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DA MUTILAÇÃO DO SABER À SUBJETIVIDADE MUTILADA:
Verdade, Governamentalidade e Participação

                                                                                                    PAULO DE TARSO DE CASTRO PEIXOTO1

RESUMO

O campo problemático deste artigo vem tratar sobre a mutilação dos saberes e suas 
relações com a produção dos modos de sentir,  pensar  e  agir  a vida,  por  sua vez, 
mutilados. Apresenta-se, inicialmente, a construção epistêmica fundada nos princípios 
da ordem, redução e fragmentação e suas relações com a lógica disciplinar. Contexto 
sustentado  por  discursos  e  saberes  ordenados  e  naturalizados  como  verdadeiros. 
Problematiza-se acerca da cotidianidade escolar, suas normatizações ligadas à gestão 
e governo do tempo, do espaço e suas íntimas relações com a gestão dos conteúdos 
disciplinares. O artigo faz um percurso histórico descontínuo para tratar da construção 
das práticas, discursos e saberes disciplinares, suas relações e implicações no campo 
da educação. Ao final, analisam-se várias condições instituídas na cotidianidade das 
relações  escolares  que  não  são  levadas,  de  direito  e  de  fato,  à  discussão  entre 
educadores,  direção,  alunos,  pais  e  comunidade.  Conclui-se  que  nunca  se  deverá 
concluir  acerca  de  temas  que  se  referem  aos  interesses  coletivos,  afirmando  a 
necessidade de análise sobre o estatuto da educação, da escola no contemporâneo, 
para a não produção de uma ‘pedagogia individualizante’ e mutiladora.  
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ABSTRACT

The  field  problem  is  the  article  on  treating  the  mutilation  of  knowledge  and  their 
relationship  to  the  production  of  modes  of  feeling,  thinking  and  acting  life,  in  turn, 
mutilated. It is, initially, the epistemic construction founded on the principles of order, 
and reduce fragmentation and its relationship with  the disciplinary logic. Background 
knowledge and supported by speeches and ordered naturalized as true. Questions are 
about school routine, its regulations related to the management and government of the 
time, space and its intimate relations with the management of disciplinary content. The 
article is a history to deal with the discontinuous construction practices, discourses and 
disciplinary knowledge, relationships and their implications in education. The final study, 
a number of conditions imposed in the routine of school relationships are not taken, in 
law and fact, the discussion between educators, management, students, parents and 
community. It is never to conclude on issues that relate to collective interests, saying the 
need for analysis on the status of education, the school for not in the contemporary 
production of a  ‘individualization pedagogy' and mutilated.
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INTRODUÇÃO

Olhares perdidos. Olhares cansados. A paisagem é a de um oceano de desejos 
que visam outros lugares.  Talvez lugares que façam mais sentido para suas vidas! 
Olhar todos os dias para tantas palavras, tantos conceitos, tantos aforismos que, na sua 
maior parte, não se conectam com a experiência da vida em ato! Ocupar este lugar é o 
de estar desatado, uma grande parte do tempo, do curso da vida, do desenrolar das 
coisas que explodem do lado de fora!

Sentar-se todos os dias no mesmo lugar. Olhar para a nuca da mesma pessoa, 
quase todos os dias. Olhar, por sua vez, para uma prática que tem seu parentesco com 
as práticas monásticas. Horários de oração, horários disso e daquilo, marcados com 
precisão (FOUCAULT, 1998).

Sem contar com os horários das disciplinas que são divididas cartesianamente. 
Tudo tão dividido e tão separado, assim como o paralelismo psicofísico que Descartes 
tanto preconizara, valorizando o atributo “pensamento” em detrimento das experiências 
das paixões,  do corpo,  das emoções.  Nesta instância,  o  estado das coisas é o de 
aprender a vê-las separadas uma das outras, ou como Morin afirmou:  

[...] Mas radicalmente, os próprios desenvolvimentos do século XX e da nossa  
era planetária fizeram com que nos defrontássemos cada vez mais amiúde e,  
de modo inelutável, com os desafios da complexidade. Nossa formação escolar 
e, mais ainda, a universitária nos ensina a separar os objetos de seu contexto,  
as disciplinas umas das outras para não ter que relacioná-las. Essa separação  
e  fragmentação  das  disciplinas  é  incapaz  de  captar  “o  que  está  tecido  em 
conjunto”,  isto é,  o complexo,  segundo o sentido original  do termo (MORIN, 
2005a, p. 18).

Decorre  daí  que  toda  uma  tradição  desde  Platão  -  passando  pelas  práticas 
monásticas cristãs, atravessando o século XVII com Descartes – vem preconizar um 
mundo ideal, uma visão de mundo que detesta as experiências efervescentes de vida. 
Será  preciso  separar,  fragmentar,  ‘esquizofrenizar’  a  produção  de  conhecimento, 
valorizando-se o mundo ideal e ‘asséptico’ das ideias. 

Nesta esfera, vemos que a escola e a universidade valorizam em demasia a 
razão, o mundo ‘iluminado’ das ideias. Visão de mundo na qual a racionalização das 
coisas  e  da  vida  produz  objetos  a  serem  estudados  para,  com  efeito,  serem 
compreendidos.  Aquilo que é inteligível  pela  razão terá a bela  forma, sendo esta a 
‘razão de ser’ da razão. 

No  entanto,  a  educação  pouco  verte  a  sua  atenção  para  a  resolução  de 
problemas.  Está  mais interessada em transmitir  aquilo  que já  está  culturalmente  e, 
paradigmaticamente, ‘pronto’. A educação movimenta, em geral, suas práticas com um 
‘estoque de prontos’,  de  conhecimentos  e  saberes.  O negócio  será  o  de  transmitir 
através de uma visão mutilada dos saberes, uma visão de mundo mutilada. 

A educação encurrala-se nas suas próprias promessas. Promessas, produzindo 
a esperança de uma garantia de conhecimentos e competências para, por sua vez, 
poder ‘garantir’ um lugar ao sol no mercado de trabalho. 

O negócio da educação será o de reeditar a lógica platônica e cartesiana de 
transmissão de conteúdos, valorizando, por sua vez,  uma racionalidade que se liga 
diretamente  a  uma  razão  de  Estado.  Razão  que  deseja  ocupar  todos  em  seus 
dispositivos, esquadrinhando a vida social e individual, regulando-a, normatizando-a e 
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otimizando-a. ‘Cada um no seu lugar’, ‘cada um no seu quadrado’. Projeto platônico de 
uma cidade que funciona em nome da razão, tendo como governante, por conseguinte, 
um filósofo. 

