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Sim. Pensar, como acto perigoso, diz ele. Foucault é seguramente como Heidegger, 

mas duma outra maneira, aquele que mais profundamente renovou a imagem do 

pensamento. E esta imagem tem vários níveis, segundo as camadas ou terrenos 

sucessivos da filosofia de Foucault. Pensar é, primeiro, ver e falar, mas com a 

condição de o olhar não permanecer nas coisas e se elevar às <<visibilidades>>, e de 

a linguagem não permanecer nas palavras e nas frases e de se elevar aos enunciados. 

O pensamento como arquivo. E pensar é também poder, quer dizer, uma disposição 

de relações de forças, com a condição de compreender que as relações de forças não 

se reduzem à violência, mas são acções sobre acções, isto é actos como <<incitar, 

induzir, desviar, tornar fácil ou difícil, alargar ou limitar, tornar mais ou menos 

provável...>>. O pensamento como estratégia. Por fim, nos seus últimos livros, a 

descoberta do pensamento como <<processo de subjectivação>> – é estúpido ver 

nisso um retorno ao sujeito, trata-se antes da constituição de modos de existência, 

ou, como dizia Nietzsche, da constituição de novas possibilidades de vida. Não é a 

existência como sujeito, mas como obra de arte – este último estádio é o do 

pensamento-artista. Evidentemente o importante é mostrar como é que se passa 

duma destas determinações a outra. As passagens não se encontram feitas, 

coincidem com o caminho que Foucault traça, com os estratos que sobe e que não 

lhe eram preexistentes, com os choques que ele ao mesmo tempo provoca e sofre. 

(DELEUZE, 2015, p.71-72). 

 

 

 



RESUMO 

 

Com base no pensamento de Michel Foucault e tendo em vista o conceito de 

dispositivo como maquinaria neoliberal, esta pesquisa de doutorado tem por objeto os modos 

de infantilização próprios do dispositivo de menoridade que recobrem a população brasileira, 

na atualidade. O corpus selecionado para análise está composto por um conjunto de 

enunciados provenientes de suportes digitais de informação, predominantemente do discurso 

jornalístico, que converge para um discurso político moralizante como vetor dos mecanismos 

e efeitos de menoridade e procede de três acontecimentos de grande visibilidade no presente: 

a Reforma do Ensino Médio, em abril de 2016, e, seguindo o lastro do pacote de medidas do 

governo Temer, a proposta de Reforma da Previdência enviada ao Congresso em 2016 e as 

alterações da Lei Trabalhista de 2017; o fechamento da exposição de arte Queermuseu - 

Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, em setembro de 2017; e o assassinato da 

vereadora Marielle Franco, em março de 2018. Denominado arqueogenealógico, o percurso 

metodológico tem em vista que, nos termos da Análise do Discurso Foucaultiana, o método é 

uma construção que inclui relações tanto discursivas quanto de poder/saber e coincidem com 

as linhas percorridas pelos mecanismos que fazem funcionar os dispositivos de poder e, 

portanto, o dispositivo de menoridade. Assim, o método não deixa de incluir também o 

dispositivo. A tese que pretendemos validar é a de que o dispositivo de menoridade, cujo 

funcionamento está orientado por certas técnicas de infantilização, está instaurado, em franco 

funcionamento e recobrindo a sociedade de controle brasileira, no presente. Cumpre 

esclarecer que essas técnicas de infantilização singulares ao dispositivo de menoridade não se 

confundem com a alienação marxista, nem com outros processos de doutrinação em que se 

façam presentes as figuras do repressor e do reprimido. Tal tecnologia de poder se situa no 

âmbito do afeto e da proteção por meio de um fenômeno em que, espontaneamente, muitos se 

permitem conduzir por alguns. No percurso estabelecido, o que se percebe é que 

infantilização com todas as nuances que o termo carrega (imaturidade, insegurança, medo, 

submissão...) serve como técnica de governo que conduz as condutas no caminho dos 

interesses do capitalismo neoliberal. Cunhado no universo das luzes, o termo menoridade diz 

respeito a uma negação do indivíduo em acessar o esclarecimento, entendido como exercício 

do pensamento por meio do qual se opera a condução de si. E é assim que a grande maioria da 

população terceiriza a condução da própria conduta, permanecendo em estado de menoridade. 

Entretanto, no mesmo espaço onde se opera a menoridade política e moral de que estamos 

tratando, cabem também a experiência alteradora e diferentes formas de resistência, por meio 

das quais o sujeito pode se modificar, fazer suas próprias escolhas e assumir a condução de 

sua própria conduta. 

 

Palavras-chave: Dispositivo de menoridade e governo das condutas. Discurso. Sexualidade. 

Educação. Mulher. 



ABSTRACT 

 

Based on the thinking of Michel Foucault and in view of the concept of device as a 

neoliberal machinery, this doctoral research has as its object the ways of infantilization which 

are typical of the minority device that currently covers the Brazilian population. The corpus 

selected for analysis is composed of a set of statements from digital information media, 

predominantly from the journalistic discourse, which converges to a moralizing political 

discourse as a vector of the mechanisms and effects of minority and proceeds from three 

events of great visibility in the present: the High School Reform, in April 2016 and, following 

the backing of the Temer government's package of measures, the Social Security Reform 

proposal sent to Congress in 2016 and the amendments to the 2017 Labor Law; the closing of 

the Queermuseu art exhibition - Cartographies of Difference in Brazilian Art, in September 

2017; and the murder of the city councelor Marielle Franco, in March 2018. Named 

archeogenealogical, the methodological path has in mind that, in terms of Foucault's 

Discourse Analysis, the method is a construction that includes both discursive and power / 

knowledge relationships and coincide with the lines covered by the mechanisms that operate 

the power devices and, therefore, the minority device. Thus, the method also includes the 

device. The thesis we intend to validate is that the minority device, whose operation is guided 

by certain infantilization techniques, is in place, in full operation and covering the whole 

Brazilian society of control, at the present It should be clarified that these infantile techniques 

which are unique to the minority device are not to be confused with Marxist alienation, or 

with other indoctrination processes in which the figures of the repressor and the repressed are 

present. Such technology of power is located in the scope of affection and protection through 

a phenomenon in which, spontaneously, many allow themselves to be led by some others. In 

the established path, what is perceived is that infantilization with all the nuances that the term 

carries (immaturity, insecurity, fear, submission ...) serves as a government technique that 

guides the conduct in the path of the interests of neoliberal capitalism. Coined in the universe 

of lights, the term minority refers to the individual's denial of access to clarification, 

understood as an exercise of thought through which self-conduct is operated. And that is how 

the vast majority of the population outsources the conduct of their own conduct, remaining in 

a state of minority. However, in the same space where the political and moral minority that 

we are dealing with operates, there is also the altering experience and different forms of 

resistance, through which the individual can change, make his own choices and assume the 

conduct of his own conduct. 

 

Keywords: Minority device and conduct governance. Speech. Sexuality. Education. Woman. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Uma experiência é sempre uma ficção; é alguma coisa que se fabrica para si mesmo, 

que não existe antes e que poderá existir depois. (FOUCAULT, 2010c, p. 293). 

 

Em nossa dissertação de mestrado intitulada Infância em discurso: mídia, poder, 

verdade e subjetividade, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Letras e 

Linguística da Universidade Federal de Goiás e defendida em 2010, refletimos sobre o 

movimento discursivo que, historicamente, rodeia a existência da criança no mundo ocidental, 

promovendo a instituição de certas verdades e, depois, sua destituição (MARTINS, 2010). 

