

Assim, os discursos neoliberais persistem em afirmar que o Estado deve se ocupar só 

com algumas atividades consideradas “essenciais”, tais como: a Educação, a Saúde, o 
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Saneamento Básico, dentre outras. Contudo, encarregando-se de somente regulá-las ou muni-

las, em especial, no que diz respeito aos estratos sociais mais carentes da população. Em vista 

disso, pode-se afirmar que o social se subordina ao econômico (capital).  

No âmbito da escola, Rose (1999) explica que o funcionamento desta instituição segue 

o do mercado, ou melhor, uma noção de compradores. Nesse sentido, existe uma relação na 

própria escola de competição no mercado de alunos e de funcionamento da escola segundo 

uma lógica de empresa. Ademais, as avaliações externas seguem preceitos estabelecidos por 

organizações econômicas e, por trás disso, há ainda a comercialização de kits educacionais 

(privatização de material didático); há a meritocracia
18

 (tão louvável no neoliberalismo) que 

entre alunos, professores e escolas torna-se um imperativo; há a vendagem de soluções 

educacionais de todos os tipos, um exemplo é a própria formação docente que se centra em 

cursos baseados em modelos de racionalidade técnica, nomeadamente teóricos, e de curta 

duração (sem continuidade); enfim, na esfera da Educação Mineira, há uma “bonificação” 

dada ao sujeitos-professores, desde que a “meta” (resultados diante o IDEB) seja atingida.  

Podemos analisar que o discurso meritocrático defendido na escola, de acordo com os 

parâmetros da lógica capitalista neoliberal, defende uma educação competente, eficaz, útil ao 

mercado, gerida de modo a obter melhores resultados com menores custos, culminando na 

formação de pessoas com competências e habilidades apropriadas para exercer atividades 

produtivas, conforme a lógica e as demandas diversificadas do capital (mercado de trabalho).  

É necessário enfatizarmos que este modelo de gestão neoliberal da educação brasileira, 

segue determinadas exigências da mundialização da economia. Em outras palavras, nossa 

educação, em especial, nosso modelo de avaliação em larga escala, tem a necessidade de 

adequação às novas demandas do sistema capitalista, para tanto, é subsidiada por agências 

multilaterais, tais como: Banco Mundial; Fundo Monetário Internacional; Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico; Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura; Organização Mundial do Comércio; dentre outras, os quais 

possam interferir nas políticas econômicas e sociais do país.  

                                                           
18

 O termo meritocracia vem da palavra “Mérito”. Esta palavra vem do latim meritum e significa tanto ganho ou 

lucro quanto pena ou castigo. Dessa maneira, “ter mérito” é aquele que é merecedor, ter mérito pressupõe ser 

digno de recompensa, de elogio, de prêmio, de estima, de apreço, de visibilidade. Então, meritocracia é, 

basilarmente, um conjunto de valores que indicam as posições dos indivíduos diante da sociedade, em 

consequência de algum mérito atingido. Contudo, é mais um dos dispositivos da governamentalidade neoliberal, 

em que busca critérios de hierarquização social que, por sua vez, são meios de controlar, segregar, vigiar e punir 

os indivíduos, é também um modo de produzir a concorrência exacerbada, o sucesso ou o fracasso.  
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Portanto, o sistema avaliativo em larga escala, tão veiculado pela política educacional 

brasileira, costuma classificar e mensurar os sujeitos-alunos diante de notas que são 

apresentadas nos exames escolares. Por consequência, faz o mesmo com as escolas e com as 

regionais de ensino. Isso evidencia explicitamente os princípios de uma meritocracia. 

Numa esfera da sala de aula, as avaliações servem para mostrar que existem sujeitos-

alunos que não atingem o produto final, a média, ou a nota máxima. Além de hierarquizar, 

padronizar medidas, conceituar e publicar os alunos em listas classificatórias. Numa esfera 

municipal, regional ou estadual, serve para mostrar quais municípios, regiões ou estados 

possuem melhores resultados nas avaliações externas. Esses resultados são traduzidos em 

discursos como “educação de qualidade” ou “educação ruim”, em “educação modelo”, etc. 

Ora, o Dia “D” em MG, assim como as avaliações externas criadas e adotadas pela SEEMG, 

exibe mais uma das facetas desse tipo de governamentalidade neoliberal.  

 

 

2.6. Governamentalidade como ferramenta 

 

Buscando colocar em suspeita o tema governamentalidade, decidimos configurar as 

diferentes possibilidades de uso deste termo e o modo de conceber de Foucault. 

Laconicamente, este termo é compreendido como o governar e o controlar a vida em uma 

multiplicidade qualquer, à condição de que a multiplicidade seja numerosa, isto é, uma 

população, e o espaço aberto ou extenso. 

Por sua vez, Foucault (2008a, p. 143-44), nos seus cursos, o arquitetou como  

 

[...] o conjunto constituído pelas instituições, os procedimentos, análises e 

reflexões, os cálculos e as táticas que permitem exercer essa forma bastante 

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.  

 

 

A partir desse viés e assumindo a escola como exemplo, podemos perceber que a 

mesma é um território, um espaço, um lócus para o poder se fazer presente e a 

governamentalidade estar. Deste conceito supracitado, destacamos certas palavras, como 

conjunto, procedimentos, análises e reflexões, cálculos e táticas, discursividades urgentes para 

essa tese. Palavras estas que carregam a noção de como se governa as pessoas e/ou o grupo de 

pessoas, seus possíveis comportamentos públicos privados, em uma racionalidade que 
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segundo Gadelha (2009a, p. 120) abarca “conjuntos de procedimentos, mecanismos, táticas, 

saberes, técnicas e instrumentos destinados a dirigir a conduta dos homens”. A 

governamentalidade nos remete a elementos conceituais de sujeitos governáveis, 

normalização e condutas. 

Inés Dussel e Marcelo Caruso (2003), no que concerne a governamentalidade no 

contexto escolar, entendem que há novas formas de governo do aluno e de conhecimentos 

médicos e biológicos que influem na escola, como exemplo, os processos de patologização da 

infância e/ou da adolescência, como meio de controle, normalização e exclusão.   

Ainda sob a égide foucaultiana, podem-se observar outras formas de problematização 

da governamentalidade. Em outras palavras, esse termo pode ser entendido como 

 

[...] a tendência, a linha de força que, em todo o Ocidente, não parou de 

conduzir, e desde há muito, para a preeminência deste 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, 2008a, p. 143-44). 

  

 

Ramos de Ó (2009), por sua vez, compreende a governamentalidade como um 

conjunto de deliberações, estratégias, técnicas, dispositivos de cálculo e de supervisão, as 

quais são utilizadas pelas autoridades no sentido de governar sempre sem governar 

diretamente. Nesse contexto, trata-se de produzir técnicas e princípios, que se concatenam as 

escolhas reguladas e executadas por certos atores que agem autonomamente em esferas 

restritas, quer dizer, no interior dos seus próprios compromissos com a família e com a 

comunidade de origem. Portanto, o governo não é uma instância de poder, pelo contrário, é 

uma complexa máquina de administração social.  

Em outro momento, Foucault (1994) delineia a governamentalidade da seguinte 

maneira: 

 

 - A governamentalidade é um conjunto constituído por instituições, procedimentos, 

análises e reflexões, cálculos e táticas que permitem exercer um modo bastante 

específico e complexo de poder. O alvo é a população, sua forma principal de saber é a 

economia política e, por instrumentos técnicos essenciais, possui os dispositivos de 

segurança. 

- A governamentalidade é uma tendência que em todo o Ocidente conduziu, 

incessantemente, por muito tempo, à prioridade de um tipo de poder, que se pode 
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chamar de governo, sobre todos os outros (soberania, disciplina, etc.).  Assim, levou 

ao desenvolvimento de uma série de dispositivos específicos de governo e de um 

conjunto de saberes. 

- A governamentalidade é consequência de um processo pelo qual o Estado de Justiça 

da Idade Média, transformou-se, nos séculos XV e XVI, em Estado administrativo e, 

paulatinamente, este Estado foi governamentalizado. 

 

 

Fundamentalmente, a governamentalidade trata de procedimentos, de tecnologias, de 

ações, os quais podem ser apreendidos em suas emergências históricas e que, continuamente, 

se transformam ao longo do tempo. Ora, como indica Gallo (2013), é possível construir várias 

“histórias das governamentalidades”, de acordo com distintos operadores. Portanto, analisar 

uma determinada maquinaria de governamentalidade significa, assim, demonstrar como 

operam e se concatenam seus elementos principais, edificando um sistema de gestão da vida, 

de individualidades, de população. 

É nessa conjuntura que se pode analisar o modo de vida das pessoas, como algo 

cerceado e vigiado. Num sistema de gestão da vida, as pessoas tornam-se cada vez mais 

dependentes e assujeitadas e, subsequentemente, são dispostas e postas pelas minuciosas 

tecnologias de poder. 

Como exemplo, basta tão somente observar o quanto os alunos são responsabilizados 

pelo inventado “fracasso escolar” (baixo rendimento diante os exames, aluno problema, 

violência, indisciplina, ociosidade, etc.), pelos efeitos da vida escolar que ainda levam ou 

levavam. Diante disso, uma vida escolar contrária ao padrão desejável, assim como a vida em 

sociedade, pode levar a exclusão ou ao “ajustamento”, visto que é uma vida adversa ao jogo 

burocrático, estratégico e político segundo os ditames da governamentalidade. Tal faceta, no 

âmbito da Educação, se estende igualmente a professores, gestores, pedagogos e outros, sendo 

que todos são vigiados, esquadrinhados, medidos, assujeitados e, especialmente, 

responsabilizados pela vida que levam.  

Levando em conta essas considerações, é possível analisar que as relações entre escola 

e sociedade não podem ser desatreladas, nem mesmo as relações interpessoais, uma vez que 

são permeadas e atravessadas pelo poder-saber. Nesse sentido, a governamentalidade como 

uma ferramenta permite descrever, depreender, analisar, problematizar e esquematizar as 

formas de produção de discurso, as relações de poder-saber, as técnicas e dispositivos 

empregados na arte de governar. Destarte, é possível observar o ponto de mutação na arte de 



65 
 

 
 

governar, isto é, a maneira como certos dispositivos, instrumentos e técnicas é aperfeiçoada, 

reorganizada e reestruturada.  

Nesse viés, entendemos que muito além dos jogos estratégicos de palavras, nos 

sentimos desafiados a apresentar, como Foucault nos apresenta no curso “O governo de si e 

dos outros” (1983), a governamentalidade por meio do “eixo formação de saberes” 

(FOUCAULT, 2013, p. 42): “jamais como uma tentativa de revisitar a história do 

desenvolvimento dos conhecimentos, mas desconstruir e construir a partir das práticas 

discursivas e da história dos pontos de verdade”. 

Assumir a governamentalidade como ferramenta, segundo Veiga-Neto (1999), é 

criticar de modo radical, perguntando e analisando a fundo não somente como estão 

funcionando e como eventualmente estão se modificando, na sociedade atual, as práticas 

físicas e morais que concatenam o jogo da cidade com o jogo do pastor, mas, igualmente, 

quais dessas práticas se enfraqueceram ou ainda desapareceram no contexto do 

neoliberalismo.  