Vemos a reedição da regulação da vida coletiva e individual, colocando sobre 
suas ‘mentalidades’ a ‘régua’ que medirá aquilo que é necessário ou não para cada um 
e, com efeito, para cada comunidade. Normatizar o individual e os coletivos, colocando-
os nas normas científicas, políticas, jurídicas e religiosas. 

A  palavra  norma etimologicamente  significa  esquadro  (CANGUILHEM,  1978). 
Normatizar a vida individual e coletiva será colocar cada um no esquadro. Logo, será 
preciso regular e normatizar para otimizar o tempo e os espaços sociais. Será preciso 
criar ‘réguas’ e ‘quadrados’ que sirvam para preencher a vida individual e coletiva em 
tempos bem regulados e normatizados. 

Otimiza-se  o tempo da escola:  a  cada ano conteúdos específicos  que serão 
transmitidos em massa para uma massa de heterogêneos indivíduos singulares. Uma 
massa de conceitos congestiona a subjetividade de crianças e adolescentes. 

A  educação  sofre  de  ‘congestão’.  Assistimos  à  ‘obesidade’  das  práticas 
educacionais, através do transbordamento de conhecimentos que produzem o ‘fastio’, a 
‘inapetência’ em ‘ter que estudar’. 

Este artigo tem como campo problemático três eixos, a saber: 
1o - O eixo formativo de saberes e verdades: a maneira como a mutilação dos 

saberes produz a mutilação do olhar, mutilando-se, consequentemente, a visão sobre a 
vida, sobre as relações e sobre o mundo. Nesta esfera, os modos de subjetividade e os 
modos  sentir,  pensar  e  agir  são,  geometricamente,  governados  pelos  discursos 
disciplinares, naturalizados como verdades. 

2o –  O eixo de práticas normativas e disciplinares: a subjetividade dos alunos é 
governada  por  práticas  que  disciplinam  maneiras  de  se  conduzir  no  interior  da 
cotidianidade escolar. Decorre daí a ação da ‘governamentalidade’ que normatiza como 
cada um deverá se comportar no interior  de uma dada prática (FOUCAULT, 2008). 
Nesta instância, poderemos nos perguntar: até que ponto as práticas disciplinares vêm 
contribuindo  para  a  passividade  e  desinteresse  dos  alunos  na  relação  com  os 
processos de ensino/aprendizagem? Quais as relações entre a organização curricular 
em disciplinas segmentadas e o processo de seleção para o ingresso à universidade e 
outros espaços? 

3o – O eixo dos modos de constituição dos ‘modos de ser’ dos professores e 
alunos na relação com o primeiro  e segundo eixos.  Terceiro  momento que versará 
sobre as expressões manifestadas nos modos de sentir, pensar e agir dos alunos e 
professores  na  relação  com  as  formações  discursivas  e  as  práticas  de 
‘governamentalidade’, esta sendo compreendida como o processo de normatização das 
subjetividades para funcionar adequadamente num determinado tempo e espaço.

1 - DA MUTILAÇÃO DOS SABERES À ORDEM DOS DISCURSOS

Pela introdução problematizamos as condições da educação na sua relação com 
as práticas de normatização, regulação e ‘otimização’ da vida individual e social. Por 
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sua vez, esta seção tem como inspiração o trabalho de Edgar Morin (2005b), trabalho 
que vem interrogar  sobre  a  mutilação do saber  e,  com efeito,  a  produção de uma 
perspectiva complexa do pensamento, da educação. Morin nos provoca olhar para além 
da ‘fumaça’ que, nela mesma, habituamo-nos a confundir a direção das nossas vidas, 
da nossa autonomia, da nossa participação nos processo sociais.

Escrever  sobre  a  mutilação  dos  saberes  será  poder  problematizar  sobre  a 
construção de um modo de organizar o conhecimento, produzindo, por sua vez, um 
modo específico de compreender a vida. 

Esta  visão  de  mundo  que  corresponderá  a  uma  visão  de  vida  está  ligada 
diretamente à organização do conhecimento. Segundo Morin: 

Qualquer conhecimento opera por seleção de dados significativos e rejeição de 
dados  não  significativos;  separa  (distingue  ou  disjunta)  e  une  (associa,  
identifica); hierarquiza (o principal, o secundário) e centraliza (em função de um 
núcleo de noções-chave); estas operações, que se utilizam da lógica, são de  
fato comandadas por princípios “supralógicos” de organização do pensamento 
ou paradigmas, princípios ocultos que governam nossa visão das coisas e do  
mundo sem que tenhamos consciência disso (MORIN, 2005b, p.10).

Apoiados  pela  perspectiva  desse  autor,  poderemos,  numa  primeira  análise, 
apresentar  a  perspectiva  epistêmica  que,  por  definição,  movimenta  nossos olhares, 
nossa vida, nossas relações e, com efeito, a cotidianidade das práticas em educação. 
Reeditamos,  mesmo  sem  perceber,  princípios  que  foram  formulados  em  nome  da 
racionalização  da  vida  e,  com  efeito,  tinham  como  objetivo  encontrar  a  verdade, 
movimentando-se através de ideias “claras e distintas”. Encontraremos na ‘aventura’ 
cartesiana do pensamento o paradigma, diríamos, essencial para que a produção das 
disciplinas se produzisse, doravante. 

Depararemo-nos com o  princípio  da  disjunção,  separando o  sujeito  pensante 
(ego cogitans) e a coisa a ser entendida  (res extensa). A formulação deste princípio 
separa  o  sujeito  que  compreende  daquele  ou  daquilo  que  será  o  seu  objeto  de 
observação. Ainda, segundo Morin (2005b) o paradigma disjuntivo produziu progressos 
ao conhecimento científico. No entanto, as consequências deste princípio revelaram-se 
no interior do século XX.

Tal disjunção, rareando as comunicações entre o conhecimento científico e a  
reflexão filosófica, devia finalmente privar a ciência de qualquer possibilidade de  
ela conhecer a si própria, de refletir sobre si própria, e mesmo de se conhecer  
cientificamente. Mais ainda, o princípio de disjunção isolou radicalmente uns  
dos  outros  os  três  grandes  campos  do  conhecimento  científico:  a  física,  a 
biologia e a ciência do homem (MORAN, 2005b, p.12). 

O efeito do princípio disjuntivo foi o de produzir outra artificialização no processo 
do conhecimento: reduzir a complexidade às partículas mais simples. O processo de 
produção  de  conhecimento  veio  ter  como  projeto  a  hiperespecialização  técnica 
ordenado em disciplinas e “além disso, despedaçar e fragmentar o tecido complexo das 
realidades,  e  fazer  crer  que  o  corte  arbitrário  operado  no  real  era  o  próprio 
real” (MORIN, 2005b, p.12). 