Partindo do pressuposto de que verdades são estabelecidas pela discursivização de certos 

enunciados, importou-nos entender o processo que envolvia sua irrupção e, depois, seu 

desaparecimento. Chamou-nos a atenção a recorrência da imagem da criança na 

promoção/comercialização de diversos produtos e serviços. Podemos dizer que tal recorrência 

é reflexo da profusão de mecanismos e procedimentos de poder, de biopoder, que foram 

sendo desenvolvidos ao longo da história, visando garantir, nos termos do capitalismo pós-

moderno, bem-estar, saúde física e mental, ou seja, qualidade de vida aos componentes da 

população infantil, fração representativa da sociedade de controle em que estamos imersos. 

O foco da nossa análise, à época, incidiu sobre anúncios publicitários protagonizados 

por crianças em um lapso temporal de aproximadamente 50 anos (1960-2010). Já o suporte 

teórico foi sendo construído por meio de uma escavação, ainda que superficial, de algumas 

noções que orientam o pensamento de Michel Foucault como poder, verdade, subjetividade, 

biopoder/biopolítica, sociedade de controle e, de forma bastante embrionária, a noção de 

dispositivo. Analisando os enunciados que circundam a existência da criança à luz da teoria 

de Foucault e considerando, em sua complexidade, a relação entre os elementos que 

determinam a instauração de um dispositivo, arriscamos dizer que estávamos lidando com um 

dispositivo, a que denominamos provisoriamente de dispositivo de infantilização, que 

capturaria a criança e os mecanismos de controle ligados à população infantil em direção à 

qual víamos (e vemos) surgir, a cada dia, novas necessidades e, em função disso, novas 

formas de consumo. 

Nesta nova etapa que estamos cumprindo, é nosso propósito contribuir no sentido de 

aprofundar e difundir estudos foucaultianos em análise do discurso, em particular no que 

concerne aos dispositivos de poder. Embora ainda pouco discutido, esse relevante conceito 

filosófico foi objeto de reflexão e análise em pesquisas acadêmicas recentes. Isso é o que 

sinaliza um levantamento, realizado na Plataforma Sucupira, que abrange o período de 2017 a 
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2019. Entre as teses de doutoramento que tratam dos dispositivos de poder, ali identificadas, a 

mais recente é A governamentalidade no discurso sobre os idosos em condição de asilo que 

abordou as ações do dispositivo de governamentalidade sobre idosos residentes em asilos, foi 

desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual de Maringá 

(UEM) e defendia pelo pesquisador Hoster Older Sanches, em 2018. Outro estudo com que 

nos deparamos intitula-se Entre pesos e medidas: discursos sobre a silhueta feminina no 

Brasil (1901-2017), que trata do dispositivo de controle do corpo feminino, foi desenvolvido 

no Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar) e defendido pela pesquisadora Michele Aparecida Pereira, em 2017. No 

levantamento realizado encontramos também a tese Resistência e poder no dispositivo da 

moda que descreve e analisa a articulação entre poder e resistência no dispositivo da moda, 

foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Universidade 

Federal de Goiás e defendida pelo pesquisador Humberto Pires da Paixão, em 2017.  

Passando às singularidades que conferem ineditismo ao presente estudo em relação 

aos já realizados, cumpre explicar que nosso projeto inicial era aprofundar a análise dos 

elementos dos dispositivos como estratégias neoliberais de controle e, com isso, seguir as 

linhas do dispositivo de infantilização, analisando sua constituição, abrangência e as relações 

que estabelece com outros dispositivos. Ocorre que, observando os elementos e o 

funcionamento do dispositivo de infantilização, a partir de acontecimentos da atualidade, 

começamos a suspeitar que a infância era apenas uma pequena parte da superfície de captura 

do dispositivo de infantilização. Acurando mais o olhar, percebemos que essas técnicas de 

infantilização, que definem a dependência e a obediência da criança, sobrepujam o âmbito da 

população infantil para ser uma tecnologia de poder que define quem é quem n’O governo de 

si e dos outros. E é nesse curso, ministrado no Collège de France (1982-1983), em uma 

leitura que faz de Kant, sobre o iluminismo, que Foucault (2013) coloca diante dos nossos 

olhos um conceito decisivo para a análise que estamos propondo acerca das relações que 

envolvem as técnicas de infantilização e o governo dos vivos: o conceito de menoridade. 

Situada no universo das luzes, a menoridade diz respeito a uma negação do indivíduo em 

acessar o esclarecimento entendido como exercício do pensamento por meio do qual se opera 

a condução de si. 

Em uma escavação mais rasa seria possível associar a noção de menoridade aos 

mecanismos utilizados para, tendo em vista a inocência e a vulnerabilidade da criança, 

“ensiná-la” a ser bem-educada, submissa e a reproduzir o discurso e os comportamentos que 

lhe são colocados como adequados. E isso procede em alguma medida, pois o estado de 
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menoridade está, via de regra, associado a uma ou outra técnica de infantilização, porém em 

um universo bem diferente. Assim, para aprofundar a escavação e confrontar a problemática 

em questão, esse estado de menoridade não deve ser confundido com a alienação marxista, 

nem com outros processos de doutrinação em que se façam presentes as figuras do opressor e 

do oprimido; tampouco se trata da imaturidade e impotência próprias da infância, entendida 

como as primeiras fases do desenvolvimento humano. Embora as técnicas de infantilização, 

como forma de governo, guardem em sua essência o que é ser infantil, opera no âmbito de 

uma espécie de inércia que, segundo Foucault (2013), lendo Kant, desencoraja o homem de 

usar a autonomia que sua capacidade de entendimento lhe confere, terceirizando a condução 

de sua própria conduta.  

É, pois, por meio dessa forma particular de infantilização, que atravessa a sociedade de 

controle, e à qual Foucault (2013) denomina “estado de menoridade”, que chegamos ao 

dispositivo de menoridade que desenha o caminho percorrido pelas considerações que 

constroem esta tese. Esses processos de infantilização usados como tecnologia de poder e, 

logo, de governo, têm sua ação e abrangência potencializadas porque o que quer que se faça 

será feito no âmbito do afeto, da proteção e do bem querer simbolicamente expresso no amor 

incondicional materno-paternal que torna inquestionáveis os princípios e procedimentos que 

orientam, do elogio ao castigo, a conduta dos pais. Colocadas a favor de um bem maior, no 

presente ou no futuro, essas técnicas de infantilização colocam o sujeito em trânsito entre a 

dissimulação de um sonho de faz de conta “[...] e o discurso do medo, um discurso que terá 

por função detectar o perigo e opor-se a ele. É, pois, um discurso do medo e um discurso da 

moralização, é um discurso infantil” (FOUCAULT, 2002b, p. 44) que, conforme os interesses 

do neoliberalismo preponderante nas sociedades ocidentais contemporâneas, ordena a 

condução das condutas e leva às últimas consequências a busca pelo capital que materializa o 

consumo. 

Ora, tudo que o neoliberalismo se propõe a vender está revestido do fim último de 

melhorar, em algum aspecto, a vida da população: a segurança, a proteção, o conforto, a 

moral, os bons costumes. Nesse universo, as práticas se constroem num mundo de ilusões que 

idealiza a realidade por meio de diferentes formas de consumo. Como nos contos de fadas, há 

reis, rainhas, príncipes e princesas em quem se espelhar, bem como oráculos sábios e zelosos 

com quem aprender o caminho para a felicidade eterna: o emblemático “felizes para sempre”, 

sempre consumido. Nessa busca, um ser dependente e inocente, uma criança, precisa 

necessariamente de um mentor, geralmente a mãe e/ou o pai, para orientar seus passos. 
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Seguindo tal analogia, podemos dizer que entre as grandes mães da população neste século 

estão a economia, a mídia, a ciência e a tecnologia. 