Tomando a escola como exemplo, o autor supracitado considera que é preciso  

 

[...] examinar quais são as novas práticas que estão surgindo na escola e qual 

as relações que estão se estabelecendo entre a escola e os novos dispositivos 

na fabricação das identidades pós-modernas. Além disso, é preciso conhecer 

melhor como tudo isso se distribui pelos vários domínios micro-morais ou 

“comunidades”, em seus muitos recortes, tomados em função de variáveis 

culturais como etnia, gênero, classe socioeconômica, faixa etária, 

nacionalidade, religião, etc. (Idem, Ibidem, p. 5). 

 

 

Portanto, entender a governamentalidade como ferramenta, requer o seu uso na 

problematização de acontecimentos, relatos, formas de pensamento, em que são assumidos 

normativamente como verdade de Estado. Em outras palavras, é problematizar, suspeitar e 

criticar, no intuito de desconstruir estas variadas práticas, elementos e meios que constituem 

esta aludida verdade de Estado.  

 

A problematização não quer dizer representação de um objeto preexistente, 

nem tampouco a criação pelo discurso de um objeto que não existe. É o 

conjunto de práticas discursivas ou não discursivas que faz alguma coisa 

entrar no jogo do verdadeiro e do falso e o constitui como objeto para o 

pensamento (seja sob a forma da reflexão moral, do conhecimento científico, 

da análise política etc.) (FOUCAULT, 2004, p. 242). 

 

 

Em linhas gerais, não se objetiva nesta pesquisa elaborar uma resenha crítica 

simplificando (como se isso fosse possível) este neologismo foucaultiano, pelo contrário, 
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visa-se balizar elementos urgentes para composição de nossas propostas de análises. Com 

isso, nosso objetivo não é trabalhar com imposições, verdades, mas suspeitar, problematizar e 

analisar, pelo viés da governamentalidade, questões mais pertinentes, menos evidentes, e que 

precisam ser esclarecidas.  

Em síntese, não temos a intenção de produzir algo verdadeiro, num sentido de 

definitivo, absoluto, peremptório. Ora, pretendemos mostrar os jogos estratégicos de poder-

saber, analisar o posicionamento das “peças” em jogo, depreender as micropráticas, os 

discursos velados, as verdades modestas e os estranhamentos.  

Assim, no próximo capítulo, faremos uso das ideias de Foucault, sobretudo, no que 

concerne à governamentalidade, visando problematizar e colocar em suspeita o Dia “D” da 

Educação Mineira.  

 

Após suas precisas e completas explanações, os porquinhos fatigados decidem que é 

hora de partir. Juntam seus livros e de modo uníssono se despedem: 

– Adeus Sofia Alfena, esperamos que tenha compreendido. Adeus “Seu Urubu”, nos 

vemos em breve por aí... 

– Tchau Porcolino! Tchau Porcolinda! Despede-se Sofia Alfena. 

E lá iam ambos os porquinhos, caminhando pela tortuosa estrada, discutindo o que 

seria melhor, usar o termo “governo” ou o termo “governamento”? 

Entretanto, ainda havia uma dúvida, tanto do “Seu Urubu” quanto de Sofia Alfena: 

“por que usar a expressão Dia ‘D’”; “O que foi o ‘Dia D’?” 
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3 DIA “D” DA EDUCAÇÃO MINEIRA: A PROPOSTA PARA A 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Após trabalhar o contexto teórico desta pesquisa, especialmente, sobre a 

governamentalidade em Michel Foucault (elemento basilar deste trabalho), dedicaremos a 

apresentar as outras racionalidades e verdades que estarão presentes e serão discutidas daqui 

em diante. 

Antecipadamente, queremos atentar para os dois documentos que comporão o corpus 

em questão: o “Guia de reorganização e implementação do plano de intervenção pedagógica 

2010–2011”, que se encontra na íntegra no anexo I; e o “Guia de revisão e reorganização do 

plano de intervenção pedagógica 2013”, anexo II. 

 Os dois documentos supracitados foram publicados em domínio público, porém, um 

deles esteve disponível para consulta online até o final do ano de 2014. O primeiro 

documento, embora estivesse disponível na rede por todo o percurso da pesquisa, foi retirado 

no início do ano de 2015, por isso, o consideraremos como não publicado online. O segundo 

documento, até o momento, ainda se encontra disponível na rede e estará devidamente 

referenciado bibliograficamente.  

 Portanto, pelos motivos explicitados, colocaremos os dois documentos como anexos e 

estes acompanharão o nosso trabalho para leitura, pesquisa e conferência. Salientamos 

também que, tão somente em algumas partes destes, é que teremos acesso ao termo específico 

Dia “D”, o qual é nosso objeto de análise. 

De resto, vamos subdividir o presente capítulo em três seções. Na primeira, estaremos 

discutindo o “Dia D”. A origem histórica deste termo, o que representa no aspecto global e o 

que vai representar e ser usado no local. Na segunda, debateremos o cenário global e local das 

políticas públicas de educação. Na terceira, apresentaremos as partes dos documentos (corpus 

desta pesquisa). 

Vale dizer que, em se tratando da questão histórica do dia “D”, não teremos a 

pretensão de trabalhar com elementos de toda a Segunda Guerra Mundial. Isto não é o escopo 

desta pesquisa. O que nos interessa é somente o uso do termo Dia “D” como enunciado e, 

igualmente, as possibilidades que o enunciado representou naquele episódio. 
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3.1. O “Dia D”: uma breve explanação 

 

Lá longe iam os porquinhos, mas dúvidas ficaram. Sofia Alfena e “Seu Urubu” se 

entreolhavam, um coçando o bico e a outra a cabeça. Pois é, uma dúvida entre Sofia Alfena e 

“Seu Urubu” ainda paira no ar: de onde vem essa expressão “Dia D”? Tão logo quanto 

surge esta dúvida, aparece o respeitado pensador, Platim, a Coruja. 

– Olá menina, olá “Seu Urubu”. O que fazem por aqui? Diz Platim. 

– Bom, estamos tentando descobrir de onde vem à expressão “Dia D”. Porém, os 

porquinhos foram embora e... Ia dizendo Sofia Alfena, até ser interrompida. 

– Ahh... “Dia D”! Conheço bem, mas vou explicar rapidamente do que se trata. Até 

porque tenho pressa. Preciso visitar certa “caverna”. 

Assim, Sofia Alfena e “Seu Urubu” se acomodam, aguardando as sábias explicações 

de Platim. 

 

 

 

O dia 06 de junho do ano de 1944 ficou marcado na história mundial, devido a uma 

operação militar (invasão anfíbia) ocorrida na Segunda Guerra Mundial. Tal operação abarcou 

mais de cento e cinquenta mil homens divididos em dezenas de divisões de infantaria, 
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quatorze mil e duzentas embarcações, centenas de regimentos, milhares de paraquedistas, 

várias brigadas, centenas de divisões blindadas e milhares de aviões dos exércitos de países 

como: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França (parte livre), Polônia, Austrália, 

Bélgica, Nova Zelândia, Holanda e Noruega. Todo este poderio bélico desembarcou nas 

praias da Normandia, região noroeste da França, visando à libertação da Europa da opressão 

nazista. (HASTINGS, 2012; MASSON, 2011).  

A figura 1, a seguir, elucida a operação militar conhecida como “Dia D”: 

 

 
 

Figura 1 – Números do “Dia D”. 

Disponível em: http://netdia.blogspot.com.br/2014/06/dia-d-70-anos-depois.html 

 

 

Em resumo, os aliados tiveram que buscar uma solução que fosse o mais intimidante e 

infalível possível, de uma maneira a abalar e dirimir o sistema nazista terminantemente. Nesse 

sentido, a solução foi uma invasão anfíbia em larga escala, ocorrida à meia-noite da 

supracitada data. Ressalta-se que esta operação foi planejada por dois anos e estava sob o 

comando supremo do general estadunidense Dwight D. Eisenhower. (MOREAU, 2007; 

AMBROSE, 2002).  

 

À meia-noite de 6 de Junho de 1944, deu-se início ao assalto da costa da 

Normandia, com o grupo de paraquedistas a saltar por trás das linhas 

inimigas, com o objectivo de as eliminar, protegendo assim as tropas que 

iriam invadir as praias cerca 6 horas e meia mais tarde. Para que a investida 

resultasse melhor, a área a invadir, com cerca de 80 km de extensão, teve 

que ser dividida em 5 secções, com o nome de código: Utah, Omaha, Gold, 
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Juno e Sword. Cada uma destas zonas foi atribuída a cada país envolvido, ou 

seja: as praias Utah e Omaha ficaram a cargo do exército americano – 

chefiado pelo oficial de comando Tenente-general O. N. Bradley do 1º 

exército americano; ao passo que para as praias Gold e Juno foi destacado o 

exército inglês, e para a praia Sword o exército canadense, sendo que estes 

últimos dois foram dirigidos pele Tenente-general M. C. Dempsey do 2º 

exército britânico (STOJANOVIC, 2008, p. 9).  

 

 

 De modo geral, este fato histórico é considerado por renomados historiadores 

(STOJANOVIC, 2008; HASTINGS, 2012; MASSON, 2011; AMBROSE, 2002; MOREAU, 

2007; TOTA, 2006) como o “dia” mais importante da Segunda Guerra Mundial, uma vez que 

ele foi, também, considerado como decisivo para a vitória dos aliados em 1945. 

Conforme Pedro Tota (2006), as principais forças alemãs não esperavam o ataque na 

Normandia, já que esta era considerada uma área inóspita, de difícil acesso. O general nazista 

Erwin Rommel, que havia sido encarregado da defesa da região, por meses estava construindo 

o que ficou conhecido como a Muralha do Atlântico, ou seja, um sistema de fortificações com 

poderosos canhões de longo alcance, minas terrestres, arame farpado, barricadas e variados 

obstáculos antitanques. Apesar dessa fortificação, o exército alemão foi pego de surpresa, uma 

vez que estava fragmentado pelas várias regiões da França, portanto, não pôde consolidar uma 

defesa consistente. 

Alguns historiadores (STOJANOVIC, 2008; MASSON, 2011; HASTINGS, 2012) 

também levantam a hipótese de um suposto erro de Hitler. Para estes historiadores, Hitler não 

acreditava que a maior e mais forte invasão fosse ocorrer na região da Normandia. Ora, ele 

concebia este fato como mais uma manobra militar dentre tantas outras. Com isso, quando o 

general Rommel lhe pediu mais reforços humanos e bélicos, objetivando reforçar o Muro do 

Atlântico, o grande líder nazista negou-lhe, enviando tão somente uma quantidade irrisória de 

soldados e armamentos, quando comparada ao ataque executado pelos aliados. 