Vemos  daí  nascer  o  início  das  marcações  territoriais  disciplinares.  Estas  se 
organizando em conjuntos delimitados de saberes, princípios, produzindo, por sua vez, 
seus  objetos  de  pesquisa  e  de  intervenção.  No  entanto,  a  episteme racionalista  e 
idealista  precisará  de  outro  princípio  para  trabalhar  com os  princípios  disjuntivos  e 
reducionistas: o princípio da Ordem. 
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Ao mesmo tempo, o ideal  do conhecimento científico clássico era descobrir,  
atrás  da  complexidade  aparente  dos  fenômenos,  uma  ordem  perfeita 
legiferando  uma  máquina  perpétua  (o  cosmos),  ela  própria  feita  de 
microelementos  (os  átomos)  reunidos  de  diferentes  modos  em  objetos  e  
sistemas (MORIN, 2005b p. 12).

Temos, com estes três princípios, os fundamentos de uma  episteme que não 
apenas prometeu a verdade, o conhecimento ‘claro e distinto’. Produziu esperança na 
subjetividade coletiva de uma vida em nome do progresso, da liberdade, da iluminação 
para se encontrar o verdadeiro caminho, caminhando pela luz da razão. Caminho do 
projeto que se desenvolveu de acordo com a exaltação progressiva de uma sociedade 
de indivíduos, de ‘sujeitos da razão’ (GAUCHET, 2008). 

A racionalidade produzida por esta episteme vem otimizar o olhar, valorizando a 
medida, o cálculo, a matematização e formalização dos fenômenos viventes, da vida 
social. 

Tal conhecimento, necessariamente, baseava seu rigor e sua operacionalidade  
na medida e no cálculo; mas, cada vez mais, a matematização e a formalização 
desintegraram os seres e os entes para só considerar como únicas realidades  
as fórmulas e equações que governam as entidades quantificadas.  Enfim,  o  
pensamento  simplificador  é  incapaz  de  conceber  a  conjunção  do  uno  e  do 
múltiplo (unitat multiplex). Ou ele unifica abstratamente ao anular a diversidade, 
ou,  ao  contrário,  justapõe  a  diversidade  sem conceber  a  unidade (MORIN, 
2005b, p. 12).

O projeto cartesiano ganhará a sua potência com a gestão do conhecimento, 
através da sua individualização em disciplinas. Assim como cada conhecimento é um 
artifício humano para a compreensão e ação sobre um determinado acontecimento, as 
disciplinas são artifícios humanos para o governo de um dado território de saber. As 
disciplinas produziram a sua superespecialização,  mas,  com efeito,  produzindo uma 
‘inteligência  cega’  (MORIN,  2005b).  Esta  inteligência  cega  está  de  acordo  com  a 
produção da mutilação do conhecimento. 

A antiga patologia do pensamento dava uma vida independente aos mitos e aos  
deuses que criava. A patologia moderna da mente está na hipersimplificação  
que  não  deixa  ver  a  complexidade  do  real.  A  patologia  da  ideia  está  no  
idealismo, onde a ideia oculta a realidade que ela tem por missão traduzir  e 
assumir  como a única real.  A  doença da teoria  está  no doutrinarismo e no 
dogmatismo, que fecham a teoria nela mesma e a enrijecem. A patologia da 
razão é a racionalização que encerra o real num sistema de ideias coerente,  
mas  parcial  e  unilateral,  e  que  não  sabe  que  uma  parte  do  real  é  
irracionalizável,  nem  que  a  racionalidade  tem  por  missão  dialogar  com  o  
irracionalizável (MORIN, 2005b, p. 15).

Pelo que precede, compreende-se que a ‘superespecialização disciplinar’ vem 
enrijecer as fronteiras entre as disciplinas, produzindo,  por sua vez,  dogmatismos e 
doutrinarismos. Decorre desta experiência que os saberes vão sendo tomados como 
verdadeiros,  como  verdades  a  serem  seguidas  incontestavelmente.  Toda  uma 
produção discursiva vai produzindo-se em nome de uma racionalização, ela própria, 
prometendo garantias, certezas, para balizar nossos olhares, enquanto docentes, nas 
nossas práticas, mutilando o olhar dos discentes: uma vez que recebem informações 
fragmentadas, sem conexão entre elas e, com efeito, sem conexão com a vida! Nesta 
esfera, toda uma ‘ordem do discurso’ vem se apoiar num suporte institucional que não 
se reduz à escola. Este suporte institucional se distribui pelo arquipélago de disciplinas, 
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com seus conceitos, axiomas e discursos; se distribui no interior dos estabelecimentos 
que  se  ligam  à  ‘produção  do  conhecimento’,  eles  mesmos,  contribuindo  para  a 
reinscrição de uma vontade de verdade que se dissemina pelo tecido social. Foucault a 
este respeito, afirmará:

Ora, essa vontade de verdade, como os outros sistemas de exclusão, apoia-se  
sobre um suporte institucional: é ao mesmo tempo reforçada e reconduzida por  
todo um compacto conjunto de práticas como a pedagogia, é claro, como o  
sistema dos livros, da edição, das bibliotecas, como as sociedades desde os  
sábios de outrora, aos laboratórios de hoje (FOUCAULT, 2006, p. 17). 

2 – DA DISCIPLINA DOS CORPOS AO  CORPO CONTEUDÍSTICO DISCIPLINAR: 
GOVERNAMENTALIDADE, ECONOMIA DO TEMPO, ESPAÇO E SABERES

Quais  são  as  relações  do  modelo  curricular  disciplinar  com  a  gestão  dos 
indivíduos e coletividade produzida pelas práticas disciplinares? A cotidianidade das 
salas de aula  segue,  ainda,  o  modelo disciplinar,  com a distribuição do tempo,  um 
espaço distribuído, homogeneizando as diferenças e, por sua vez, uniformizando os 
conteúdos para distribuí-los massivamente?

Aclimataremos, para o fio da nossa análise, a invenção do dispositivo disciplinar, 
ele mesmo, produzindo ressonâncias na organização do currículo em disciplinas, no 
presente da nossa história, como veremos. 

O século XIX se desenvolveu pela égide da Revolução Francesa de 1789, na 
tentativa  de  cumprir  a  sua  tríplice  determinação:  de  uma sociedade  construída  em 
nome da liberdade, da fraternidade e igualdade.

Para cumprir esta promessa, o Estado inventará dispositivos de distribuição dos 
indivíduos e coletividades, na tentativa de governar uma sociedade em profundo estado 
de mutação, quer seja no plano das relações e trocas sociais, quer seja, no limite das 
suas instituições. 