Partindo desse pressuposto, nosso foco de análise incidirá sobre discursos que definem 

essa dependência e imbuem a sociedade a partir dos fluxos percorridos pelos elementos do 

dispositivo de menoridade em relação à população. Importa-nos descrever como esse 

processo de infantilização é, com a devida sutileza, a máxima autoridade e quase nenhuma 

resistência, engendrado na rotina das pessoas. Ao perseguir tal intento, não se pode perder de 

vista que se os dispositivos são maquinarias de poder que ordenam a vida em sociedade, essas 

são movidas por discursos produzidos e disseminados em função das relações estabelecidas 

no interior de cada dispositivo e da relação dos dispositivos entre si. É por isso que, no dizer 

de Courtine (2013, p. 29), “[...] não existe discurso fora dos dispositivos, e dispositivo sem 

discurso”. Portanto, o discurso foi na dissertação, e é na tese, nosso prodigioso inventor de 

verdades, de coisas, de sujeitos... 

A tese que pretendemos validar é a de que o dispositivo de menoridade está 

instaurado, em franco funcionamento e recobrindo toda a sociedade de controle brasileira no 

presente. Para tanto, interessa-nos analisar e descrever, a partir da heterogeneidade dos 

elementos constituintes dos dispositivos de poder, a rede de relações que funciona dentro do 

dispositivo de menoridade, com sua superfície e alcance de captura. Para fins de recorte a 

ênfase das nossas reflexões está situada no dispositivo de menoridade, mas sem perder de 

vista seu encontro (ou sombreamento) com outros dispositivos, tais como o de infantilização 

(inevitavelmente), o de segurança e o de sexualidade. Ainda acerca do recorte, selecionamos 

para análise acontecimentos de grande repercussão, com seus desdobramentos, no presente 

delimitado ao momento político brasileiro em que se insere o golpe político parlamentar que 

envolveu a queda do governo do Partido dos Trabalhadores (PT), na pessoa da presidenta 

Dilma Rousseff e a tomada ilegítima, porém legal, do poder pelo então vice-Presidente 

Michel Temer, representante da elite conservadora de direita. Nossa análise incide, então, 

sobre os efeitos de menoridade construídos dentro dessa “nova” configuração política que tem 

o propósito de conduzir a população por meio de um discurso que defende a moralização da 

política e da vida dos brasileiros, supostamente “imoralizadas” pela esquerda de Dilma e Lula.  

Se o que pretendemos comprovar é que o dispositivo de menoridade está recobrindo 

toda a sociedade de controle, nada mais eficaz que testar suas ações em diferentes 

acontecimentos que surgem dispersamente e se desdobram em práticas discursivas e não 

discursivas. A presença dessas peculiares técnicas de infantilização em diferentes discursos de 

grande circulação é um sinalizador da validade da nossa suspeita, sem perder de vista a 
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necessária articulação que faz da tese um todo coeso. Embora sejam diversos os enunciados 

analisados e variadas as esferas de onde emergem, a unidade das reflexões aqui propostas 

reside nas regularidades que convergem para o discurso político moralizante como vetor dos 

mecanismos e efeitos de menoridade dentro do jogo de poder e saber que irrompe da rede de 

discursos que construíram a crise política que se instaurou em 2016, com o golpe, e seus 

desdobramentos em 2017 e 2018. 

O objeto sobre o qual incidimos luz são os modos de infantilização próprios do 

dispositivo de menoridade que recobrem a população brasileira na atualidade. Já o corpus a 

ser analisado está constituído por um conjunto de enunciados em cuja rede de relações é 

possível estabelecer regularidades que dão conta do funcionamento dessas técnicas que, ao 

infantilizarem a população, tratam de mantê-la em estado de menoridade, condição que muito 

interessa à manutenção da hegemonia econômica e social da elite conservadora e, logo, dos 

princípios neoliberais sob os quais existimos. Esse conjunto de enunciados procede de três 

acontecimentos que chamaram a atenção dos brasileiros nos últimos tempos: a Reforma do 

Ensino Médio, em abril de 2016 e, seguindo o lastro do pacote de medidas do governo Temer, 

a proposta de Reforma da Previdência enviada ao Congresso em 2016 e as alterações da Lei 

Trabalhista de 2017; o fechamento da exposição de arte Queermuseu - Cartografias da 

Diferença na Arte Brasileira, em setembro de 2017; e o assassinato da vereadora Marielle 

Franco, em março de 2018. 

O critério utilizado para proceder a essa seleção vai ao encontro, por um lado, da 

noção de acontecimento discursivo, concebida por Foucault (2007a), que dá conta da história 

das práticas, cujo objeto é a descrição arqueológica; e, por outro, da ontologia do presente que 

coloca a atualidade como parte do processo de constituição dos indivíduos em sujeitos. 

Pertencentes ao presente e concebidos à maneira foucaultiana, tais acontecimentos têm suas 

condições de emergência marcadas pelo ineditismo, pela imprevisibilidade, por uma enorme 

visibilidade nacional e internacional, e cuja descrição poderá estabelecer, não categorias, mas 

regularidades. Em outras palavras, considerando que é no presente que o dispositivo de 

menoridade atua, a questão decisiva para a análise que estamos empreendendo “[...] é a 

questão do presente, é a questão da atualidade, é a questão de: o que acontece hoje? O que 

acontece agora? O que é esse ‘agora’ dentro do qual estamos todos, e que é o lugar, o ponto 

[...]” de onde escrevemos a presente tese? (FOUCAULT, 2013, p. 12). Tudo para admitir que 

o mover do dispositivo de menoridade depende dos mecanismos de controle que o 

comandam, mas também da contemporaneidade política e moral que o integra. Assim sendo, 

nesta modalidade de investigação, a tarefa do analista é descrever o que acontece, ou seja, a 
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atualidade. Seguindo tal premissa, os três acontecimentos selecionados para subsidiar a 

análise situam-se temporalmente em 2016, 2017 e 2018, um em cada ano. 

Ainda em relação aos enunciados constituintes do corpus selecionado, cumpre dizer 

que são provenientes de suportes digitais de informação, a maior parte do discurso 

jornalístico. Por ser um segmento situado entre o acontecimento propriamente dito e sua 

divulgação, acreditamos que o discurso jornalístico – que se afastou de sua função primordial, 

que era de informar, para se tornar instrumento de formação de opinião – abrange e detona, a 

todo momento, os elementos dos dispositivos de poder, em sua heterogeneidade. Usando o 

poder da edição, essa esfera discursiva reúne diferentes vozes, de autoridade ou não, para 

anunciar, disseminar e problematizar, de várias formas, diferentes discursos. Não se pode 

perder de vista que para proceder a uma descrição que se pretende arqueológica, conforme 

Foucault (2007a), há que se considerar o acontecimento e, inevitavelmente, levar junto seus 

desdobramentos em enunciados de margens povoadas por outros enunciados, que vão 

formando redes de relações, configurando a atualidade e orientando análises como esta que 

estamos propondo. 

Mediante isso, no corpus, composto por 49 enunciados, o que se vê é o enredar do 

discurso jornalístico com outros enunciados provenientes de esferas do saber para as quais 

somos levados pelas linhas que tecem a rede de relações dentro da qual o dispositivo de 

menoridade realiza o seu trabalho. Desses enunciados não é possível prever as condições de 

emergência, presumir quais serão, quando vão surgir, nem de onde virão. O que se sabe é que 

na rede de relações que se estabelecem são produzidos os discursos verdadeiros que 

controlam as condutas e conferem autoridade a vozes que ecoam de determinados lugares de 

discurso como o da lei, da ciência, das proposições morais, das normas, dos regulamentos, dos 

dados, das estatísticas, ou seja, que nascem do mover dos elementos formuladores dos 

dispositivos de poder, em geral, e do dispositivo de menoridade, em particular. O que estamos 

dizendo é que os discursos sobre os quais recai nossa análise abrangem sim o discurso 

jornalístico, mas inclui também outros ditos que se emaranham e problematizam nas relações 

de poder/saber. Assim, ao olhar para a rede de relações estabelecidas entre esses diferentes 

dizeres, à luz do pensamento de Foucault, certamente veremos as regularidades que 

denunciam a presença das tecnologias de infantilização próprias do dispositivo de menoridade 

conduzindo as condutas e a população. 