Para além deste suposto erro de Hitler, há outro fator que indica o sucesso desta 

operação. Trata-se do fato de que a operação seguia como uma incógnita pelos nazistas, quer 

dizer, os aliados dissimularam com êxito o plano de ataque à Normandia, fazendo o comando 

nazista crer que a invasão ocorreria precisamente no Pas-de-Calais, sob o comando do 

general George Patton sobre um exército fictício de aproximadamente 12 divisões no local. 

(HASTINGS, 2012; AMBROSE, 2002).  

Toda esta manobra militar engendra uma reação confusa dos alemães, ou seja, tão 

somente a 21ª divisão blindada esboça um contra-ataque em direção ao setor britânico. 

Contudo, a superioridade aliada faz com que a tentativa nazista fracasse, resultando, com isso, 
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na tomada de quatro cabeças de ponte só no dia 06 de junho. Durante os dois dias ulteriores, a 

confusão alemã possibilita aos aliados a ligação entre outras pontes, assim, dominando uma 

larga faixa litorânea de aproximadamente 80 km (MASSON, 2011). 

Após a aludida invasão, no dia 26 de agosto de 1944, as tropas aliadas (americanos, 

britânicos, canadenses, franceses, entre outros) chegaram a Paris. As ruas da cidade estavam 

em festa e receberam em triunfo as tropas aliadas e o general De Gaulle. Por sua vez, as 

forças nazistas conseguiram evacuar do bolsão de Falaise, atravessando o rio Sena em balsas 

ou em pontes flutuantes, embora tenha ocorrido a destruição de todas as pontes acima de Paris 

por ataques aéreos efetuados na última semana do mês de agosto (TOTA, 2006).  

Resumidamente, na batalha, além de comunicação por senhas e informações 

codificadas, a estratégia militar do “Dia D” ou “D-Day”
19

 confundiu as tropas alemãs sendo 

importante para os avanços dos aliados ocidentais no rumo à vitória sobre a Alemanha 

Nazista no ano seguinte
20

.  

Em linhas gerais, a utilização do título “Dia D” refere-se como início de uma atividade 

ou mesmo de uma operação, em sua fase de planejamento, a qual leva em consideração que 

várias medidas devem ser tomadas antes e após o início dos combates, sendo que tais medidas 

devem ser organizadas em função de data e hora precisas da operação. Dessarte, o 

planejamento é estruturado marcando-se o Dia (D), Hora (H) e Minuto (M) do começo da 

ação (DAVIES, 2009). 

 Dessa forma, essa estratégia bélica, poderosa e marcadamente de sucesso, é utilizada 

como enunciado em outros contextos, provocando efeitos de sentido de jogos estratégicos, 

promovendo discussões e decidindo combates, corrigindo erros de caminhadas, possibilitando 

outros rumos à vitória desejada. 

 Nesse sentido, o uso metafórico da expressão “Dia D” é, comumente, veiculado na 

Literatura, na Filosofia, na Sociologia, na Economia, na Medicina, dentre outras áreas de 

                                                           
19

 O D-Day (também conhecido como Operação Netuno, foi a fase que encetou a conhecida Operação Overlord 

ou “suserano”) é tido como o fato mais famoso da história militar. Foi a nona operação da Segunda Guerra 

Mundial. Na verdade, a invasão seria no dia 05/06/1944, no entanto, devido ao mau tempo, a operação foi adiada 

por 24 horas.  

20
 O Dia D corroborou definitivamente para o enfraquecimento do exército nazista no eixo ocidental e findou na 

libertação da França. No eixo oriental, os soviéticos estavam rumo a Berlim no ano de 1944 e, em 1945, o 

general soviético Chuikov toma Berlim. Em 08 de maio de 1945, a Alemanha nazista se rende aos aliados. No 

Pacífico, desde 1943, EUA e Japão travavam uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial que 

culminou, em 1945, no lançamento de duas bombas atômicas. A primeira, “Little Boy” (Pequeno Rapaz) foi 

detonada em 06 de agosto sobre a cidade de Hiroshima, Japão. A segunda, “Fat Man” (Homem Gordo) foi 

detonada em 09 de agosto sobre a cidade de Nagasaki, Japão. Em 14 de agosto de 1945, o Japão rendia-se 

incondicionalmente aos EUA, findando assim com a Segunda Guerra Mundial (TOTA, 2006). 
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conhecimento, em campanhas políticas ou publicitárias, campanhas do Ministério da Saúde 

(vacinação, prevenção de doenças, etc.) ou do Meio-Ambiente (reciclagem, plantio de 

árvores, descarte de resíduos tecnológicos, etc.), em estratégias políticas dos Estados ou 

Munícipios, de resto, o termo é difundido ainda pelas mídias em geral, em redes sociais, 

manifestações, dentre outros usos.  

A título de exemplo, no livro O nascimento da Biopolítica (FOUCAULT, 2008b), na 

nota 28 (p. 134), há o uso da expressão “Dia D” para aludir dois acontecimentos históricos na 

Alemanha pós-guerra
21

.  

No Brasil, recentemente, a Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas, em parceria com 

os municípios, criaram a campanha “Dia D” para o combate ao mosquito Aedes Aegypt 

(causador da Dengue). O interessante é o slogan usado juntamente com o “Dia D”, “é 

imprescindível o engajamento de todos para que, juntos, possamos vencer esta guerra.”  

Se analisarmos esses empregos do termo “Dia D”, podemos compreender que todo 

enunciado só tem sentido no contexto a qual é produzido. Ainda que um mesmo enunciado, 

em distintos momentos, engendre sentidos diferentes, o uso deste termo (Dia D) como ponto 

de partida, sempre irá remeter a “constituição de uma estratégica bem sucedida”, ou de “um 

ataque vencedor”, ou “aplicação de uma campanha vitoriosa”, ou mesmo, a ideia de uma 

“mobilização em larga escala, visando um objetivo em comum”.  

Portanto, o que queremos ressaltar na nossa pesquisa é que com o nome de “Dia D” 

(Operação Netuno, parte de uma operação maior – Operação Overlord), essa estratégia bélica 

utilizada como “o dia certo”, nos serve para analisar, especialmente, quais jogos bélico-

estratégicos as políticas públicas mineiras (a partir da Educação) tentam evocar contra os 

sujeitos, isto é, como um jogo estratégico de poder e prática de governamento? 

 

– Isso é tudo menina! Agora, se me dão licença, tenho compromissos, primeiro a 

“caverna” e depois um “banquete”. Diz Platim já embalando as asas para alçar voo. 

– Obrigado “Seu Coruja”! Adeus! Despedem-se agradecidos Sofia Alfena e “Seu 

Urubu”, animados, já que agora sabem mais sobre o “Dia D”.  

 

 

                                                           
21

 O primeiro acontecimento surge no dia 18 de junho de 1948, quando ocorre a reforma monetária (criação da 

moeda “Marco Alemão”). O segundo ocorre na data de 24 de junho de 1948, quando Erhard suprime todo o 

controle de preços sem pedir o consentimento prévio dos governos militares. Ambos os acontecimentos foram 

apelidados de dia D, pois concerne à reforma monetária e econômica na Alemanha pós-1945 que, por 

conseguinte, traçou os rumos da economia alemã. 
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3.2. Os documentos para o Dia “D” na escola mineira 

 

 As políticas públicas do Estado de Minas Gerais para a Educação se norteiam por 

documentos de políticas educacionais, que visam a constante busca de desempenho, 

considerado pelos agentes educacionais, de qualidade da educação.  

 No atual cenário Mundial, especialmente, no que tange à Educação, o Brasil é 

considerado muito aquém dos parâmetros indicadores de uma educação de qualidade. Aliás, 

isso ocorre até mesmo num cenário regional/continental, como a América do Sul, os quais 

seus indicadores não são expressivos. Consideramos também que o ranking mundial 

corresponde a uma faceta do Neoliberalismo, já que seu foco é norteado pelo mercado 

(capital), pelos investimentos econômicos, políticos e de segurança. 

Nesse bojo, é esperado do Brasil um investimento e uma constituição de metas que 

indiquem um caminho de superação desta condição. Ora, o discurso que está sendo 

arquitetado, continuamente, é de um dever em mostrar ao mundo que o Brasil está se 

esforçando para melhorar sua qualidade de Educação, bem como, seus índices de 

desenvolvimento educacionais.  

 Para tanto, as Políticas Públicas Brasileiras se fundamentam em um Plano Nacional de 

Educação
22

 (PNE), em que os Estados Federativos devem se incumbir de “elaborar e executar 

políticas e planos educacionais, em consonância com as diretrizes e planos nacionais de 

educação, integrando e coordenando as suas ações e as de seus municípios” (BRASIL, 2010, 

p. 14). 

Nesse viés, afirmamos que, em especial, os planos mineiros de educação, estão 

balizados pelo PNE, com suas adequações dentro das opções políticas passíveis para 

estabelecer seus rumos, suas metas, seus caminhos e caminhadas. 

 A Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais resolveu no ano de 2006, investir 

na educação básica, especialmente, no Ensino Fundamental - Anos Iniciais (Ensino 

Fundamental I). Isso pode ser observado na promulgação de documentos pós-2006 no Estado, 

como, por exemplo, o Conteúdo Básico Comum (CBC), o Programa de Avaliação da 

Aprendizagem Escolar (PAAE), o PROALFA e/ou o PROEB. 

                                                           
22

 Planos Nacionais de Educação foram instituídos a partir da Lei nº 4.024/62 com bases quantitativas e 

qualitativas a serem alcançadas em oito anos. Anos mais tarde, com a Lei nº 9.394/96, precisamente no artigo 9º, 

estabelece-se que: “a União incumbir-se-á de: I – elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios.” 
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Entretanto, para que os objetivos fossem alcançados, foi ideado e aplicado um plano 

de intervenção. Este plano de intervenção, num primeiro momento, usou das avaliações em 

larga escala, realizadas pela União
23

, como ponto de partida para a constituição de um próprio 

sistema avaliativo mineiro, com vistas a evidenciar não somente um sistema avaliativo eficaz, 

mas uma Educação Escolar que fosse referência para outros estados brasileiros e até mesmo 

para outros países.  

É nesse contexto que, em Minas Gerais, foi construído um sistema avaliativo próprio: 

o SIMAVE
24

. Seu escopo é aferir todas as dimensões do sistema educacional da rede pública 

estadual. Em outras palavras, é analisar os resultados obtidos em sala de aula, na escola e no 

sistema, assim como, na própria ação docente, na gestão escolar e nas políticas públicas para a 

educação (do nível de aprendizagem na alfabetização e nos conteúdos básicos do ensino 

fundamental e médio). Seu lema é “avaliar para avançar, ou melhor, para continuar 

avançando” (SEEMG, 2013). Vale dizer que este sistema continuou fazendo parte do sistema 

brasileiro de avaliação. 

Diante disso, em termos de pesquisa, entendemos que a educação escolar e suas 

organizações são produtoras de uma profusão de comunicações escritas, que comunicam 

oficialmente o que se faz, o que se deve fazer e executar, a partir de boletins, notas de aula, 

encartes, memorandos, minutas de encontros; os documentos de políticas, propostas, códigos 

de ética e dossiês e até mesmo comunicados à imprensa e outros semelhantes escritos. 