Uma das suas práticas foi a de disciplinar, no tempo e no espaço, indivíduos e 
coletividades pela ‘arte das distribuições’ (FOUCAULT, 1987). Nesta condição histórica, 
colocar cada indivíduo no seu lugar e, em cada lugar um tipo de indivíduo, torna-se uma 
premissa peremptória para as promessas de uma sociedade que se organizou em torno 
da produção econômica e, com efeito, da exploração do homem sobre o homem. O 
tempo e o espaço precisam se mover em nome da produtividade.

No  entanto,  será  preciso  quadricular  os  espaços:  os  hospitais  tornando-se 
espaços de cuidados, mas, por sua vez, um filtro:

A vigilância médica das doenças e dos contágios é aí solidária de toda uma 
série  de  outros  controles:  militar  sobre  os  desertores,  fiscal  sobre  as  
mercadorias,  administrativas  sobre  os  remédios,  as  rações,  os  
desaparecimentos, as curas, as mortes, as simulações. Donde a necessidade 
de distribuir e dividir o espaço com rigor (FOUCAULT, 1987, p. 124).

A arte  das  distribuições  comparecerá  nas  fábricas  do  início  do  século  XVIII, 
assim como na cotidianidade militar e, com efeito, na escola1. Em 1762 poderemos já 
encontrar  o  modelo  atual  de  seriação  e  homogeneização,  ultrapassando  o  sistema 
anterior que consistia no trabalho do aluno por alguns minutos com o mestre, enquanto 
os outros – dezenas e dezenas – ficavam ociosos. Turmas seriadas, individualizando as 
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relações, com alunos colocados uns ao lado dos outros, em filas ordenadas, sob o olhar 
do mestre. A ordenação por fileiras, no século XVIII, começa a definir a grande forma 
de repartição dos indivíduos na ordem escolar:

[...]filas de alunos na sala, nos corredores, nos pátios; colocação atribuída a 
cada um em relação a cada tarefa e cada prova; colocação que ele obtêm de  
semana em semana, de mês em mês, de ano em ano; alinhamento das classes 
de  idade  umas  depois  das  outras;  sucessão  dos  assuntos  ensinados,  das  
questões  tratadas  segundo  uma  ordem  de  dificuldade  crescente.  E  nesse 
conjunto de alinhamentos obrigatórios,  cada aluno segundo sua idade,  seus 
desempenhos,  seu  comportamento,  ocupa  ora  uma  fila,  ora  outra;  ele  se 
desloca o tempo todo numa série de casas;  umas ideais,  que marcam uma  
hierarquia do saber ou das capacidades, outras devendo traduzir materialmente 
no espaço da classe ou do colégio essa repartição de valores ou dos méritos.  
Movimento  perpétuo  onde  os  indivíduos  substituem  uns  aos  outros,  num 
espaço escondido por intervalos alinhados (FOUCAULT, 1987, p. 126).

Verificamos ressonâncias entre o modelo disciplinar de gestão do tempo e do 
espaço com a episteme que movimenta as disciplinas curriculares. ‘Docilizar os corpos’, 
tornando-os disciplinados para que se dediquem aos interesses institucionais, dispondo 
cada  um  num  lugar  específico  para  uma  ação  determinada2.  Experiência  que 
homogeneíza e coloca em ordem a ‘multidão’ de alunos. Multidão perigosa para a nova 
‘ordem’ escolar. 

Por sua vez, será preciso colocar em ordem a multiplicidade de uma sala de 
aula.  O  princípio  epistêmico  de  ordem  será  encontrado  na  articulação  com a  arte 
disciplinar de dispor em ‘celas’ a multiplicidade de indivíduos que tenderão à desordem. 
A  ‘tática’  de  colocar  em  ordem,  homogeneizando  os  alunos  por  faixa  etária, 
homogeneizou,  de  certa  maneira,  as  suas  experiências  e,  com  efeito,  pôde-se 
‘enquadrá-los’ em conhecimentos que poderiam ser passados em ‘massa’. 

Vale ressaltar que a experiência de especialização demográfica – separando as 
idades para cada classe – e a especialização social – dedicando para cada segmento 
social um determinado tipo de discurso e saber – vem tomar sua forma consistente a 
partir do século XVII:

(...) primeiro, no século XVII, a especialização demográfica das idades de 5-7 a 
10-11  anos,  tanto  nas  pequenas  escolas  como  nas  classes  inferiores  dos  
colégios; em seguida, no século XVIII, a especialização social de dois tipos de 
ensino, um para o povo; e o outro para as camadas burguesas e aristocráticas.  
De um lado, as crianças foram separadas das mais velhas, e de outro, os ricos  
foram separados  dos  pobres.  Em minha  opinião,  existe  uma  relação  entre  
esses dois fenômenos. Eles foram as manifestações de uma tendência geral ao  
enclausuramento, que levava a distinguir o que estava confundido, e a separar  
o  que  estava  apenas  dintinguido,  uma  tendência  que  não  era  estranha  à 
revolução  cartesiana  das  ideias  claras,  e  que  resultou  nas  sociedades 
igualitárias  modernas,  em  que  uma  compartimentação  geográfica  rigorosa 
substituiu as promiscuidades das antigas hierarquias (ARIÈS, 2006, p. 120).

A experiência do enquadramento tem a sua familiaridade com a Botânica do 
século  XVIII.  Esta  ‘esquadrinhou’,  colocando  em  quadros  de  gêneros,  classes  e 
espécies  as  plantas  e  animais.  Colocar  no  ‘quadrado  institucional’  a  multiplicidade 
social,  reduzindo  sua  perigosa  e  contagiante  força,  “docilizando-a”  ao  processo  de 
‘individualizar  em massa’,  este  foi  o  projeto  da  sociedade nascente  do  século  XIX. 
Individualiza-se, disciplinarmente, o corpo social, colocando-o em ordem. Assim como 
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um astrônomo coloca em ordem as constelações, planetas e estrelas conforme o seu 
ponto de vista e interesses. 

Disciplinar  o  corpo  coletivo,  individualizando-o,  para  retirar  a  sua  força: 
microfísica  do  poder  que  será  definida  como  ‘celular’  (FOUCAULT,  1987).  Desta 
maneira, colocar em ordem os alunos será fragmentar suas experiências para que não 
se contagiem uns com os outros. Separar serialmente, colocar em fileiras, ordenando o 
tempo dedicado a cada disciplina: estratégias que colocam, lado a lado, as práticas 
disciplinares com os conteúdos disciplinares.