Partindo dos acontecimentos que vão desenhando uma dada atualidade, como essa que 

se revela no conjunto de enunciados selecionados para compor o corpus, é nosso propósito 

refletir sobre como as técnicas de infantilização que entram na constituição do dispositivo de 
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menoridade coadunam e colaboram com uma política de moralização da sociedade e com as 

formas neoliberais de governo no presente. Por meio da descrição das regularidades que 

orientam a produção e a atualização de enunciados/discursos proferidos historicamente e que 

mantêm em funcionamento os dispositivos, é possível perceber que as relações de poder 

carregam em si uma alta produtividade e são responsáveis pelo grande volume de capital, seja 

financeiro ou humano, em circulação no seio da sociedade de consumo. 

O objetivo geral da nossa pesquisa é, a partir da filosofia de Foucault, desenhar as 

linhas que instauraram o dispositivo de menoridade. Já os objetivos específicos consistem em: 

i) descrever o caminho percorrido pelos elementos que entram na constituição do dispositivo 

de menoridade e sua relação com as formas de governo na contemporaneidade; ii) estabelecer 

a relação do dispositivo de menoridade com os processos de infantilização a ele inerentes; iii) 

analisar as formas de infantilização da população que vive a realidade como uma ficção 

capitalista; iv) analisar de que maneira funciona o jogo estratégico que alimenta e atende às 

urgências do dispositivo de menoridade. 

Um dado que singulariza a noção de dispositivo, proposta por Foucault, é seu 

funcionamento em rede com outros dispositivos, sempre dentro de um jogo que envolve o 

exercício de poder condicionado e sustentado por determinados tipos de saber. Tal rede é 

tecida por linhas de natureza distinta que ligam um enunciado a outro, um discurso a outro, 

um dispositivo a outro. Quer dizer: o aparecimento de novos enunciados produz novos 

discursos que funcionam necessariamente “dentro” de um dispositivo e fazem girar a roda 

que, de forma interdependente, inédita e ininterrupta, produz outros novos discursos, outros 

novos produtos, outras novas necessidades, outras novas verdades, outras novas práticas, 

outros novos sujeitos. É, pois, nesse novelo em que estão trançadas as noções de enunciado, 

discurso e dispositivo, que encontramos a coerência do pensamento de Foucault e nos 

sentimos autorizados a iniciar o caminho metodológico (ou o método) a ser adotado em nossa 

pesquisa. 

Na concepção de Foucault, o método de análise não é dado a priori, já que em virtude 

da imprevisibilidade das relações que podem vir a se estabelecer, o percurso analítico só tem 

condições de ser delineado ao tempo em que o pesquisador o percorre, observando os 

acontecimentos que irrompem acerca do objeto e, sobretudo, as relações discursivas e não 

discursivas que vão se estabelecendo na complexa rede já mencionada e cuja tessitura ganhará 

esse ou aquele desenho dependendo das relações que forem sendo estabelecidas entre os 

elementos dos dispositivos e das relações dos dispositivos entre si. Como nos explica 

Foucault (2009, p. 172), “[...] enquanto a arqueologia é o método próprio à análise da 
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discursividade local, a genealogia é a tática que, a partir da discursividade local assim 

descrita, ativa os saberes libertos da sujeição que emergem dessa discursividade”. Assim o 

percurso metodológico construído neste estudo pode ser denominado arqueogenealógico, o 

que coincide com o novelo discursivo formado pelos mecanismos que fazem funcionar os 

dispositivos de poder e, portanto, o dispositivo de menoridade. Isso nos faz pensar que o 

método não deixa de incluir também o dispositivo como querem Stassum e Assmann (2010). 

Sustentados pela analítica de Foucault, eles consideram a possibilidade de o próprio 

dispositivo ser adotado como método.  

Como se vê, o que as reflexões metodológicas de Foucault oferecem ao pesquisador 

são possibilidades de olhar para o objeto, de perceber suas regularidades para, então, e 

concomitantemente ao andamento da pesquisa, ir traçando o caminho ou o método a ser 

aplicado àquele e somente àquele objeto. Dentro do pensamento foucaultiano não há um 

método que, pensado a priori, poderá ser aplicado a diferentes objetos, como ocorre na maior 

parte das pesquisas. Entretanto, ao propor um projeto de pesquisa, via de regra, somos, antes, 

convocados a apresentar a metodologia a ser aplicada. O pesquisador que for pensar sua 

pesquisa com o pensamento de Foucault tardará um pouco em encontrar essa resposta, uma 

vez que para identificar as regularidades metodológicas será preciso olhar para a rede já 

tecida. Isto é, somente a partir da descrição do funcionamento dos dispositivos é que seremos 

capazes de perceber o modo como as relações discursivas e não discursivas e de saber-poder 

foram estabelecidas e o que conseguiram produzir.  

Esta tese está formulada em seis seções. No bojo de cada uma procuramos, com base 

nas ideias de Foucault, escavar as condições histórico-discursivas que construíram o presente 

social, político e econômico tal como ele é. Para tanto, buscamos mobilizar as ferramentas 

necessárias à análise de como os objetos discursivos ganharam tal configuração, e não outra. 

As noções foucaultianas de discurso e dispositivo, com as relações que estabelecem, dão o 

tom da discussão sobre as formas de governo, particularmente aquelas que infantilizam a 

população, deixando-a encantada por elementos de um mundo imaginário que se resume à 

inculcação de desejos, de meios para produzir capital e, depois, por formas de consumo. Com 

o percurso estabelecido ao longo deste texto, esperamos evidenciar como os processos de 

infantilização atendem às urgências do dispositivo de menoridade como técnica de governo 

capaz de recobrir toda a população e, por meio de um discurso político moralizante, conduzir 

sua conduta no caminho dos interesses do capitalismo neoliberal. 

Após as considerações iniciais, a segunda seção traz a problematização das condições 

de irrupção do dispositivo analítico e teórico usado na defesa da tese de que o estado de 
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menoridade acomoda a população ocidental em uma letargia da reflexão. Nesse sentido, 

caminhamos ao encontro da ideia de Veyne (2014), de que as coisas do mundo, entre as quais 

a ciência, a infância, as formas de pensar e o dispositivo são construções do discurso. Não é 

por acaso que ele mesmo, o discurso, junto com suas invenções, orienta toda a nossa 

argumentação.  

Na terceira seção analisamos o fechamento da exposição de arte Queermuseu - 

Cartografias da Diferença na Arte Brasileira no entrecruzamento dos dispositivos de 

menoridade, infantilidade, sexualidade e segurança. Nessa etapa nosso propósito é discutir as 

formas de infantilização que instrumentalizam a infância propriamente dita, para, então, 

entendermos como os elementos que funcionaram para infantilizar a própria criança, 

constituindo-a como ser singular, tornam-se instrumento usado na condução da conduta de 

toda a população. Sendo a relação entre dispositivos inerente ao seu funcionamento, no 

acontecimento analisado nessa seção, é possível verificar algumas superfícies de contato do 

dispositivo de menoridade e de infantilização com o de segurança e o de sexualidade.  

Na quarta seção, em que analisamos a Reforma do Ensino Médio, junto com a 

Trabalhista e a da Previdência que estão no mesmo pacote de retrocessos pós-golpe 

parlamentar que derrubou o governo do PT no Brasil, interessa-nos investigar como se dá a 

constituição dos sujeitos entendidos como bens de consumo a serem adquiridos no e pelo 

mercado. Para tanto, recorremos aos elementos do dispositivo de menoridade que dão conta 

dos mecanismos que conduzem a população à formação escolar, profissional e, sobretudo, à 

construção de certo capital humano aplicado a determinado fim.  