Documentos estes que pesquisadores evidenciam como favoráveis às pesquisas.  

Em vista do que foi apresentado, a nossa proposta de análise é, em linhas gerais, 

realizar uma leitura interpretativa (num sentido de problematizar, colocar em suspeita, 

criticar, analisar) do principal documento oficial atinente à organização do Dia “D”, o Guia 

para organização do Dia “D”. 

Para tanto, buscaremos respaldo nas propostas de análise de discurso, inspiradas em 

Michel Foucault, com vistas a analisar: o Guia para organização do Dia “D” (“Guia de 

                                                           
23

 Como exemplo, temos a “Provinha Brasil” (Avaliação da Alfabetização Infantil), que é uma avaliação em 

larga escala aplicada em todos os alunos brasileiros. Seu escopo é diagnosticar e investigar o desenvolvimento 

das habilidades relativas à alfabetização e ao letramento em Língua Portuguesa e Matemática, desenvolvidas 

pelas crianças matriculadas no 2º ano do ensino fundamental das escolas públicas brasileiras. É aplicada duas 

vezes ao ano (no início e no final) e está sob a responsabilidade do “Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira” (INEP). 

24
 SIMAVE (Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública) concerne a um sistema avaliativo mineiro, o 

qual atua em duas modalidades complementares e integradas: a primeira é a avaliação interna da escola, por 

meio do Programa de Avaliação da Aprendizagem Escolar – PAAE. A segunda modalidade é a avaliação externa 

do sistema de ensino, por meio do Programa de Avaliação da Alfabetização - PROALFA e o Programa de 

Avaliação da Rede Pública de Educação Básica - PROEB.  
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orientação para a reorganização e implementação do Plano de Intervenção Pedagógica - 

2010/2011”). Do mesmo modo, usaremos de forma complementar, os discursos/enunciados 

correspondentes ao Dia “D”, mormente, presentes no documento: “Guia de revisão e 

reorganização do Plano de Intervenção Pedagógica - 2013” (este é uma continuidade do 

documento produzido em 2010/2011). 

Enfatizamos que a análise de discurso, assumida nesta pesquisa, visa à compreensão 

dos modos de (re)construção e produção de sentidos no documento aludido, isto é, analisar 

quais os discursos/enunciados que o Dia “D” evocam. Nessa linha de pensamento, 

utilizaremos dos processos de desconstrução sob a égide foucaultiana que, de acordo com 

Mascia (2002, p. 40), objetiva 

 

[...] expor aquilo que o texto tenta esconder: os paradoxos, as contradições e 

as incoerências, pois a desconstrução não tem a finalidade de demonstrar o 

que o esquema argumentativo de um texto é falso ou errado; ela não disputa 

a verdade.  

 

 

Ademais, não ousaremos proferir “o que é verdadeiro” ou “o que não é verdadeiro”. 

Nossa proposta é articular, problematizar e suspeitar dos discursos presentes nesse “guia”, 

para com isso, construir outros significados e sentidos sobre o Dia “D”, em especial, fazendo 

uso da governamentalidade como ferramenta.  

Ora, estamos buscando não uma verdade, mas nos interessa entender o verdadeiro 

discurso por trás do documento referente ao Dia “D” da Educação Mineira. Visamos 

descortinar, desvelar, desintrincar os jogos estratégicos de poder-saber presentes nesse 

documento. Cremos que assim é possível compreender como se dá esse jogo político, que é o 

Dia “D” da Educação Mineira.  

 

“Seu Urubu” e Sofia Alfena estavam inquietos. Sabiam a respeito do “Dia D”, 

quando, onde e como aconteceu. No entanto, desconheciam o uso da expressão Dia “D” no 

âmbito da Educação Mineira. Era importante para eles problematizarem esse uso, pois se 

trata da pesquisa do “Seu Urubu”, e Sofia Alfena se sentiu na obrigação de ajudar o bom 

amigo.  

– Sofia Alfena, eu tive uma boa ideia. Vamos visitar minhas duas amigas, as 

maritacas. Diz “Seu Urubu” num salto! – Se lermos para elas os “guias”...  

Nesse momento, sem conseguir acabar a sua fala, “Seu Urubu” e Sofia Alfena se 

deparam com elas, as maritacas. Vinham num voo rasante, cortando o vento... 
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– Olá menina! Olá “Coragyps atratus”. O que estão fazendo por aqui? Falam as 

maritacas.  

– Olá maritacas!! Precisamos de um favor! Diz Sofia Alfena eufórica.  – Pera aí... O 

que é “Coragyps atratus”? 

– Ahh menina, falta-lhe conhecimento linguístico! Este é o nome científico da ave 

catartiforme, conhecida como urubu. Falam as maritacas entre risos. 

Sem dar muita atenção aos detalhes linguísticos, Sofia Alfena então relata toda a 

história para as maritacas, fala da pesquisa, dos porquinhos, da coruja, e por aí vai... Por 

orientação das maritacas, ambos, Sofia Alfena e “Seu Urubu”, leem juntos em “voz bem 

alta” o documento referente ao Dia “D” da Educação Mineira. 

Após a leitura, começa então um longo debate... 
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3.3. Análise dos documentos 

 

Acreditamos que ao trabalhar com o enunciado Dia “D”
25

 da educação em Minas 

Gerais, estaremos problematizando os jogos estratégicos de poder por seus efeitos de sentido. 

Cabe relembrar que o Dia “D” concerne à suspensão das atividades escolares para que sejam 

discutidos números oficiais, estatísticas, e, a partir das discussões, desenvolver proposições 

que possam reverter resultados de baixo rendimento presentes no(s) relatório(s) da avaliação 

sistêmica externa. 

Do mesmo modo que o Dia D (Segunda Guerra Mundial) foi uma operação militar que 

abarcou um ataque em larga escala, mobilizando milhares de soldados e armamentos, sobre 

um alvo determinado em um único dia (podendo se estender para além dele), no caso de MG, 

o Dia “D” na Educação não fugia a esta regra. Ora, havia um cronograma rígido e 

preestabelecido, tinha também um processo de mobilização dos professores (os mesmos são 

passiveis de punição caso se ausentem), existia todo um roteiro a ser seguido, com relatórios 

pós-Dia “D”, relatórios de intervenção pedagógica (PIP), metas a serem alcançadas, e, é claro, 

um guia norteador (documento analisado na presente pesquisa). Todo este plano, esta 

mobilização, a ser aplicada em um único dia letivo, em escolas da rede pública estadual e 

municipal.  

A Figura 2, a seguir, evidencia o cronograma de atividades atinentes ao Dia “D” da 

Educação Mineira: 

                                                           
25

 No que tange a Segunda Guerra Mundial, usamos o termo “Dia D” (entre aspas). Por sua vez, o referido termo 

será mencionado como Dia “D” (apenas o D entre aspas) quando este for alusivo ao Dia D da Educação mineira.  



78 
 

 
 

 

Figura 2 – Cronograma de atividades pré e pós Dia “D” 

Fonte: SEEMG (2010, p. 11). 

 

 

 Tomando Foucault (2011a) como norte, entendemos que organizar o tempo, o espaço, 

regulamentar as formas de pensamento, de ação e de discurso, a partir de um regulamento 

meticuloso (Figura 2), resumidamente, é um modo de reger a vida dos indivíduos no interior 

de uma instituição escolar. Em se tratando do cronograma supra indicado, podemos analisar 

que aí há diferentes atividades organizadas, diversos personagens que aí deverão se encontrar 

e relacionar, e, também, temos do mesmo modo uma função, um discurso a ser seguido, um 

lugar predeterminado para cada um, em suma, temos um “rosto bem definido” no que tange 

ao Dia “D” da escola mineira.  
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 Sinteticamente, esse modelo piramidal (cronograma) é uma forma de  

 

[...] atividade que assegura o aprendizado e a aquisição de aptidões ou de 

tipos de comportamento [que] aí se desenvolve através de todo um conjunto 

de comunicações reguladas (lições, questões e respostas, ordens, exortações, 

signos codificados de obediência, marcas diferenciais do “valor” de cada um 

e dos níveis de saber) e através de toda uma série de procedimentos de poder 

(enclausuramento, vigilância, recompensa e punição, hierarquia piramidal) 

(FOUCAULT, 2011a, p. 241). 

 

 

Depreendemos, nessa ordem de pensamento, que o Dia “D” da Educação Mineira 

possui uma função governamental-pastoral, já que tem como objetivo a construção de um 

sujeito de consciência (voltado para os resultados, para os índices). Além disso, a figura do 

sujeito político (Governador de MG) por detrás da produção dos documentos atinentes ao Dia 

“D”, emerge tal qual a figura do “pastor”, quer dizer, daquele que guia o rebanho. Mas não é 

guiar o rebanho no sentido da “salvação”, pelo contrário, trata-se de guiar no sentido dos 

resultados, dos melhores índices no IDEB, no PROALFA. Afinal, o pastor também é um ser 

político, visto que não guia seu rebanho tão somente por “bondade”, mas o faz buscando sua 

própria “salvação”, ora, o faz por um cargo político melhor.  

Precipuamente, o intuito principal do dia “D”, segundo o discurso político educacional 

da SEE/SRE, é mobilizar todos os professores e gestores, em um único dia, para pensar o 

presente planejando o futuro da educação em MG. “Em vez das aulas, professores e equipes 

pedagógicas se reúnem em suas escolas para discutirem os resultados em avaliações 

educacionais, as metodologias de ensino e para adequar o Plano de Intervenção Pedagógica 

(PIP)” (SEEMG, 2013, p. 1).  

 

Figura 3 – Programa de Intervenção Pedagógica – Alfabetização em Tempo Certo 

Fonte: SEEMG (2010, p. 6). 
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Ademais, a SEE/SRE defende que o Dia “D” é essencial para assegurar metodologias 

adequadas para verificar o desempenho do sistema e, concomitantemente, abarca uma 

perspectiva contundente concernente à realidade da Rede Pública de Ensino. Esse dia é 

essencial para identificar problemas a serem resolvidos e, igualmente, as demandas a serem 

atingidas, com isso, contribuindo para o desenvolvimento de ações de melhoria na qualidade 

da educação (SEEMG, 2013). 

Por uma perspectiva fora da visão política da SEE/SRE, se o “Dia D” (Operação 

Overlord) foi uma forma de derrubada de um soberano (Hitler), o Dia “D” em MG, é uma 

operação de jogada política que visou à constituição da figura de um sujeito político 

(Governador de MG) – “soberano” – a ser tomada como referência no cenário político 

nacional. Ora, esta manobra foi tão hábil, que a produção dos documentos (guias de 

elaboração do Dia “D”) ocorreu precisamente entre os anos de 2010 e 2011, ou seja, ano de 

transição de governo na esfera estadual e nacional.  

Assim como a jogada política explicitada no parágrafo anterior, sob o slogan “tornar a 

educação de Minas Gerais referência em todo o Brasil” (SEEMG, 2010, p. 5), temos em voga, 

um discurso que propende para a formação de uma potência de Estado, de tal modo que, por 

um lado, mantenha a Educação Mineira sob uma determinada ordem, disciplina, controle e, 

por outro lado, apresente um arquétipo de educação que possa ser assumido como modelo 

numa esfera nacional.  