Por sua vez, fragmentar a relação entre aquele que detém o saber daqueles que 
o “consumirão” será necessário para que a ordem seja mantida. O tempo será marcado 
para que cada disciplina seja  aplicada com destreza.  As disciplinas serão divididas 
dentro de um tempo determinado. Disciplinas curriculares, divisão do tempo, ordenação 
do espaço, fragmentação das relações serão, doravante, a fórmula que “docilizará” a 
cotidianidade dos espaços escolares.  ‘Governamentalidade’  (FOUCAULT, 2008)  que 
conduz  o  desejo,  as  maneiras  de  sentir,  pensar  e  agir  de  cada  um  a  acreditar 
‘naturalmente’ em todo este conjunto de práticas, discursos e saberes, produzindo, por 
sua  vez,  indivíduos  ‘dóceis’  e  ‘disciplinados’  nos  comportamentos,  gestos  e  na 
assimilação dos conhecimentos. “A disciplina é um princípio de controle da produção do 
discurso. Ela lhe fixa os limites pelo jogo de uma identidade que tem a forma de uma 
reatualização permanente das regras” (FOUCAULT, 2006, p. 36).

Toda uma economia do tempo, dos espaços, dos saberes e comportamentos 
coexistirão,  quer  seja  no limite  das instituições,  quer  seja  na subjetividade de cada 
aluno. Daqui para frente sentar em filas, esperar o tempo para outra disciplina, esperar 
o tempo para o ‘recreio’, só falar quando o professor interrogar, introjetar cada vez mais 
um número maior de conteúdos – sem contestar -, vem se tornar natural: para alunos, 
professores e sociedade.

Naturalizam-se os processos de disciplinarização: será preciso um aluno bem 
disciplinado para que possa assimilar e fixar uma quantidade imensa de conhecimentos 
disciplinares. O conhecimento precisará ser ‘enciclopédico’, para que cada um possa 
‘ser alguém na vida’.

Decorre  desta  coexistência  entre  as  práticas  disciplinares  e  conteúdos 
disciplinares  uma  economia  do  tempo  que  regulará  o  tempo  destinado  para  cada 
atividade e, com efeito, para a “docilização” dos comportamentos ajustados para ‘uma 
boa aprendizagem’.

3 – DAS SUBJETIVIDADES MUTILADAS
Apoiados  nas  seções  anteriores,  interrogamos  como  as  subjetividades  de 

docentes  e  discentes  entram  em  relação  e,  com  efeito,  quais  são  as  possíveis 
manifestações nos seus modos de sentir, pensar e agir, uma vez que vivem a mesma 
experiência fragmentada da mutilação dos saberes.

Professores  que  se  filiam  a  uma  doutrina.  Horários  de  trabalhos  mutilados: 
correria  de  um lado para  o  outro.  Falta  de  tempo para  sua  formação permanente. 
Desinteresse em outras áreas, fragmentando o olhar, reduzindo-se à disciplina a que 
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está doutrinado. Olhar fragmentado, desejo mutilado. Escolas públicas sem condições 
de  trabalho,  violência.  Escolas  privadas  que  lutam  para  manter  seus  alunos 
matriculados,  professores cobrados:  qualidade total,  eficiência.  A escola precisa ser 
eficiente  para  que  os  alunos  sejam  aprovados  em  concursos.  O  objeto  não  é  a 
produção do conhecimento, a descoberta, a criatividade, a resolução de problemas, a 
autonomia, a construção de valores sensíveis que se ligam à experiência da alteridade, 
da empatia e compartilhamento de experiências. 

Em meio às experiências escolares, vemos alunos sonolentos e desestimulados. 
Uns tomados pela sensação de perigo, representada pelo conhecimento novo que virá 
pela  frente.  A  esta  experiência  Pichon-Rivière  (1982)  designou  de  ‘ansiedade 
paranóide’. A sensação de nunca saber, o sentimento de impotência e de nunca acabar 
o  que  se  tem  a  aprender,  vem  ganhar  corpo  no  corpo  “docilizado”  pelas  práticas 
disciplinares e conteúdos disciplinares.

Decorre daí que outra experiência advém desta primeira: aquela que diz respeito 
à  ‘ansiedade  depressiva’  (PICHON-RIVIÈRE,  1982).  O  sentimento  de  estar  sendo 
testado o tempo todo, a sensação de precisar dar conta o tempo todo de todos os 
conteúdos, invadem a subjetividade dos alunos. Weiss a este respeito nos dirá:

A aprendizagem se dá acompanhada de “ansiedade paranóide”, em vista do  
perigo  representado  pelo  conhecimento  novo,  e  de  “ansiedade  depressiva”,  
pela perda simultânea de um esquema referencial  e de certos vínculos que 
estariam envolvidos na aprendizagem (WEISS, 2002, p. 20).

Neste domínio  de experiências fragmentadas,  professores e alunos,  a  um só 
tempo,  constroem  uma  visão  de  mundo,  por  sua  vez,  fragmentada.  O  esforço  de 
inúmeros  professores  em  manter-se  atualizados  não  garante  a  produção  de  uma 
perspectiva complexa em educação e, por sua vez, em suas relações. No entanto, será 
preciso exercitar uma recusa acerca de inúmeras situações e práticas que se mantêm 
instituídas  ao  longo  do  tempo.  Instituições  de  práticas  que  se  naturalizaram  na 
cotidianidade escolar3. Vejamos, a seguir, algumas dessas instituições.

3.1. Do ensino enciclopédico

Crianças  e  adolescentes  tomam  como  naturais  assimilar  os  conhecimentos 
disciplinares.  A  escola  vem  reproduzindo  o  modelo  de  ‘acumulação  de  saberes  e 
conhecimentos’ dos quais uma grande parte será esquecida. Esquecimento derivado do 
desuso  destes  mesmos  conhecimentos.  Uma  vez  que  eles  são  ‘fixados’  ou 
memorizados para responder  às exigências  institucionais  –  provas,  trabalhos etc.  – 
quando  não  mais  utilizados  ou,  ainda,  conectados  a  outros  conhecimentos,  serão, 
naturalmente,  esquecidos.  Esquecimento  produzido  pelo  desuso  do  conhecimento 
‘introjetado’. 

Pelo  que  precede,  poderemos  afirmar  que  a  quantidade  de  conteúdos  que 
precisam ser assimilados, acomodados e fixados na subjetividade dos alunos torna-se 
uma  tarefa  ‘humanamente  impossível’.  Este  projeto  do  conhecimento  enciclopédico 
distancia-se do projeto de uma educação para a vida, para a resolução de problemas, 
utilizando-se  os  conhecimentos  disciplinares  numa  perspectiva  complexa  e  não 
fragmentar, como historicamente se reproduz.
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O  projeto  do  ensino  enciclopédico  vem  se  ligar  à  instituição  da  ‘seleção 
desnaturada’, como veremos a seguir.