Na quinta seção, ao refletir sobre a morte da vereadora Marielle Franco, buscamos 

analisar, a partir das relações estabelecidas no interior do dispositivo de menoridade, os 

prejuízos historicamente assumidos e acumulados pela mulher em favor da consolidação do 

capitalismo. Partindo da trajetória de vida de Marielle Franco, dos discursos que a constituíam 

e das causas que abraçava, interessa-nos, por um lado, descrever as práticas de infantilização 

que submeteram e degradaram a mulher ao longo da história e a trouxeram ao presente de 

inferiorização moral, social e econômica vigente, ainda hoje, em uma sociedade como a 

nossa; e, por outro, problematizar a subjetividade feminina que, na condição de segregação, 

que deveria representar a máxima menoridade, encontra fissuras de resistência rumo à 

autonomia da razão possibilitada pelo entendimento próprio. 

Cumpre explicar que, embora Foucault (2013) fale em razão, trazendo o texto de Kant, 

o faz sob a ótica “de um kantismo historicizado”, designado por um “[...] quadro 

historicamente constituído no qual nossas vidas, nossa atividade, nossa maneira de pensar são 
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tomadas e por aí mesmo limitadas” (LAVAL, 2019, p. 108-109). Foucault (2013) tem o 

cuidado de mostrar que a razão, nesse caso, não é dada por uma verdade já determinada, nem 

pela representação de um objeto dado, mas pelo pensamento entendido como “[...] uma 

análise do que se poderia chamar focos de experiência nos quais se articulam uns sobres os 

outros: primeiro, as formas de um saber possível; segundo, as matrizes normativas de 

comportamento para o indivíduo; e enfim os modos de existência virtuais para sujeitos 

possíveis” (FOUCAULT, 2013, p. 4). De acordo com Laval (2019, p. 103), em Foucault, essa 

experiência está vinculada ao “foco mais ativo do seu pensamento: a filosofia da alteração”. 

Trata-se de um tipo de utopia que diz respeito, não a uma fantasia, a uma quimera ou a um 

ideal político ou social, mas à utopia que permite ao sujeito ser outro de si mesmo, diferente 

do esperado na conjuntura de discursos e práticas que o constitui; que lhe permita acessar a 

experiência da alteração por meio da “[...] vontade de uma vida outra e de outro mundo, e essa 

vontade se apresenta como capacidade crítica e prática de liberdade” (LAVAL, 2019, p. 103). 

Ao falar sobre sua relação com a filosofia da alteração, e exemplificando com a 

experiência da escrita, Foucault explica que não escreveria sobre algo que já pensou ou 

conhece e, se se propõe a fazê-lo, é pelo desejo de saber, conhecer e pensar sobre o seu 

próprio pensamento. Em suas próprias palavras: “[...] o livro me transforma e transforma o 

que penso. Cada livro transforma o que eu pensava quando terminava o livro precedente [...]. 

Sou um experimentador no sentido em que escrevo para mudar a mim mesmo e não mais 

pensar a mesma coisa de antes” (FOUCAULT, 2010c, p. 289). Essa experiência alteradora 

não só perpassa sua obra como constitui sua subjetividade por meio de uma busca incessante 

por transformar-se em outro, de tentar sair de si o tempo todo, de se negar a ser ele mesmo, de 

“[...] tentar chegar a um certo ponto da vida que seja o mais perto possível do não passível de 

ser vivido” (FOUCAULT, 2010c, p. 291). E isso se reflete na dispersão de sua obra. 

Pensando na obra foucaultiana, na relação de sua escrita com o sujeito e a história, 

acreditamos, como Laval (2019, p. 111), que “[...] o saber de uma época é concebido como o 

fruto de uma experiência coletiva em transformação epistêmica [...]” e encontramos subsídios 

para entender que a experiência de que ele trata, e pratica, não é individual, mas de 

abrangência histórica. Mais: que essa forma de experiência, refletida, que reconstrói e 

modifica o sujeito que se expõe a tal exercício, passa necessariamente pelo pensamento e 

pode ser aplicada em suas práticas cotidianas, levando-o a experimentar práticas de liberdade, 

acessar a autonomia de si e a responsabilidade de fazer escolhas, pois “a liberdade é da ordem 

da experiência e da prática” (LAVAL, 2019, p. 117). Ser livre é, por fim, ser capaz de sair do 

estado de menoridade. 
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Feitas essas ponderações, não é demais reiterar que os discursos que foram 

constituindo o sujeito criança e entraram na formulação do dispositivo de menoridade 

convocam a vigilância, o controle e a correção, mas sob valores que estão no campo 

semântico da ternura, do afeto, do bem querer, e quando o que está em jogo é o “bem” de toda 

uma população, não resta contestação e o discurso se legitima. Portanto, a mobilização de 

mais pesquisas e análises filosóficas a respeito desse tema é crucial para a compreensão de 

qual sujeito se almeja formar nestes tempos e nossa suspeita, nesta trajetória acadêmica, é que 

crianças e adultos estão mediados e atravessados, claro que numa aparência progressista e 

afetuosa, pelos interesses econômicos que, na contemporaneidade, envolvem diversos campos 

da vida. A partir do momento em que a lógica de mercado atravessa todos os segmentos 

sociais e impõe à população uma forma de existência, é que reforçamos a relevância e 

contribuição deste trabalho para o avanço das pesquisas em Linguística, de modo geral, e em 

Análise do Discurso Foucaultiana, em particular. 
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2 SOBRE AS INVENÇÕES DO DISCURSO: A CIÊNCIA, A INFÂNCIA, AS FORMAS 

DE PENSAR, O DISPOSITIVO 

 

Os estratos são formações históricas [...] são feitos de coisas e de palavras, de ver e 

de falar, de visível e de dizível, de regiões de visibilidade e campos de legibilidade, 

de conteúdos e de expressões. (DELEUZE, 2005, p. 57). 

 

A intensidade da experiência do pensamento [...] manifesta-se na facilidade com que 

a oposição entre pensamento e realidade pode ser invertida, de tal modo que apenas 

o pensamento parece ser real, enquanto tudo o que simplesmente é parece ser tão 

transitório que é como se não fosse [...]. (ARENDT, 2000, p. 150). 

 

Considerando que a forma de ser dos sujeitos e das coisas do mundo é uma invenção 

do discurso e pensando no trabalho desempenhado pelo dispositivo de menoridade, convém, 

para fins introdutórios, fazer algumas antecipações que serão devidamente problematizadas ao 

longo do presente estudo. Conforme Foucault (2016), o governo dos outros, ou se 

preferirmos, a condução das condutas, tem seus princípios arraigados no poder pastoral 

cristão, sobre o qual discorremos na subseção 3.6, e se opera nos limites da relação do sujeito 

com a verdade. Isso porque em seu processo de constituição o sujeito toma como verdadeiros 

certos discursos de uma época aos quais vai aderindo e construindo sua subjetividade que 

também está sob o efeito da existência “[...] de um discurso que pretende dizer a verdade a 

respeito dela [...]”. Assim, nossa condição de sujeito “[...] se vê afetada, modificada, 

transformada, estruturada, pela existência desse discurso verdadeiro e dos efeitos que ele 

induz, pelas obrigações que impõe e pelas promessas que sugere e formula [...]” 

(FOUCAULT, 2016, p. 13). A verdade aqui considerada não tem relação com o conhecimento 

formal, de validade universal, nem definitiva. Não importa se é transitória ou contraditória, 

mas se trata de um sistema de obrigações em que “[...] certas coisas passam efetivamente por 

verdadeiras, e que o sujeito deve produzi-las pessoalmente, ou aceitá-las, ou submeter-se a 

elas.” Dessa forma, o que está em jogo “[...] é a verdade como vínculo, a verdade como 

obrigação, a verdade também como política” (FOUCAULT, 2016, p. 13).  