 Todo este dia é orientado por um guia que subsidia todo o processo, indicando os 

passos necessários para organizar e desenvolver o planejamento das ações que acontecem 

nesse dia especial, medidas que orientam todas as demais ações dessa operação de “guerra” 

evidenciada. Esse guia é dividido em sete partes, as quais observam a apresentação, os papéis 

das instâncias regionais e a equipe da escola, além de orientar a implantação do Programa de 

Intervenção Pedagógica/Alfabetização no Tempo Certo (PIP/ATC), bem como acompanhá-lo, 

sendo esta uma tarefa conjunta entre SEE, SRE e Escolas, em que vale a máxima “toda escola 

pode e tem que fazer a diferença” (SEEMG, 2010, p. 22), máxima esta que é sumariamente o 

mote basilar de campanha para as unidades escolares. 

Diante disso, é precípuo ressaltar dois pontos. Primeiro, uma parte do guia, para 

relembrar alguns conceitos, o discurso pedagógico apresenta cinco compromissos para com a 

educação mineira ancorados no principal enunciado da política pública desse estado 

federativo: “tornar a educação de Minas Gerais referência em todo o Brasil” (SEEMG, 2010, 

p. 5), a grande meta e o alvo da guerra. 
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Esse discurso invoca nos sujeitos envolvidos o “desejo” de participação e 

pertencimento, afinal, “todos querem uma educação de qualidade”. E uma educação nesses 

moldes requer uma política de resultados, contudo, todo resultado gera, por sua vez, 

competição numa esfera micro e macro: qual é o aluno com as melhores notas em uma escola 

X? Qual disciplina tem os melhores resultados numa escola X? Qual escola possui as 

melhores notas numa certa região ou no estado? Qual SRE possui o melhor índice junto ao 

IDEB? Qual estado possui o melhor IDEB no país?  

Tais questões também se concatenam a outros enunciados de participação e de 

pertencimento, sobretudo, no que corresponde aos “compromissos da Educação Mineira” 

(FIGURA 3). Orbitando ao redor do enunciado “Tornar a educação de MG referência em todo 

o Brasil”, têm-se outros enunciados, igualmente “convocatórios” tais como os proferidos no 

“Dia D” em 1944: “comunidade participando” (Em que sentido? Atuando na melhoria dos 

“resultados”?); “todos os alunos progredindo juntos” (Em termos de “resultados”? Ou 

progredindo em ano/série?); “nenhum aluno a menos” (Nos “resultados”? No processo de 

alfabetização? Ou no âmbito da progressão de ano/série?). Na perspectiva bélica do “Dia D”, 

tais enunciados poderiam ser substituídos por: “todo Estado-Nação juntos na guerra”; “todas 

as tropas aliadas e progredindo em direção a um único alvo”; “nenhum soldado a menos”.  

A figura, a seguir, ilustra tais suspeitas, questionamentos e problematizações sobre o 

Dia “D” da Educação Mineira: 

 

 

Figura 4 – Os compromissos da educação mineira. 

Fonte: SEEMG (2010, p. 5). 
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De resto, na figura 3, tem o enunciado “Toda escola tem que fazer diferença”. Neste 

último enunciado, nos chama a atenção o termo “tem que fazer”. Ora, este é contrário ao 

termo “pode fazer”. E, precisamente, o termo “pode fazer” está na capa do documento 

atinente ao Dia “D” (figura 4). Nesse sentido, “tem que fazer” que nos remete a uma ordem 

direta: “faça a diferença ou será punido”. Aqui é visível uma relação de ordem, de força, de 

imposição. O termo “pode”, por outro lado, é mais maleável, flexível. “Pode fazer”, indica 

uma possibilidade, isto é, se não o fizer, tudo bem, teremos outras oportunidades de fazê-lo, 

mas, ainda é preciso que se tente “fazer a diferença” (aqui temos uma relação de poder-saber). 

Nesse viés, as questões que nos incomodam são: “o que seria exatamente ‘fazer a diferença’”? 

Fazer a diferença é ter “resultados” melhores? É obter os melhores índices - IDEB?. 

 

 

Figura 5 – Toda escola pode fazer a diferença 

Fonte: SEEMG (2010, capa). 

 

 

Outro compromisso da Educação Mineira, segundo a figura 3, é a “comparação entre 

alunos de uma mesma realidade socioeconômica”. Quando se fala em comparação, isso nos 

remete ao discurso dos resultados, da mensuração e da comparação de “notas escolares”, da 

quantificação do indivíduo em números. Esta é outra faceta do Dia “D”, por meio do PIP. 

Encontrar sujeitos-alunos com defasagem de aprendizagem (cognitiva, emocional, etc.), ou 

mais precisamente, corrigir e normatizar os alunos com defasagem de resultado, ou seja, que 

estejam abaixo dos índices exigidos (IDEB, PROALFA, SIMAVE) nas avaliações em larga 

escala.  

O segundo ponto a ser analisando (em se tratando da campanha para as unidades 

escolares), é justamente o slogan “dia 8 de dezembro: toda escola pode fazer a diferença” 
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(SEEMG, 2010, p. 11). Eis o grande mote estratégico, pelo qual se apresenta a elaboração do 

PIP. Peremptoriamente, ao tomarmos a figura 4 como referência, podemos analisar que o 

termo diferença, em um contexto da governamentalidade neoliberal, concerne à equidade, 

conforme os ditames do Banco Mundial. Sobre isso, Marília Fonseca (1998) explana que no 

âmbito das reformas educacionais, o termo da vez é equidade que é “sinônimo” de igualdade, 

mas que, em contrapartida, é assumido como “diferença”. 

Nessa “ordem de discurso”, as desigualdades entre os homens são entendidas como 

efeitos naturais das circunstâncias as quais estão inseridos (características socioeconômicas, 

recursos locais, relações custo/benefício, etc.). Assim, um modelo educacional pautado nesse 

molde, se volta para dois tipos de “diferença”. 

De um lado, o termo “diferença” (ser diferente) está arraigado nas diferenças 

econômicas, sociais, biológicas, entre outras, os quais mostram que cada indivíduo é um ser 

singular. Por outro lado, “diferença” (fazer diferente) é análogo a ter eficiência, ter qualidade, 

ser melhor. Este discurso está enraizado no pensamento neoliberal, uma vez que “fazer a 

diferença” está intrinsecamente coadunada a qualidade do sistema educacional (ideia de 

resultados, de produtividade). Portanto, traz uma ideia de eficiência, eficácia e efetividade. 

Afinal, há no interior da escola, entre escolas, entre SRE’s e entre estados (no Brasil), uma 

oportunidade para “todos” os sujeitos-alunos, sujeitos-professores, sujeitos-diretores, etc., 

concorrerem, todavia, apenas os “melhores” terão visibilidade, terão mérito.  

E os melhores, por sua vez, são (e continuarão a ser nesse contexto neoliberal) 

escolhidos por intermédio de avaliação. É possível analisar que as avaliações, em geral, 

colocam em funcionamento um poder que leva, instiga, segrega e fabrica, de maneira muito 

peculiar, os sujeitos a qual avalia. Destarte, as práticas avaliativas têm como escopo modificar 

certos comportamentos dos sujeitos-alunos, tornando-os sujeitos confiantes no mérito, na 

eficácia dos resultados, e, sobretudo, colocando-os na posição de responsáveis (ao lado dos 

sujeitos-professores) pela “melhoria da qualidade da educação”, ou melhor, pela continuidade 

da política de resultados. Desse modo, essa forma de governamento neoliberal responsabiliza 

os sujeitos individualmente pelos resultados.  

A figura, a seguir, elucida um duplo aspecto. Primeiro, mostra o suposto foco da 

Educação Mineira (sujeito-aluno), bem como, as relações que se deslocam do micro (sujeito-

aluno) ao macro (SEE). Segundo, é possível analisar que os sujeitos-alunos, os sujeitos-

professores, os sujeitos-diretores, fundamentalmente, respondem pelos resultados das 

avaliações, pelas estatísticas, pelos índices. O Dia “D” também pode ser visto como um meio 
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de comprometimento em direção à melhoria, a eficiência, a eficácia, corroborando para um 

discurso meritocrático. A título de exemplificação, basta analisarmos acuradamente os 

slogans pertencentes ao documento do Dia “D”: “Professor, seja eficaz em sua prática na sala 

de aula” (SEEMG, 2010, p. 20, grifo nosso); “Professor, conheça e entenda os resultados das 

avaliações externas” (Idem, Ibidem, p. 20, grifo nosso). Ora, segundo esse discurso, ser eficaz 

em sala de aula é buscar resultados, e, por sua vez, atingir a “meta” (figura 5) não é visar à 

aprendizagem do aluno, mas, antes de tudo, fazer com que eles atinjam resultados 

satisfatórios nas avaliações externas.   

 

 

 Figura 6 – “Meta” da Educação Mineira 

 Fonte: SEEMG (2010, p. 10). 

 

Em vista disso, o Dia “D” supostamente serve como diagnóstico para se avaliar os 

sujeitos-alunos que precisam estar ao menos na “média” do IDEB, aqueles que precisam de 

“intervenção” (PIP) para atingirem bons “resultados”. É indispensável avaliar “quem merece” 

(princípio da meritocracia), para tanto, criam-se os indicadores de desempenho (IDEB, 

PROEB, SAEB, etc.), as políticas de resultados, os jogos estratégicos de poder-saber (Dia 

“D”), os discursos de equidade (“nenhum aluno a menos”), os discursos da “diferença” (“a 

escola tem que fazer diferença”). Supostamente (ou precisamente) o Dia “D” é, igualmente, 

um jogo estratégico, um jogo político no bojo da Educação Mineira.  

Esse jogo político intenta a produção de verdades e, para consolidá-las, é necessário 

algum material empírico como prova, como meio de consolidação. É nesse sentido que a 

SEEMG faz uso das avaliações externas e internas e, por consequência, das estatísticas e 

indicadores correspondentes aos resultados dessas avaliações, como meio de alavancar um 
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determinado discurso político, tal como o enunciado “Tornar a educação de MG referência 

em todo o Brasil”, ou ainda, meio de visibilizar uma determinada forma de governamento.  

No que tange à elaboração do PIP, é proposto um quadro, a ser preenchido pela 

comunidade escolar, tendo a planificação das estratégias de ação, bem como os sujeitos 

responsáveis por realizar e acompanhar a luta engendrada. Esse quadro é dividido em quatro 

partes: o quê? Quem? Como? Para quê? 

 

 

QUADRO 1 – Meta da escola para 2011: “O que a escola quer alcançar”. 

Fonte: SEEMG (2010, p. 13). 

 

Em outras palavras, no supracitado quadro (SEEMG, 2010, p. 13) deve ser explicitada 

a definição de quais capacidades, competências e habilidades os alunos apresentam 

defasagens atinentes às avaliações. Ademais, são listados nominalmente os alunos que 

apresentam defasagens, assim como, são descritas as estratégias de intervenção para que se 

alcance as metas, as melhorias de aprendizagem para os alunos e as metas que desejam atingir 

para o próximo ano. De resto, é definido quem será o responsável por cada ação descrita. 