3.2. Da ‘seleção desnaturada’
O conhecido livro de Darwin (2009), lançado em 1859, ‘A Origem das Espécies’, 

abalou o mundo com a sua teoria da evolução pela seleção natural. Essa teoria verte o 
seu olhar ao desenvolvimento de todas as formas de vida por meio de um processo 
lento  de  seleção.  Processo  no  qual  apenas  os  mais  fortes  e,  com  efeito,  mais 
adaptados sobrevivem. 

Inspirados  na  perspectiva  Darwiniana,  compreendemos  que  o  projeto 
‘enciclopédico’  dos  processos  de  ensino/aprendizagem  vem  atender  ao  projeto  da 
‘seleção  desnaturada’.  Esta  será  a  seleção  que  se  naturalizou  historicamente:  ‘o 
vestibular’.  Esta  prática  se  institucionalizou  como  a  ‘porta  de  entrada’  para  a  vida 
acadêmica. Os alunos irão competir por uma vaga numa universidade, provando, num 
exame, suas competências disciplinares. 

No entanto, vemos que a proposta do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) 
pode abrir  condições de acesso à universidade através de outro modelo ‘avaliativo’. 
Este dispositivo,  com seu enfoque à ‘matriz  de competências’,  verte  seu alcance à 
avaliação  do  domínio  da  norma  culta  da  Língua  Portuguesa,  bem  como  “[...] 
compreender  fenômenos  naturais,  enfrentar  situações-problema,  construir 
argumentações  consistentes  e  elaborar  propostas  que  atentem  para  as  questões 
sociais” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2009). No entanto, as Universidades Federais 
e  Estaduais,  cada  uma,  utiliza  os  resultados  do  ENEM de  forma singular.  Existem 
propostas, atualmente, para que os resultados do ENEM sejam integralmente utilizados 
pelas Universidades Públicas. Em geral, os resultados são utilizados parcialmente para 
a aprovação em seus cursos. Nesta esfera, uma grande parcela das vagas oferecidas 
nestas  universidades  é  preenchida  por  pessoas  que  tiveram  acesso  a  uma  boa 
‘formação’  no  ensino  médio.  Por  outro  lado,  teremos  a  discussão  sobre  as  vagas 
destinadas para os ‘casos especiais’.  Acreditamos que se a ‘educação é direito  de 
todos’,  não  precisaríamos  de  condições  especiais  para  o  acesso  à  universidade. 
Respeitando  este  pressuposto  constitucional,  afirmaríamos  que  todos  deveriam  ter 
acesso aos conhecimentos  necessários  para  o ingresso a uma dada especialidade 
universitária. 

Dando sequência à questão do acesso à universidade,  consideramos que os 
alunos  bem  ‘adaptados’,  que  conseguirão  memorizar  os  conteúdos  exigidos,  terão 
sucesso. Estes foram ‘mais fortes’ que aqueles que não se apeteceram pela adaptação 
a este ‘meio’  de avaliações fragmentadas. Os alunos bem adaptados colocam suas 
forças, suas energias para obedecer àquilo que é imposto e pouco muda: alunos que 
competem entre si para conquistar uma vaga na universidade.

Vemos  mais  um  paradoxo  que  se  reinscreve  na  história  do  presente, 
acompanhada  pelo  silêncio  de  todos.  Naturalizam-se  exames  para  avaliar  as 
‘competências conteudísticas’ e não compreendendo as ‘competências existenciais’ de 
cada um. Esta compreensão será aquela que valoriza os conhecimentos que cada um 
adquiriu  –  na  vida,  nas  suas  experiências,  nas  suas  relações,  nos  conteúdos 
disciplinares, nos seus interesses etc. – ao longo da sua existência. 
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Desta forma, o termo ‘vestibular’ se ligará a uma das suas possíveis acepções: 
área do vestíbulo da orelha. Orelha = órgão desenvolvido pela espécie humana para 
escutar, para se ligar nos processos relacionais através de comunicação sonora. Pelo 
que precede, o vestibular será uma experiência sensível à escuta! Que outras formas 
de  avaliação  poderão  ser  produzidas  para  o  ingresso  na  vida  acadêmica?  Todos 
precisarão  estudar  tudo  para  ingressar  em  áreas  que,  de  direito  e  de  fato,  são 
disciplinares?! O aluno que vai fazer vestibular para música precisará dar conta dos 
conhecimentos de física e matemática, assim como aquele que deseja fazer vestibular 
para engenharia? 

Trazemos estes problemas acreditando que, no instante de uma escolha sobre 
uma determinada área, num primeiro momento, a ‘avaliação conteudística’ deverá se 
dirigir  às áreas disciplinares que se ligam de fato àquela desejada. Muitos poderão 
indagar: ‘mas os alunos irão ter um olhar reduzido, aprendendo apenas aquilo que lhes 
satisfaz!’. Afirmaremos: aquilo que faz sentido para cada um de nós só faz sentido pelo 
motivo  de  estar  de  acordo  com os nossos interesses e  apetites.  O sentido  só  faz 
sentido  quando  é  sentido  (PEIXOTO,  2009).  Quantas  pessoas  desistem  de  uma 
determinada graduação pelo fato de descobrirem, durante o curso, que aquele curso 
não tinha nada a ver com elas? Qual será o problema de tentar buscar pelo resto das 
nossas vidas aquilo que nos apetece, que nos alimenta? Até que ponto insistiremos na 
massificação  de  conhecimentos,  como  se  todos  tivessem  que  aprender  tudo  e  da 
mesma  maneira,  num  mesmo  tempo?  Compreendemos  que  esta  necessidade  de 
introjetar tantos conhecimentos ‘goela abaixo’ dos alunos é a expressão de um projeto 
que  produz  ‘subjetividades  obesas’  e  infelizes!  Obesidade  que  se  liga  às  práticas 
institucionalizadas ‘fast-food’, como veremos a seguir.

3.3. Da aprendizagem ‘fast-food’

Consumir  muitos  conhecimentos  e  ‘rapidinho’.  Assim  como  promovem  as 
empresas de alimentação ‘fast-food’, vemos alunos que consomem conhecimentos que 
precisam ser ‘digeridos rapidinho’. Mal se aprende um conteúdo, precisar-se-á abrir sua 
subjetividade  para  consumir  inúmeros  outros.  Vemos  alunos  com  ‘indigestão 
conteudística’.  São  tantos  e  tantos  conceitos,  pressupostos,  fórmulas,  para  serem 
digeridas, todas ao mesmo tempo. Todos os alunos precisarão incorporá-las, fixá-las, 
no tempo da instituição. O ‘tempo singular’ de assimilação, acomodação e fixação de 
cada aluno será ‘modelado’ para que possa ‘digerir’ todos os conhecimentos no mesmo 
tempo que os outros. 