Embora todos os sujeitos sejam produto do discurso, existe uma diferença nesses 

modos de subjetivação que abrem certas fissuras que separam os que governam e, portanto, 

produzem os discursos que ganham status de verdadeiros; daqueles que o aceitam como tal e 

se deixam governar pelos outros. Ao discutir a tensão entre o modo de existência do discurso 

verdadeiro e a democracia, Foucault (2013, p. 169) entende que  

 

[...] não é porque todo mundo pode falar que todo mundo pode dizer a verdade. O 

discurso verdadeiro introduz uma diferença, ou antes, está ligado, ao mesmo tempo 
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em suas condições e em seus efeitos, a uma diferença: somente alguns podem dizer a 

verdade. E, a partir do momento em que somente alguns podem dizer a verdade, em 

que esse dizer-a-verdade emerge no campo da democracia, nesse momento se 

produz uma diferença, que é a ascendência exercida por uns sobre os outros. 

 

No curso de sua obra, não são recentes as tratativas de Foucault sobre os processos 

históricos dos quais resulta o sujeito constituído e sobre as variadas forças que trabalham na 

condução de sua conduta. Em As palavras e as coisas, ele já assinala a linguagem como 

indissociável do sujeito e como elemento inerente à sua constituição, por menos que se dê 

conta disso. “Exprimido seus pensamentos em palavras de que não são senhores, alojando-as 

em formas verbais cujas dimensões históricas lhes escapam, os homens, crendo que seus 

propósitos lhes obedecem, não sabem que são eles que se submetem” (FOUCAULT, 1992, p. 

314). Se é a linguagem que produz os sujeitos e não o contrário, é só por meio dela que é 

possível então produzir e acessar o conhecimento que determina o modus vivendi em uma 

determinada época. Não é por acaso que a partir do século XIX se começa a entender não a 

“soberania de um discurso primeiro”, mas “o fato de que nós somos, antes da mais íntima de 

nossas palavras, já dominados e perpassados pela linguagem” (FOUCUALT, 1992, p. 315).  

É, pois, esse conjunto de elementos, com as práticas discursivas e não discursivas que 

nos submete ao discurso verdadeiro, que ordena e classifica os saberes, que constitui e 

governa os sujeitos, que inventa as coisas do mundo e movimenta as engrenagens dos 

dispositivos de poder concebidos por Foucault (2009). Considerando que esse discurso que 

convence e conduz o sujeito à menoridade não só passa pela linguagem como é, em grande 

parte, constituído por ela, não podemos deixar de realizar aqui algumas reflexões que 

envolvem a relação entre a linguagem, a história e o sujeito. 

 

2.1 Língua e sujeito  

 

Os estudos foucaultianos do discurso, lugar de onde falamos, teve suas bases 

ancoradas na Análise do Discurso de linha francesa (AD) que representou uma ruptura com os 

estudos linguísticos até então desenvolvidos. De acordo com Possenti (2004), a AD propõe 

novos espaços de problematização que contrapõem a forma com que a linguística abrangeu, 

até então, os fenômenos da língua. Um dos pressupostos questionados pela AD é a 

univocidade entre a língua e o mundo, por meio de uma semântica universal, ou seja, não há 

para cada palavra uma referência direta a determinada coisa e, nessa mesma perspectiva, 

considera que a língua não é transparente, mas passível de falhas próprias de certa 
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organização fonológica, morfológica, sintática que entra em funcionamento, dessa ou daquela 

maneira, de acordo com as práticas discursivas próprias de uma conjuntura específica.  

Isso significa que o sentido não decorre do sistema da língua nem se submete a seus 

critérios e, por isso, é “[...] concebido pela AD como um efeito (de sentido). Em diversas 

instâncias e por diferentes formas (relações metafóricas, parafrásticas), mas sempre como 

efeito, nunca como uma entidade ‘prévia’, ou anterior, dada a conhecer pela língua” 

(POSSENTI, 2004, p. 362). Dessa forma, mesmo a gramática sendo a mesma para diferentes 

usuários da língua, o sentido do que eles dizem pode não coincidir, pois o sentido não é da 

ordem da língua, mas da ordem da história. É por isso que, para Pêcheux e Gadet (1998), “[...] 

os efeitos de retorno dos processos discursivos sobre uma base linguística historicamente dada 

podem subvertê-la e reconfigurá-la, às vezes muito rapidamente”. Convém assinalar que a AD 

pretende estudar o campo do sentido e não formular uma teoria da língua, e se toca na questão 

da língua o faz apenas “[...] na medida em que a linguística afeta o campo do sentido, na 

medida em que a linguística propõe teorias semânticas que são da mesma natureza da teoria 

gramatical, porque isso implicaria que, assim como a língua é a mesma para todas as 

‘classes’, o sentido também teria que ser, podendo ser, em última instância, universal” 

(POSSENTI, 2004, p. 361).  

Mas, para Pêcheux e Gadet (1998), a principal ruptura trazida pela AD e da qual as 

demais são decorrentes refere-se à concepção de sujeito que constitui “aquilo que realiza a 

contradição linguística” (PECHÊUX; GADET, 1998, on-line). Os pressupostos até então 

desenvolvidos pela ciência da linguagem consideram o sujeito como fonte do dizer que 

profere, conhece ou publica, enquanto que para a AD o sujeito diz “[...] sempre mais, menos 

ou outra coisa em relação ao que queria dizer [...]”, dentro de determinadas “[...] condições de 

produção com ingredientes contraditórios [...]” (POSSENTI, 2004, p. 359-360). Ora, “[...] se é 

verdade que não é o homem que faz história, [...] isso deve também ter consequências sobre 

as práticas lingüísticas” (PECHÊUX; GADET, 1998, on-line). As noções de discurso e de 

práticas discursivas “[...] desempenham para nós esse papel de desubjetivação da teoria da 

linguagem [...]” (PECHÊUX; GADET, 1998, on-line). Dessa forma, a AD despsicologiza a 

linguagem acomodando o sujeito em diferentes posições a partir das quais produzirá 

diferentes discursos, o que o constitui clivado e assim também a língua que profere: 

constitutivamente polissêmica, equívoca e opaca. 

De acordo também com Mussalim (2003), embora o citado corte tenha sido realizado 

pela AD, há que se referenciarem os estudos bakhtinianos que lhe serviram de prelúdio, uma 

vez que, confrontando 
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[...] a concepção saussureana de língua como um sistema monológico apresenta a 

noção de dialogismo sobre a qual se funda uma grande parte da linguística inclusive 

a AD. Bakhtin (1929/1988) considera que a verdadeira substância da língua é 

constituída pelo fenômeno social da interação verbal e que o ser humano é 

inconcebível fora das relações que o ligam ao outro. É partindo desse pressuposto 

que critica a concepção de língua como estrutura, pelo fato de, ao ser tomada como 

alheia aos processos sociais, não ser articulável como uma prática social concreta, 

com a história e tampouco com o sujeito. (MUSSALIM, 2003, p. 127). 

 

Para Mussalim (2003), embora os estudos bakhtinianos não representem uma ruptura 

com os estudos precedentes, a noção de dialogismo é relevante para o desenvolvimento da 

AD, uma vez que estabelece relações não só para o interlocutor, mas também para outros 

discursos, e abre um espaço a partir do qual já se pode falar em sentidos de um ponto de vista 

mais plural. Assim acontece também com a palavra: afetada pelos sentidos que pertencem à 

história, ela se constitui dialógica, passível de enganos determinados pelos discursos que a 

atravessam em múltiplas e distintas direções. 