Podemos entender que esse quadro representa uma forma de esquadrinhamento e/ou de 

exame.  

 

[O exame] estabelece sobre os indivíduos uma visibilidade através da qual 

eles são diferenciados e sancionados. O exame faz também a individualidade 

entrar num campo documentário. [...] O exame coloca os indivíduos num 

campo de vigilância, situa-os igualmente numa rede de anotações escritas; 

compromete-os em toda quantidade de documentos que os captam e os 

fixam (FOUCAULT, 2011a, p. 156). 

 

 

Por conseguinte, tal prática disciplinar (PIP) é, fundamentalmente, uma forma de 

elencar os “normais” (aqueles que obtêm índices satisfatórios nas avaliações), segregando-os 
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dos considerados “anormais” (aqueles que apresentam defasagens em relação às capacidades 

e competências diante das avaliações). O PIP, nesse viés, é um arranjo inventariado para, 

precisamente, colocar em ação a “norma”, separando e distinguindo os sujeitos-alunos em 

termos de resultados.   

Foucault (2011a, 1997) depreende que qualquer que seja o processo avaliativo, este se 

coaduna a um conjunto de técnicas e punições que padronizam (normatizam), exercendo um 

poder que permite as classificações e punições (conforme a proposta do PIP). Assim, o quadro 

1 é, resumidamente, um modo de padronização de medidas, de conhecimentos e habilidades 

que são sistematizados e encaixados, de acordo com os perfis que a SEEMG necessita.  

Ademais, cada unidade escolar deve firmar para si, com toda liberdade possível, o que 

Foucault, pelas palavras de Ramos do Ó (2009, p. 104), afirma: 

 

Na medida em que faz valer a liberdade do sujeito, é que a noção de 

governamentalidade descobre a matéria da ética no epicentro de todas as 

relações sociais. [Quer dizer], nas sociedades governamentalizadas, o poder 

amplia-se porque exactamente se dirige a homens livres, que se percebem 

como indivíduos autônomos. A liberdade é, portanto, uma condição para a 

existência do poder. 

 

 

Esses documentos depois de preenchidos, a partir de “toda liberdade possível”, são 

encaminhados para os órgãos competentes do governo estadual (SEEMG, SRE). Eles 

representam aquilo que a unidade escolar se propõe a fazer e cumprir, ou seja, quais armas 

serão usadas para combater o “inimigo” (o baixo rendimento), fazendo uso de estratégias e 

técnicas de governamentalidade. 

Sob esse viés, Maria Buges (2002) discute que é preciso gerenciar e articular tanto os 

modos de conduzir as vidas dos indivíduos, suas existências singulares, quanto o mundo do 

coletivo.  Nesse contexto, os Estados modernos surgem nos interstícios entre o singular e o 

plural, de forma a focar-se na liberdade individual, porém, pari passu, garantindo ao Estado o 

poder de organizar a vida coletiva.  

A materialidade do discurso bélico do Dia “D” mostra o que a educação mineira tem 

de fazer para ser referência educacional no Brasil, através da produção de efeitos de sentido, 

como, por exemplo: a escola precisar se organizar para se fazer sem saber ou mesmo sabendo: 

 

O conhecimento e a expertise formam o ponto nodal à volta do qual o 

mundo se apresenta pensável e são apresentadas as receitas necessárias para 

a sua domestificação. É por esta via que, em meu entender a 

governamentalidade pode constituir uma ferramenta aplicada à história da 

escola. Permitirá desencadear trabalhos de investigação que tomem como 
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eixos analíticos a flexibilidade e a transferência permanentes, que saibam 

valorizar os quadros de ação e de associação que permitem que o governo, 

nas sociedades modernizadas, ocorra à distância e se organize em torno do 

princípio livre escolha do sujeito (RAMOS do Ó, 2009, p. 114). 

 

 

Para a realização do Dia “D” é necessário que tudo esteja em perfeita ordem e todo o 

conjunto de escolas do Estado de Minas Gerais esteja no mesmo dia (D), na mesma hora (H) e 

no mesmo minuto (M), com uma agenda específica e com todos os armamentos apropriados 

para atuar nas trincheiras para atingir um inimigo em comum: o analfabetismo e/ou o fracasso 

presente nas estatísticas de alunos de baixo desempenho. 

Para tanto, utiliza professores, alunos e toda comunidade escolar para ser a linha de 

frente de uma batalha político-partidária que procura tornar Minas Gerais referência em 

educação para todo Brasil. Essa ação pode transformar (eleger) o principal comandante dessa 

operação de guerra (o governador do estado) em chefe de Estado da nação. Ou apresentar, 

discursivamente, Minas Gerais e suas escolas como um mercado competitivo, vivo e eficiente 

a fim de apresentá-lo como um estado capaz e central – regionalmente – no desenvolvimento 

de políticas educacionais. Portanto, agregador de forças estratégicas do jogo de poder-saber, 

visto por uma perspectiva em que fazer a prática da escola, exige que 

 

[...] as escolas individuais e outros estabelecimentos educacionais ajam cada 

vez mais de acordo com uma espécie de lógica do “mercado” competitivo, 

no interior de um sistema inventado de formas institucionais e práticas. Por 

um lado, elas ainda funcionam num quadro estabelecido pelo governo 

central, [...] num currículo nacional obrigatório, a testagem periódica dos 

alunos, a aprovação governamental do sistema e da conduta administrativa 

das escolas, [...] publicação obrigatória dos resultados das escolas, e assim 

por diante (PETERS, 2008, p. 220). 

 

 

Seguindo essa ótica, o fazer escolar é apresentado como uma competição, o que 

justifica a afirmação do governo mineiro, em sua posição neoliberal, de que “toda a escola 

pode e tem que fazer diferença” (SEEMG, 2010, p. 22), diferença constituída em um pacto de 

metas realizado ano a ano, solenemente, com cada gestor escolar, propondo a excelência, a 

inovação, a melhoria do desempenho e de habilidades cada vez mais altas, para cada unidade 

escolar. 

 Nessa perspectiva, há indícios de meritocracia, de uma ordem gerida pela organização 

da produção, da tecnologia, da estrutura social, pelo viés da eficácia, do mérito, da medida, da 

utilidade, da produtividade. 
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A título de ilustração, as figuras, a seguir, exemplificam nosso debate acerca da 

produtividade, das metas atingidas e da mensuração de resultados: 

 

 

 

Figura 7 – Resultados do PIP entre 2007 e 2009 

Fonte: SEEMG (2010, p. 7). 

 

 

 

Figura 8 – IDEB da Educação Mineira entre os anos de 2005 e 2009 

Fonte: SEEMG (2010, p. 8). 

 

 

A figura 6 elucida como o PIP foi precípuo para uma melhoria nos resultados das 

avaliações externas do PROALFA, entre os anos de 2007 e 2009. Já a figura 7, indica que 

MG apresentou crescimento em relação ao IDEB nacional, entre os anos de 2005 e 2009. 

Conforme a SEEMG (2010, p. 7), a Educação Mineira 
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[...] apresentou um crescimento de 18,4%, passando de 4,9 em 2007 para 5,8 

em 2009, o que garantiu o 1º lugar nos Anos Iniciais, tendo atingido a meta 

para 2011. Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, o Estado ultrapassou a 

meta para 2011 (4,0) e no Ensino Médio alcançamos a meta para 2009 (3,6).  

 

 

Nessa perspectiva, Ball (2004) defende que uma Educação que se baseia em metas, 

conforme uma lógica de mercado (estatísticas, índices, quantificações), está, de fato, 

priorizando uma “política de resultados”. Consoante a esta política, inscreve-se a lógica do 

capital e os mecanismos neoliberais de controle, tais como a “responsabilização” (sujeitos-

alunos, sujeitos-professores, sujeitos-diretores), a “prestação de contas” (resultados nas 

avaliações externas) e a “midiatização dos resultados” por meio de propaganda e de 

pronunciamentos oficiais. A título de escólio, o próprio documento referência do Dia “D” 

(SEEMG, 2010) usou de gráficos do IDEB e do PROALFA, como forma de articular e 

veicular um discurso político, como meio de demonstração de que a Educação Mineira está 

entre as melhores do país e isso se deve a forma de governamento do Estado. 

Além dessas considerações, discernimos que a função de classificar o sujeito-aluno 

por meio da aplicação de um instrumento como a avaliação em larga escala, não tem sido uma 

medida considerada correta. Afinal, esse tipo de instrumento induz o sujeito-professor ao 

acerto ou ao erro. A escola, por sua vez, acaba por promover os sujeitos-alunos que atingem 

êxito nesse sistema avaliativo (medalhas, acréscimos de pontos, propagandas, premiações, 

etc.).  

Contudo, discernimos também que a aplicação de avaliações em larga escala, bem 

como a mensuração dos seus resultados, no âmbito da Educação Mineira, é uma prática que se 

reduz a uma função disciplinadora, de assujeitamento, de controle, em que a “meta” é a 

classificação quantitativa dos sujeitos-alunos, dos sujeitos-professores, das escolas, das 

SRE’s. Essa prática é uma meritocracia instaurada, uma vez que as avaliações em larga escala 

servem para estabelecer uma política de resultados entre escolas, entre SRE’s, entre Estados, 

Regiões, etc., engendrando hierarquias. E, por detrás desse “cortinamento” estatístico, temos 

os jogos estratégicos de poder-saber, os discursos politizados, as campanhas políticas. 

Destaco ainda que ao propor “tornar a educação de Minas Gerais referência em todo o 

Brasil” (SEEMG, 2010, p. 5), suscita-se, conforme observa Michael A. Peters (2008, p. 222) 

que “a educação é um setor-chave na promoção da vantagem competitiva econômica nacional 

e na prosperidade nacional futura, [...] aqui o imperativo é o que predomina”. 

Diante disso é importante destacar que: 
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Apenas quando os educadores e o público em geral poderem ver os 

benefícios da “cultura de empresa” dessa forma é que essa noção poderá 

merecer uma maior consideração. Tal como está colocada (...) tem sido 

construída no sentido econômico mais estreito (...) em essência esse discurso 

pode ser visto mais como “uma reação do pós-industrialismo” do que como 

um discurso que explora suas possibilidades democráticas sociais (PETERS, 

2008, p. 223). 

 

 

Evocamos a relação entre discurso e poder, para compreender o poder como função do 

discurso, ou melhor, dos discursos pedagógicos como atos de poder. O poder de significar e 

de criar sentidos. Nesse contexto, depreender as várias determinações de certo fenômeno 

social, abrangendo a sociedade (população, economia, política e Estado) e a própria escola 

(currículo, formas de avaliação, normas etc.) e denota, sobretudo, um processo de 

significação. Esse processo, por sua vez, é engendrado por um discurso que determina as 

regras de produção de sentido. 