Daí as práticas pedagógicas vêm mutilar o tempo de produção do conhecimento 
em nome da necessidade de uma aprendizagem num ‘tempo otimizado’, promovendo a 
massificação dos mesmos conteúdos para todos. 

Massa de pessoas a introjetar uma massa de conhecimentos, transmitidos por 
uma massa de enciclopédias e livros, massificados em aulas ‘massantes’. Massas + 
massas e + massas = obesidade das práticas educacionais. 
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3.4. Da massificação dos saberes: 

Desta experiência de aprendizagens para todos num ‘tempo otimizado’ temos a 
institucionalização dos saberes. Estes serão massificados, como se todos precisassem, 
para a construção do conhecimento e da subjetividade singular, ‘consumir’ exatamente 
os  mesmos conteúdos.  Vemos a  reedição  de  uma prática  de  disciplinarização  das 
subjetividades dos alunos e, com efeito, dos educadores. Todos acreditando que, para 
a  construção  da  sociedade  e  dos  indivíduos,  são  necessários  os  mesmos 
conhecimentos.  Percebemos que esta  massificação dos saberes  vem massificar  as 
subjetividades  dos  alunos  e  dos  educadores.  Prática  mutiladora  dos  desejos,  dos 
interesses  de  cada  um.  A  massificação  dos  saberes  vem  atender  ao  projeto  da 
‘igualdade das subjetividades’, ao contrário de termos direitos de igualdade em relação 
aos  interesses  diferentes.  Decorre  desta  proposição  que  as  práticas  educativas 
poderão respeitar as diferenças dos interesses de cada aluno. Evitando-se a mutilação 
dos seus interesses, do seu poder de criação e invenção. 

Os espaços da escola, enquanto espaços que, ao longo dos tempos, vertem, na 
maior parte do tempo, a atenção à ‘memorização de conteúdos’, não abrem o espaço 
necessário  para  o  exercício  da  ‘parrêsia’.  Este  conceito  se  liga  às  práticas  gregas 
antigas do ‘falar  francamente’  (FOUCAULT, 2009).  Em geral,  vemos a mutilação da 
subjetividade se manifestar nas relações entre educadores e alunos. Alunos que não 
têm  coragem  de  falar  francamente  o  que  sentem  e  pensam  sobre  o  que  estão 
‘aprendendo’. Não têm coragem de falar verdadeiramente aquilo que é a prática dos 
discursos da verdade, isto é, os discursos disciplinares que, por definição, falam em 
nome de uma verdade a ser seguida. 

A reprodução dos discursos da verdade faz parte da cultura científica produtora 
de maneiras de falar das experiências de vida de maneira artificial.  A este respeito, 
Morin nos dirá: 

A cultura científica é uma cultura de especialização,  que tende a se fechar  
sobre  si  mesma.  Sua  linguagem  torna-se  esotérica,  não  somente  para  o  
comum dos  cidadãos,  mas  também para  o  especialista  de  outra  disciplina 
(MORIN, 2005a, p.59).

Poderemos indagar como as práticas educativas podem superar o projeto de 
preparar seus alunos aos exames vestibulares e outros. Não desejamos trazer todas as 
respostas  neste  artigo.  Acreditamos que trazemos vários  problemas que precisarão 
encontrar a construção de caminhos através de discussões coletivas, uma vez que os 
processos de ensino-aprendizagem se dão em contextos coletivos.

3.5. Do silêncio da participação coletiva

A Constituição Brasileira de 1988 garantirá a participação da comunidade nos 
processos de avaliação e discussão sobre a cotidianidade da escola. Esta convocação 
da participação social se inclui na Legislação e Diretrizes e Bases para a Educação e 
na lei do Sistema Único de Saúde (SUS) de 1990. Percebemos que as questões que se 
implicam tanto na cotidianidade da saúde e, para o nosso interesse, nas questões da 
educação,  precisarão ser construídas com cada coletividade, em cada território,  em 
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cada  localidade.  Podemos  indagar  quais  engajamentos  se  efetuam  no  interior  da 
cotidianidade das escolas? Os pais e comunidade são convocados em quais situações? 
Estes  são  convocados  para  a  construção  do  Projeto  Político  Pedagógico  de  cada 
escola? Estes conhecem este princípio da participação coletiva? Quais as relações que 
professores,  coordenadores,  diretores  e  secretários  de  educação  têm  com  este 
princípio?

Poderemos, ainda, indagar sobre o projeto mutilador disciplinar e conteudista e 
suas relações com a produção do individualismo. Até que ponto disciplinar cada aluno 
de  maneira  ‘conteudista’  tem  suas  relações  com  a  produção  do  individualismo  no 
interior  da  cotidianidade  escolar?  Acreditamos  que  esta  ‘individualização 
pedagógica’ (GAUCHET, 2008) se produz através de práticas coletivas no interior das 
práticas  escolares.  Através  das  práticas  coletivas,  produzem-se  subjetividades  que 
aprendem, desde cedo, a competir, a ver o outro como aquele que irá disputar uma 
vaga no vestibular.  Mesmo que este discurso não seja  endereçado claramente  nas 
relações cotidianas da escolas, no não dito das relações, no entanto, todos sabem que 
se trata disso! Inúmeros temas são silenciados na cotidianidade escolar! A escola não 
se permitindo ‘analisar’ aquilo que se mantém instituído no interior das suas práticas, 
dos seus saberes e discursos, vem instituir subjetividades que se ocupam com seus 
interesses  individuais.  Professores,  pais,  coordenações,  alunos  e  comunidade  não 
exigindo o espaço que lhes é garantido constitucionalmente para discutir as práticas, 
saberes e discursos que dizem respeito à educação, o estatuto desta, seus objetivos, 
novos caminhos, outros desafios.

3.6. Dos baixos salários e condições de trabalho

Professores indo e vindo de uma escola a outra.  Horários corridos.  Trabalho 
sendo  levado  para  casa.  Por  vezes,  trabalhando  de  manhã,  pela  tarde  e  noite. 
Trabalhar muito para ajudar na composição salarial da família. Não poder contestar os 
trabalhos que leva para casa: provas a corrigir, aulas a organizar, projetos a construir e, 
ainda,  encontrar tempo para si,  para a família e para a sua ‘formação permanente. 
‘Trabalhos invisíveis’  que produz a ‘sobreimplicação’ nos processos de produção de 
trabalho  e  de  vida  (LOURAU,  2004).  Professores  se  responsabilizando  para  além 
daquilo que suas capacidades, suas forças possam suportar. Processo de extração de 
‘mais  valia  existencial’,  ou  seja,  através  da  exploração  produzida  pelos  ‘trabalhos 
invisíveis’ extrai-se o ‘lucro institucional’. Lucro advindo dos trabalhos não remunerados. 