Conforme nos informa Gregolin (2006), o vínculo de Foucault com os estudos 

desenvolvidos pela AD se estabeleceu por meio de Althusser, com quem Pêcheux e Foucault 

mantinham relações acadêmicas e de amizade. Não está dentro do escopo desse estudo 

discutir os pressupostos da AD, mas se faz relevante assinalar que “[...] o pensamento de 

Althusser está fincado no projeto de construção da análise do discurso, dando à obra de 

Michel Pêcheux sua sustentação filosófica e política” (GREGOLIN, 2006, p. 52). Embora 

Pêcheux tenha se mantido mais fiel a Althusser e à causa marxista, as ideias de Foucault e 

Pêcheux não estão em oposição e, no que se refere à teoria do discurso, em muitos pontos se 

complementam, tanto que a partir de 1980, graças ao estabelecimento de vínculos com 

historiadores, Pêcheux indica que seu posicionamento teórico ganhará novo curso. “É o 

momento do encontro com a ‘Nova História’, de aproximações com as teses foucaultianas, em 

que Pêcheux critica duramente a política e as posições derivadas da luta na teoria, e assim, 

abre várias problemáticas sobre o discurso, a interpretação, a estrutura e o acontecimento” 

(GREGOLIN, 2006, p. 64).  

 

2.2 Acontecimento e enunciado  

 

Como se lê na Arqueologia do saber, a noção de acontecimento se traduz pelo 

conjunto de regras que permitem o aparecimento de “[...] um determinado enunciado, e não 

outro em seu lugar [...]” (FOUCAULT, 2007a, p. 30), ou seja, o acontecimento é um conjunto 

de regras e relações que antecedem e condicionam a instauração dos enunciados em sua 
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singularidade discursiva. Assim, antes de iniciar a descrição de um fato, seja linguístico ou 

discursivo, “[...] o material que temos a tratar, em sua neutralidade inicial, é uma população 

de acontecimentos [...] como horizonte para a busca das unidades que aí se formam.” 

(FOUCAULT, 2007a, p. 30). Sendo da ordem do enunciado e, logo, da ordem do 

acontecimento, do improvável, do acaso, a língua, na medida em que “acontece”, passa a ser 

vista não apenas como um fato passível de descrição, mas a abranger uma rede de relações 

que envolve os discursos, os poderes, as estratégias e as práticas. 

Para Foucault (2007a, p. 98), o enunciado é “[...] uma função de existência que 

pertence, exclusivamente, aos signos, e a partir da qual se pode decidir, em seguida, pela 

análise ou pela intuição, se eles ‘fazem sentido’ ou não.” Para se realizar, ele requer um 

referencial “[...] que não é exatamente um fato, um estado de coisas, mas um princípio de 

diferenciação [...]”; um sujeito que se traduz por “[...] uma posição que pode ser ocupada, sob 

certas condições, por indivíduos indiferentes [...]”; um campo associado “[...] que não é o 

contexto real da formulação [...] mas um domínio de coexistência para outros enunciados 

[...]”; e, por fim, uma materialidade linguística “[...] que não é apenas a substância ou o 

suporte da articulação, mas um status, regras de transcrição, possibilidades de uso ou 

reutilização.” (FOUCAULT, 2007a, p. 130).  

O que estamos dizendo é que o espaço de emergência do enunciado transcende os 

limites da língua, com as propriedades sintáticas, semânticas ou textuais que lhes são 

constitutivas, para se situar no âmbito da história. Isso porque o enunciado pertence a “[...] um 

campo enunciativo [...] que lhe apresenta relações possíveis com o passado e lhe abre um 

futuro eventual”. Assim sendo, não há “[...] enunciado livre, neutro e independente; mas 

sempre um enunciado fazendo parte de uma série ou de um conjunto, desempenhando um 

papel no meio dos outros, neles se apoiando e deles se distinguindo.” (FOUCAULT, 2007a, p. 

111-112). Partindo dessa premissa, as pistas que encontramos nas práticas linguísticas 

cotidianas nos conduzem a uma língua que, sendo também da ordem da História, se realiza 

por meio de acontecimentos e por seus desdobramentos em enunciados. 

Sendo o enunciado e o signo pertencentes à história, é possível afirmar que as 

reflexões linguísticas, mesmo aquelas que tratam do signo ou de frações de signo1, acabam 

incidindo sobre enunciados efetivamente proferidos, ou seja, partem de um conjunto de signos 

que, juntos, formam uma materialidade singular que, somente inserida em certas condições 

                                                 
1 Com base no estudo de Câmara Jr. (2001) sobre a estrutura da Língua Portuguesa é possível dizer que o 

vocábulo (ou o signo de Saussure) é passível de ser fracionado em morfemas, e os morfemas, em fonemas. 

Cada fração com sua carga de intervenção no processo de construção dos efeitos que dão sentido à língua. 
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sócio-históricas, constroem determinados sentidos. Assim, não vemos “[...] alinharem-se, no 

grande livro mítico da história, palavras que traduzem, em caracteres visíveis, pensamentos 

constituídos antes e em outro lugar [...]”, mas reconhecemos “[...] na densidade das práticas 

discursivas sistemas que instauram os enunciados como acontecimentos [...]” (FOUCAULT, 

2007a, p. 146). Nessa perspectiva, as relações possíveis entre uma dada materialidade 

linguística e os conteúdos histórico-discursivos próprios de uma época vão produzir 

determinados efeitos de sentidos e não outros. A partir do momento em que esses efeitos 

passam a alcançar os sujeitos, temos o que Foucault (2007a, p. 123) denomina de enunciado:  

 

[...] o enunciado não é, pois, uma unidade elementar que viria somar ou misturar-se 

às unidades descritas pela gramática ou pela lógica. Não pode ser isolado como uma 

frase, uma proposição ou um ato de formulação. Descrever um enunciado não 

significa isolar e caracterizar um segmento horizontal, mas definir as condições nas 

quais se realizou a função que deu a uma série de signos [...] uma existência, e uma 

existência específica. 

 

Entendendo que o enunciado constitui o menor fragmento do discurso e que a 

existência do discurso está condicionada à produção de enunciados, não seria possível 

compreender o emaranhado de relações estabelecidas historicamente pela humanidade não 

fosse o suporte material histórico-discursivo que nos insere nessa teia e nos permite dizer o 

que dizemos, perceber o que percebemos, desejar o que desejamos, sentir o que sentimos, ser 

quem somos. Considerando, então, que esse suporte material é da ordem do enunciado, 

chegamos à noção de discurso concebida por Foucault, segundo a qual o discurso é assumido 

como um domínio imenso “[...] constituído pelo conjunto de todos os enunciados efetivos [...] 

em sua dispersão de acontecimentos e na instância própria de cada um” (FOUCAULT, 2007a, 

p. 29-30), mas com “[...] outro tanto no não dito, ou no sinalizado por gestos, atitudes, modos 

de ser, esquemas de comportamento, deslocamentos espaciais [...]” (COURTINE, 2013, p. 

26). Os discursos se agrupam, pois, em determinadas esferas constituídas a partir das 

impressões gerais que os sujeitos vão construindo de sua realidade no decorrer da história, 

limitados ao “[...] conjunto das significações coercivas e constrangedoras que perpassam as 

relações sociais [...]” e ordenam a vida da sociedade de uma época (COURTINE, 2013, p. 

26). Essas coerções orientam o modo de existência do homem em sociedade e são delineadas 

pela ação de tecnologias de poder que, sustentadas por determinados saberes disseminados na 

realidade social, vão normalizando os corpos e produzindo, pelo discurso, a atualidade com 

tudo que cabe dentro dela, conforme discorremos a seguir. 
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2.3 Ciência e verdade  

 

A ciência está entre as maiores produtoras e propagadoras das verdades que conduzem 

a conduta da população e a mantém em estado de menoridade. Essa forma de saber se 

consolidou como voz de autoridade ao longo da história, por meio de um feixe de relações de 

força entre enunciados produzidos por diferentes formas de conhecimento, em suas variadas 

esferas. O discurso propriamente científico surge na Modernidade, trazendo, em seu bojo, 

uma nova forma de entender o mundo e desempenhando, segundo Araújo (2006, p. 132-133), 

papel fundamental para a ascensão do capitalismo, “[...] desde a astronomia de Copérnico, [...] 

passando pelas orientações marítimas para os comerciantes à procura de novos mercados, 

chegando à industrialização, quando a ciência torna-se força produtiva, e passa a ser 

apropriada pelo Estado [...]”, a construir verdades e a controlar o corpo e a vida das pessoas. 