O Dia “D” em Minas Gerais, em especial, se utiliza de estratégias bélicas para 

convocar todo um exército possível, “toda a comunidade participando” (SEEMG, 2010, p. 5), 

por meio de comandos que ativam certo sinal, um ficar em alerta para o combate; um 

constante alerta para as tropas e as guaritas estarem com seus combatentes preparados e em 

forma. Todos devem estar a postos para a guerra! Inclusive toda a comunidade deve estar 

atentos às estratégias do combate e dela fazerem parte. 

Nessa guerra, o enunciado “toda escola tem que fazer a diferença” (SEEMG, 2010, p. 

5) tem a pretensão de reverter o quadro em que a escola se encontra. A escola como um 

batalhão precisa se organizar de tal forma, que todos os seus soldados, todos os seus cabos, 

todos os sargentos, capitães, coronéis e outros precisam combater com afinco para atingir e 

conquistar a meta e o alvo central. A escola precisa arquitetar suas trincheiras de combate, 

precisa realizar exercícios e treinamentos de comando. Precisa se privar de certas ações e 

munir de armamentos seu território, protegendo-se de todas as possibilidades de ataques 

terrestres e aéreos para não se deixar ser tomada pelo inimigo. 

Portanto, todos são importantes para a batalha ou a campanha. “Nenhum aluno a 

menos” (SEEMG, 2010, p. 5), não se pode pensar em baixas, ninguém pode ser abatido, não 

se deve imaginar mortos (desistências) e perdas (evasões) pelo caminho. Todo o batalhão 

precisa vencer (voltar à base) e receber congratulações e medalhas de honra ao mérito pelos 

esforços dispendidos. 

Todos precisam receber condecorações. Os alunos devem ser oficiais de sucesso 

máximo (nível recomendável na avaliação); para tanto, responder com maestria aos comandos 
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dos superiores, serem altivos, companheiros; “todos os alunos progredindo juntos” (SEEMG, 

2010, p. 5). O batalhão necessita de exercícios de guerra na mesma proporção, assim, todos 

devem responder pronta e ativamente as invasões inimigas, tomar atitudes corretas, 

apresentarem comportamentos proativos e seguros na ação. Todos devem ter antídotos e 

armas capazes de sustentar sua sobrevivência e seu sucesso. Os sujeitos-alunos-soldados 

devem ser pontuais, assíduos, obedientes, subservientes e aguerridos para o combate a 

qualquer tempo, a qualquer hora e a qualquer situação. 

Quando finalmente a bandeira branca estiver balançando no alto do mastro, quando 

alcançar que “toda criança (estiver) lendo e escrevendo até os oito anos (de idade)” (SEEMG, 

2010, p. 6), a educação de Minas Gerais, mesmo que temporariamente, será referência em 

todo o Brasil. Ora, enfim, ganhou-se a guerra. 

Agora, pode-se expandir para toda a nação a experiência militar-escolar mineira.  

 

A criação das políticas nacionais é, inevitavelmente, um processo de 

“bricolagem”; um constante processo de empréstimos e cópia de fragmentos 

e parte de ideias de outros contextos, de uso e melhoria das abordagens 

locais já tentadas e testadas, de teorias canibalizadoras, de instigação, de 

adoção de tendências e modas e, por vezes, de investimento em tudo aquilo 

que possa a vir funcionar. A maior parte das políticas frágeis, produto de 

acordos, algo que pode ou não funcionar; elas são retrabalhadas, 

aperfeiçoadas, ensaiadas, crivadas de nuances e moduladas através de 

complexos processos de influência, produção e disseminação de textos e, em 

última análise, recriadas nos contextos da prática (BALL, 2001, p. 102). 

 

 

Entrementes, os fuzis, as bombas químicas, as estratégias, os jogos estratégicos não 

desaparecerão, devem permanecer, já que quando um exército ou uma nação conquista o seu 

alvo, outras estratégias bélicas, fortemente fundamentadas, emergem, produzindo outros 

sentidos para que nada se abata sobre o poder-saber do governamento e da 

governamentalidade. Assim, outras estratégias militares-curriculares emergirão dessa teia de 

relações de poder-saber. 

 

Ufa!! Findou-se o debate. Sofia Alfena e “Seu Urubu”, já cansados de tantas 

explicações, debates, resolvem se retirar dali. Mas as maritacas continuam a dialogar, a rir, 

a brigar, sem sequer parar para um fôlego. 

Longe das maritacas, “Seu Urubu” agradece ternamente Sofia Alfena pela ajuda com 

a pesquisa. Os dois se abraçam e de repente...  
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CONSIDERAÇÕES... 
 

 

Sofia Alfena acorda, ou melhor, Alice, aquela mesmo... Ela acorda meio ressabiada... 

Seu sonho foi tão intenso que não sabe se foi real ou não... 

Real ou não, Alice decide escrever sobre toda a experiência que passou... 

Para tanto, resolve abrir um blog para discutir, analisar, criticar e fazer 

considerações a respeito da sua estada em Minas Gerais. No seu blog, Alice decide fazer 

análises e discussões, em especial, sobre a pesquisa do “Seu Urubu”... 

E blog já tem até um nome... 
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Alice então coloca tudo em seu blog. Tudo o que aprendeu com “Seu Urubu”, com os 

porquinhos, com Platim e com as maritacas. Para tanto, distribui esta gama de 

conhecimentos nos seguintes tópicos: 

 

- Avaliação tradicional: é um método de verificação, de classificação e de atribuição 

de notas, em relação ao aprendido no final de cada unidade. Para examinar os resultados 

alcançados, são usados apenas testes, exames e provas, os quais são meios de verificação 

(registro quantitativo) dos objetivos preestabelecidos.  

  - Avaliação processual: é um modo de avaliar que objetiva, ao longo do processo 

educativo, oportunizar a professores e alunos a chance de questionar e avaliar o processo de 

ensino vivenciado, de rever ações, de apresentar sugestões e opções para a reconstrução 

coletiva da proposta de ensino. 

- Avaliação contínua: acontece todos os dias. É realizada por meio de debates, 

relatórios, observações, resenhas, resumos, processos de autoavaliação, trabalhos, etc. Nesse 

sentido, os sujeitos envolvidos (professores e alunos) devem estar em constante processo de 

construção e reconstrução de conhecimentos.  

 - Avaliação diagnóstica: é baseada em constatar a aprendizagem dos conteúdos 

propostos e dos conteúdos que anteriormente serviram como base para criar um diagnóstico 

das dificuldades futuras, visando à resolução de situações presentes. 

- Avaliação em larga escala: é aquele que objetiva os produtos ou resultados (notas); a 

quantificação do ensino e do desempenho; a atribuição de mérito a alunos, a professores, a 

escolas ou a sistemas de ensino; a ênfase nos dados de desempenho escalonados, gerando 

hierarquias e classificações. 

- Meritocracia: vem do latim meritum (mérito) e significa tanto ganho ou lucro quanto 

pena ou castigo. “Ter mérito” é aquele que é merecedor, ter mérito pressupõe ser digno de 

recompensa, de elogio, de prêmio, de estima, de apreço, de visibilidade. 

- Meritocracia no âmbito Neoliberal: é um dispositivo em que busca critérios de 

hierarquização social que, por sua vez, são meios de controlar, segregar, vigiar e punir os 

indivíduos, é também um modo de produzir a concorrência exacerbada, o sucesso ou o 

fracasso. 

 - Poder: segundo Foucault (1994, 1995, 2011a), o poder vem das relações que se 

exercem, se entranham, se imbricam, se articulam, evidenciando produção. É uma ação sobre 

outras ações. Portanto, o poder não pode ser entendido como um poder que emana de 



94 
 

 
 

instâncias superiores (Estado, Empresa, Instituições etc.), quer dizer, não é um aparato que 

gera diretamente a sujeição das pessoas num determinado Estado. Assim, o termo “poder” 

indica relacionamentos entre parceiros, formando um conjunto de ações que induzem a outras 

ações, seguindo-se uma às outras, ou seja, o poder não se aplica aos indivíduos, passa por 

eles. De resto, o poder só pode ser exercido sobre sujeitos livres e somente enquanto são 

livres, visto que a liberdade pode surgir como uma condição essencial para exercício do 

poder. 

- Discurso: de acordo com Foucault (1997b), o discurso, tal como o poder, constitui-se 

de relações entre o sujeito e o verdadeiro. Relações atravessadas pelo efeito da normalização. 

Portanto, o discurso não é pura e meramente um modo de fabricação de enunciados ou 

práticas discursivas. Mais do que isso, ele se corporifica a partir de conjuntos técnicos e 

táticos, em instituições, em códigos de conduta e formas de comportamento, em distintos 

tipos de transmissão e de difusão, em formas pedagógicas que estabelecem e conservam 

certas práticas discursivas. O discurso é uma materialização de certas ideologias, usualmente, 

é difundido por indivíduos como uma maneira de mascarar uma realidade, de exceder ou 

impor verdades, de controlar e disciplinar, de servir como meio de representação de interesses 

de classes, sobretudo, visando à dominação. 

- Discurso político-educacional: Mascia (2002) explica que este tipo de discurso se 

manifesta nos dispositivos reguladores das práticas educacionais. É político porque é 

veiculado por instâncias às quais são delegados poderes e autoridade sobre a educação no que 

tange tanto às discussões quanto aos rumos desta. É educacional porque tem como objeto a 

educação e o saber veiculado por ela. 

 - Governo (ou governamento): na concepção de Foucault (2008b), diz respeito à 

maneira de dirigir as condutas dos indivíduos (ou grupos) e não só às estruturas políticas ou 

de gestão do Estado. Portanto, não é algo aplicado somente nas formas instituídas e legítimas 

de sujeição econômica, judicial e/ou política. Governar é estruturar o campo das relações 

entre indivíduos, o campo das ações de outros e das formas de governo de si mesmo e do 

outro. É também entender que tudo pode ser governável, visto que existe um deslocamento do 

eixo saber-poder para o governo dos homens. Tal deslocamento é, de fato, uma triangulação 

entre três domínios: poder, saber e subjetivação.  

- Governamentalidade: trata-se de governar e controlar a vida em uma multiplicidade 

qualquer, à condição de que a multiplicidade seja numerosa, ou seja, uma população num 

espaço aberto ou extenso. Por isso, pode ser descrita como o esforço de construir sujeitos 
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governáveis a partir de várias técnicas e dispositivos desenvolvidos de controle, de 

normalização e de moldagem das condutas das pessoas. Para tanto, faz uso de técnicas de 

controle (exame, vigilância, etc.), regras de condutas, normalização, dispositivos 

disciplinares, deliberações, estratégias e dispositivos de cálculo e supervisão, as quais são 

utilizadas pelas autoridades no sentido de governar sempre sem governar diretamente. 

Estendem-se a população, na intenção de produzir subjetividades (FOUCAULT, 1994, 

2008a). 

- Poder pastoral: segundo Foucault (1995, 2008a) é uma forma de racionalidade 

religiosa que visa governar pessoas e/ou grupos, ou seja, é um modo de poder que é orientado 

para a salvação (por oposição ao poder político). Está também em oposição ao princípio de 

soberania e em oposição ao poder jurídico (é individualizante). Enfim, é extensiva em relação 

à vida e constitui seu prolongamento, já que está atrelada à produção da verdade (a verdade do 

próprio indivíduo).  