Os educadores se sujeitam a esta lógica para ‘garantir’ seus postos de trabalho. 
Os  ‘trabalhos  invisíveis’  fazem  parte  das  práticas  de  exploração  do  trabalho  dos 
educadores. Práticas que vêm consumir sua força de trabalho, sua energia física e 
psíquica.  Práticas  que  mutilam  de  pouco  a  pouco  a  coragem  de  falar  a  verdade. 
Práticas  que  mutilam  de  pouco  a  pouco  a  coragem  de  exposição  de  inúmeras 
instituições que vão se reeditando na cotidianidade das escolas e das relações que 
nelas se manifestam. 
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4 – PARA NUNCA CONCLUIR

Tratar do tema da mutilação dos saberes chegando ao ponto das subjetividades 
mutiladas é uma grande aventura. Não desejamos concluir. Desejamos apontar para a 
necessidade de uma construção coletiva, na qual educadores, alunos e comunidade 
possam produzir o caminho de uma realidade educacional que não seja fragmentada e 
mutiladora. Contribuindo, por sua vez, para a construção de pessoas que participem de 
um projeto  que,  de  direito  e  de  fato,  ultrapasse  a  ‘pedagogia  da  individualização’. 
Projeto  de  interiorização  de  conteúdos  que  têm como  objeto  a  competição  para  o 
acesso  à  universidade  e  outros  espaços.  Tratar  deste  tema  será  o  projeto  de  um 
coletivo que é constituído por experiências, olhares e desejos heterogêneos. Afirmar a 
heterogeneidade  que  constitui  o  plano  social  será,  por  sua  vez,  abrir  espaços  de 
discussão à diferença, atendendo às suas necessidades. 

Projeto  utópico?  Talvez!  A  etimologia  desta  palavra  nos  indica  a  seguinte 
direção: ‘u’ significa não. Topia vem do termo ‘tópos’ que significa lugar. Utopia, por 
conseguinte, é a experiência do ‘não lugar’. A experiência utópica é aquela que não 
para no lugar. É a experiência do caminhar! Afinal o caminho se faz caminhando! Nesta 
esfera, somos ‘utópicos’! Não se cristalizar nas práticas discursivas que falam sempre 
em  nome  de  uma  verdade;  não  paralisar  as  discussões  institucionais  sobre  a 
cotidianidade  escolar  naquilo  que  parece  que  já  está  pronto  e  definitivo  em  suas 
práticas.

Ultrapassar a mutilação dos saberes e a produção de subjetividades mutiladas 
será o projeto de uma sociedade que participa da sua própria construção. Projeto que 
não interessa a quem deseja o debilitamento da democracia, utilizando-se do próprio 
discurso democrático para a ordem, a fragmentação e ordenação de uma sociedade 
que, na história do presente, se mantém passiva e em silêncio. 

Acreditamos  nas  construções  coletivas!  Acreditamos  que  a  visão  de  mundo 
construída  e  reproduzida  na  contemporaneidade  pode  ser  ultrapassada  não  pela 
destruição  e  negação  das  disciplinas  conteudistas.  Não  negamos  sua  importância, 
sendo utilizadas, articuladas de maneira que atendam às realidades de cada pessoa, 
ao invés de cada aluno ser um especialista em todas as disciplinas! 

Abrir espaços de discussão em meio às aulas, espaços de debates com pais e 
comunidades para analisar  a  ‘indústria  do  conhecimento,  na qual  se  transformou a 
escola, é um ato, de direito e de fato’ democrático! Desta maneira, compreendemos que 
se torna peremptório nunca concluir as discussões sobre temas que digam respeito às 
coletividades. Para não concluir a este respeito, desejamos trazer as palavras de Morin: 

A  reforma  do  pensamento  contém  uma  necessidade  social-chave:  formar  
cidadãos capazes de enfrentar os problemas de seu tempo. Com isso, tornar-
se-ia possível frear o debilitamento da democracia que suscita, em todos os  
campos da política, a expansão da autoridade dos experts, de especialistas de 
toda  ordem,  que  limitam  progressivamente  a  competência  dos  cidadãos,  
condenados  à  aceitação  ignorante  daqueles  que  são  considerados 
conhecedores, mas que de fato praticam uma compreensão que rompe com a  
contextualidade e a globalidade dos problemas.  O desenvolvimento de uma  
democracia cognitiva só se torna possível por meio de uma reorganização do  
saber na qual seriam ressuscitadas, de uma nova maneira, as noções trituradas  
pelo parcelamento disciplinar: o ser humano, a natureza, o cosmo e a própria  
realidade (2005a, p. 26 e 27). 
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1 Vale ressaltar sobre a experiência escolar da Idade Média. Neste período as crianças se misturavam 
com os adultos nos processos de ensino/aprendizagem (ARIÈS, 2006). Ariés (2006, p. 106) afirmará: 
(...) a escola e o colégio que, na Idade Média, eram reservados a um pequeno número de clérigos e 
misturavam as diferentes idades dentro de um espírito de liberdade de costumes, se tornaram no 
início dos tempos modernos um meio de isolar cada vez mais as crianças durante um período de 
formação tanto moral como intelectual,  de adestrá-las, graças a uma disciplina mais autoritária, e, 
desse modo separá-las da sociedade dos adultos.

2 “A nova disciplina se introduziria através da organização já moderna dos colégios e pedagogias com a 
série completa de classes em que o diretor e os mestres deixavam de ser primi inter pares, para se 
tornarem depositários de uma autoridade superior. Seria o governo autoritário e hierarquizado dos 
colégios que permitiria, a partir do século XV, o estabelecimento e o desenvolvimento de um sistema 
disciplinar cada vez mais rigoroso. Para definir esse sistema, distinguiremos suas três características 
principais: a vigilância constante, a delação erigida em princípio de governo e em instituição,  e a 
aplicação ampla de castigos corporais” (ARIÈS, 2006, p. 117)

http://www.enem.inep.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=47
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3 Inspiramo-nos na perspectiva da Análise Institucional para pensar as diversas instituições na educação. 
O conceito ‘instituição’ não se refere aqui ao que, habitualmente, toma-se como estabelecimento – 
estabelecimento de saúde, de educação disso e daquilo. O conceito ‘instituição’ se dirige aquilo que 
se  mantém  instituído  num  determinado  conjunto  de  práticas,  de  discursos,  saberes  e  relações 
(LOURAU, 2004).