- Dia D (D-Day): foi uma operação militar (Operação Overlord) ocorrida, na Segunda 

Guerra Mundial (nona operação), à meia-noite de 6 de Junho de 1944, quando os aliados 

concentraram todo seu poderio bélico na costa da Normandia, num ataque por ar e pelo mar 

(ataque anfíbio). É tido como o fato mais famoso da história militar.  

- Dia “D” da Educação Mineira: ....................................... 

 

 – O que falar sobre o Dia “D” em MG?! É a pesquisa do “meu sonho”, é mesmo, era 

o estudo do “Seu Urubu”... Diz Alice para si mesma. 

Pensativa, Alice, quase terminando seu blog, fala para si mesma: 

– Quanta coisa eu aprendi em Minas Gerais, aprendi até a falar UAI!! 

Quando ia finalizar seu blog sem preencher o tópico DIA “D” DA EDUCAÇÃO 

MINEIRA, Alice, passando as mãos em seu vestido para secá-las da transpiração, percebe 

algo. Encontra um papelzinho dobrado no bolsinho de seu vestido. Curiosa do jeito que é, 

rapidamente, desdobra e percebe que é uma carta e ainda por cima está com um selo, mal 

pregado. – Mas de quem será?! Uai, eu acho que conheço este selo... E esse nome, Sofia 

Alfena, me é familiar... 
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Querida Sofia Alfena,                                            

 

Primeiramente, gostaria de te agradecer pela ajuda. Se não fosse por nossas 

“andanças” e pelos nossos “dedos de prosa”, não teria terminado a minha pesquisa. Aprendi 

muito com você e com nossos amigos: Porcolino, Porcolinda, as maritacas e Platim. Por isso, 

decidi escrever esta carta não só de agradecimento e despedida, mas, principalmente, para que 

entenda minha tese, pois a finalizei. Falamos tanto que acho que você foi embora sem 

compreender “bulhufas”. 

Na minha pesquisa objetivei analisar: “quais os sentidos, os efeitos e os jogos 

estratégicos de poder-saber que a utilização da expressão “Dia D” engendra no contexto da 

educação mineira?”. E meu objetivo principal foi problematizar, suspeitar e analisar 

criticamente o discurso presente nos documentos específicos do Dia “D”, visando 

compreender como se dão os jogos de estratégias de poder-saber, sobretudo, em torno da 

expressão Dia “D”. 

Para tanto, analisei criticamente o Guia para organização do Dia “D” (“Guia de 

orientação para a reorganização e implementação do Plano de Intervenção Pedagógica - 

2010/2011”) e, em partes, os discursos referentes ao Dia “D” presentes no documento: “Guia 

de revisão e reorganização do Plano de Intervenção Pedagógica - 2013”, como meio 

complementar.  

Em vista disso, num primeiro momento, constatei que o Dia “D” da Educação Mineira 

possui uma função governamental-pastoral, pois tem como objetivo a construção de um 

sujeito de consciência, que está voltado para os resultados das avaliações externas e para os 

índices do PROALFA, IDEB, etc. Ademais, compreendi que a figura do sujeito político 

(Governador de MG) por detrás da produção dos documentos atinentes ao Dia “D”,  
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emerge tal qual a figura do “pastor”. Em outros termos, daquele sujeito que guia o rebanho. 

Mas não é guiar o rebanho no sentido da “salvação”, como defendido pelo poder pastoral, 

pelo contrário, trata-se de guiar no sentido dos resultados, dos melhores índices no IDEB, no 

PROALFA. Analisei que, se o pastor também é um ser político, visto que não guia seu 

rebanho tão somente por “bondade”, mas o faz buscando sua própria “salvação”, então, no 

contexto do Dia “D”, o sujeito político o fez por um cargo político melhor. 

Nesse sentido, o Dia “D” da Educação Mineira foi uma operação de jogada política 

que visou à constituição da figura de um sujeito político (Governador de MG) – “soberano” – 

a ser tomada como referência no cenário político nacional. 

Assim, compreendi que para ser atingido este objetivo, era necessário um enunciado 

que causasse impacto, que mobilizasse sujeitos-professores, sujeitos-alunos, sujeitos-

diretores, que despertasse um sentimento de pertencimento a todos os envolvidos. Portanto, 

escolheu-se o nome de Dia “D”.  

Depreendi que o enunciado Dia “D”, assim como o Dia D (Segunda Guerra Mundial), 

ilustrou um momento marcado por um cronograma rígido e preestabelecido, tinha também um 

processo de mobilização dos professores (os mesmos são passiveis de punição caso se 

ausentem), existia todo um roteiro a ser seguido, com relatórios pós-Dia “D”, relatórios de 

intervenção pedagógica (PIP), metas a serem alcançadas, e, é claro, um guia norteador 

(documento analisado na presente pesquisa). Todo este plano, esta mobilização, a ser aplicada 

em um único dia letivo, em escolas da rede pública estadual e municipal.  

Mas, compreendi também que o Dia “D” em MG, foi uma manobra política tão hábil, 

que a produção dos documentos (guias de elaboração do Dia “D”) ocorreu precisamente entre 

os anos de 2010 e 2011, ou seja, ano de transição de governo na esfera estadual e nacional. 

Como toda campanha política, o Dia “D” também precisava de um slogan. 
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O slogan assumido foi: “tornar a educação de Minas Gerais referência em todo o 

Brasil” (SEEMG, 2010, p. 5). 

Nesse contexto, temos em voga, um discurso que propende para a formação de uma 

potência de Estado, de tal modo que, por um lado, mantenha a Educação Mineira sob uma 

determinada ordem, disciplina, controle e, por outro lado, apresente um arquétipo de educação 

que possa ser assumido como modelo numa esfera nacional, modelo este produto de uma 

mentalidade pertencente aos preceitos de uma governamentalidade neoliberal. 

Como toda Educação que se pauta no Neoliberalismo, a Educação Mineira produziu 

uma cartilha (Guia de orientação do Dia “D”), com vistas a controlar os sujeitos-professores 

e, ao mesmo tempo, incutir uma série de condutas, práticas discursivas e valores. A partir de 

um guia, “passo a passo”, todo o Dia “D” foi organizado e desenvolvido por intermédio de 

um planejamento das ações, esquematizado em cronograma, e de medidas que orientavam 

todas as demais ações dessa operação de “guerra” evidenciada. 

Tal guia objetivou essencialmente a implantação do Programa de Intervenção 

Pedagógica/Alfabetização no Tempo Certo (PIP/ATC), bem como acompanhá-lo, sendo esta 

uma tarefa conjunta entre SEE, SRE e Escolas, em que vale a máxima “toda escola pode e 

tem que fazer a diferença” (SEEMG, 2010, p. 22). 

Colocando em suspeita e problematizando a implantação desse programa, assim como, 

os discursos veiculados no guia, analisei que há todo um conjunto de práticas discursivas que 

invoca nos sujeitos envolvidos o “desejo” de participação e pertencimento, afinal, “todos 

querem uma educação de qualidade”. E uma educação nesses moldes requer uma política de 

resultados, contudo, todo resultado gera, por sua vez, competição e meritocracia numa esfera 

entre e além os muros da escola.  

Com isso, pude perceber que, orbitando ao redor do enunciado “Tornar a educação de 

MG referência em todo o Brasil”, têm-se outros enunciados, igualmente “convocatórios” tais 

como os proferidos no “Dia D” em 1944:  
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“comunidade participando” (Em que sentido? Atuando na melhoria dos “resultados”?); “todos 

os alunos progredindo juntos” (Em termos de “resultados”? Ou progredindo em ano/série?); 

“nenhum aluno a menos” (Nos “resultados”? No processo de alfabetização? Ou no âmbito da 

progressão de ano/série?). Na perspectiva bélica do “Dia D”, tais enunciados poderiam ser 

substituídos por: “todo Estado-Nação juntos na guerra”; “todas as tropas aliadas e 

progredindo em direção a um único alvo”; “nenhum soldado a menos”. 

 Tais questões levantadas me permitiram depreender que, todo esse jogo político 

intentou a produção de verdades e, para consolidá-las, foi necessário algum material empírico 

como prova, como meio de consolidação. É nesse sentido que a SEEMG fez uso das 

avaliações externas e internas e, por consequência, das estatísticas e indicadores 

correspondentes aos resultados dessas avaliações, como meio de alavancar um determinado 

discurso político, tal como o enunciado “Tornar a educação de MG referência em todo o 

Brasil”, ou ainda, meio de visibilizar uma determinada forma de governamento. Essas 

estatísticas consolidaram o “guia” do Dia “D” como algo profícuo e necessário. 

 Portanto, toda a materialidade do discurso bélico do Dia “D”, mostra o que a Educação 

Mineira tem de fazer para ser referência educacional no Brasil, por meio da produção de 

efeitos de sentido, como, por exemplo, a escola precisar se organizar para se fazer sem saber 

ou mesmo sabendo.  

Analisei também que o Dia “D” se solidifica por meio de um discurso, que utiliza 

professores, alunos e toda comunidade escolar para ser a linha de frente de uma batalha 

político-partidária que procura tornar Minas Gerais referência em educação para todo Brasil. 

Essa ação intentou naquele momento (e posteriormente) transformar (eleger) o principal 

comandante dessa operação de guerra (o governador do estado) em chefe de Estado da Nação. 

Ademais, apresentar, discursivamente, Minas Gerais e suas escolas como um mercado 

competitivo, vivo e eficiente, a fim de ser uma vitrine, um estado capaz e central – 

regionalmente – no desenvolvimento de políticas educacionais. 
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 Enfim, desejo findar minhas problematizações, críticas e suspeitas, aludindo que os 

fuzis, as bombas químicas, as estratégias militares, os jogos estratégicos não desaparecerão, 

devem permanecer, uma vez que quando um exército e/ou uma nação conquista o seu alvo, 

outras estratégias bélicas, fortemente fundamentadas, emergem, produzindo outros sentidos, 

outras relações de poder-saber, outras práticas discursivas, para que nada se abata sobre o 

poder-saber do governamento e da governamentalidade. Portanto, outras estratégias militares-

curriculares emergirão dessa teia de relações de poder-saber, a qual evidencia o Dia “D” da 

Educação Mineira. 

 Em suma, esta é a minha tese, minha adorada Sofia Alfena. Espero que as minhas 

considerações, algum dia, possam lhe ser úteis... 

 

 

Bicadas fraternas, 

“Seu Urubu” 

 

 

 
 Após ler a carta, Alice deu um longo suspiro, daqueles quando alguém sente 

saudades. Tão logo leu a carta e pôs-se a escrever novamente em seu blog.  

 – Então, é isso! Obrigada “Seu Urubu”, aonde quer que esteja! Diz Alice ternamente 

agradecida e com saudades da sua “aventura”. 

 – Vou colocar assim: Dia “D” em Minas Gerais é... 
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