Nesse cenário, o conhecimento até então desenvolvido começou a sofrer uma 

classificação que separa a ciência dos demais constructos do saber, sendo descrita e 

discursivizada segundo um conjunto de processos e sistemas de organização suficientemente 

confiável para padronizar a troca de informações relacionadas à economia de mercado, por 

meio da instauração de certas verdades, por intermédio do conhecimento científico que se 

tornou autoridade. De acordo com Araújo (2006), esses sistemas envolvem o estudo e a 

testagem de determinadas hipóteses para, sob a orientação de uma dada teoria, explicar e 

determinar uma dada atualidade. 

Em um estudo que situa a Linguística no universo da história das ciências, Borges 

Neto e Possenti (2004) trazem reflexões que nos ajudam a pensar no papel das teorias como 

pilares do discurso científico, dono de grande parte das verdades de uma época. Para os 

autores, a maior parte dos resultados apresentados pela ciência está ancorada em argumentos 

redutivos a partir dos quais o cientista, por meio de observações, raciocínios e suposições, 

chega a certas conclusões, em um processo dedutivo que começa na teoria para chegar aos 

dados. Disso resulta a impossibilidade de que a teoria seja testada, o que vai ao encontro da 

afirmação de Borges Neto e Possenti (2004, p. 20) de que “[...] não parece que as melhores 

teorias são as testáveis, nem que as teorias são abandonadas quando falseadas [...]”. 

Tampouco “[...] parece haver períodos de ciência normal, de plena vigência de paradigmas 

[...]”. O que se mostra desejável é que as teorias permaneçam concorrendo entre si. “É assim 

mesmo que as coisas se dão na história da ciência, que não é uma história de teorias 

sucessivas, mas de teorias concorrentes.” Sendo assim, o pesquisador não desiste de uma 

teoria pelo fato de ela ter sido refutada, “[...] mas, ao contrário, faz o possível para mantê-la, 
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desconhecendo os contra-exemplos ou reanalisando-os, com vistas a torná-los outras tantas 

evidências corroboradoras” (BORGES NETO; POSSENTI, 2004, p. 20). 

Essa ilustração nos dá a dimensão que pode alcançar essas imprecisões inerentes ao 

trabalho da ciência em seus diversos ramos. Se o critério de cientificidade não é a 

confiabilidade comprovada e absoluta, o que faz com que determinados saberes ganhem 

status de ciência e outros não? O discurso. Para Foucault (2007a, p. 204),  

 

[...] a ciência não se relaciona com o que deveria ser vivido, ou deve sê-lo, para que 

seja fundada a função de idealidade que lhe é própria; mas sim com o que deveria 

ser dito – ou deve sê-lo – para que possa haver um discurso que, se for o caso 

responda a critérios experimentais ou formais de cientificidade. 

 

De acordo com ele, esse entendimento passa pela análise das positividades cujos elementos 

são formados por uma prática discursiva que eventualmente pode se constituir (ou não) em 

uma episteme e, daí, em “[...] um discurso científico, especificado não só por sua forma e seu 

rigor, mas também pelos objetos de que se ocupa, os tipos de enunciação que põe em jogo, os 

conceitos que manipula e as estratégias que utiliza” (FOUCAULT, 2007a, p. 204). Dessa 

forma, entender uma positividade, e sua eventual entrada no campo epistemológico e, depois 

científico, significa observar as regras a partir das quais “[...] uma prática discursiva pode 

formar grupos de objetos, conjunto de enunciações, jogos de conceito, séries de escolhas 

teóricas [...]” (FOUCAULT, 2007a, p. 203).  

O que temos é o discurso sendo “[...] a base a partir da qual se constroem proposições 

coerentes (ou não), se desenvolvem descrições mais ou menos exatas, se efetuam verificações, 

se desdobram teorias [...]”. Esses dizeres “[...] formam o antecedente do que se revelará e 

funcionará como um conhecimento ou uma ilusão, uma verdade admitida ou um erro 

denunciado, uma aquisição definitiva ou um obstáculo superado [...]” (FOUCAULT, 2007a, 

p. 203). Formulados por princípios tais como pressupostos, testagem de hipótese, padrões de 

regularidade e de cientificidade, os resultados e avanços que edificam a ciência e são aceitos 

pela população não são precisos, nem exatos, mas constantemente constituídos e 

reconstituídos pelo discurso. Por ecoarem de argumentos de autoridade, tornam-se verdades 

incontestes, conduzem as condutas e mudam a história, já que se reduz às relações entre os 

discursos possíveis em uma dada época.  
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2.4 Infância: do anonimato ao protagonismo  

 

A infância também é uma invenção da Modernidade. De acordo com Ariès (1981), 

durante a Idade Média, a etapa da vida humana que conhecemos por infância, da forma como 

é discursivizada atualmente, simplesmente não existia. Naquela época, a criança era uma 

figura socialmente apagada e, nos primeiros anos de sua vida, sequer era considerada como 

membro da família. A conquista desse status dependia da constatação de que ela vingaria, 

posto que a morte de crianças pequenas era algo irrelevante para a sociedade medieval. Se, 

porventura, figurava em obras de arte, por exemplo, sua imagem era a de um adulto em 

miniatura, sem as características físicas e singularidades próprias da infância. 

Matéria publicada no jornal O Globo (2015) nos mostra a dimensão dessa irrelevância: 

um grupo de arqueólogos gregos descobriu, na cidade de Atenas, em 1930, um poço com 

ossadas de 450 crianças, com centenas de esqueletos de cachorros. O fato de os corpos das 

crianças serem enterrados (ou descartados?) junto aos de animais sinaliza tanto para a alta 

mortalidade de crianças na Antiguidade, quanto para a indiferença dos adultos da época em 

relação à sua morte. Foi justamente esse o resultado de uma pesquisa concluída recentemente 

acerca da referida escavação. A mesma pesquisa também considera e discute a existência de 

“[...] práticas funerárias alternativas para aqueles que não eram considerados membros de 

pleno direito na sociedade [...]” (KAPA, 2015).  

Mediante a invisibilidade da criança na Idade Média, não havia, segundo Ariès (1981), 

distinção entre infância, adolescência ou juventude e, em vista disso, aquilo que poderíamos 

chamar de infância era uma fase muito fugaz que se limitava à vulnerabilidade dos primeiros 

anos de vida. Bastava possuir alguma autonomia sobre seu corpo e suas ações e a criança já 

compartilhava as atividades cotidianas dos adultos, longe da presença ou orientação dos pais. 

Essa separação normalmente acontecia por volta de 7 ou 8 anos de idade quando era 

conduzida para a casa de outras pessoas, onde, na condição de aprendiz, desempenhava as 

tarefas domésticas, desobrigando aqueles que a acolhiam. 

De acordo com Ariès (1981), essa prática baseava-se na crença de que, em um 

ambiente estranho, seria estabelecida, entre mestre e aprendiz, uma atmosfera de formalidade 

em que o processo de aprendizagem, inclusive de boas maneiras, ganharia celeridade e seria 

aprimorado, ao contrário do que aconteceria se essas atividades fossem desenvolvidas na 

trivialidade da própria casa. Nesse sentido, não era obrigação da família, mas de estranhos, 

toda a formação da criança, desde a sua socialização e aquisição de conhecimentos, até as 

interdições educacionais e morais. Curioso é que dessa época para cá tal quadro não só se 
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modificou como se inverteu. Tornou-se obrigação da família contemporânea assumir, além de 

todas as atividades que envolviam a formação da criança medieval fora de casa, outras que 

garantam a continuidade da formação do indivíduo em mais duas outras etapas do 

desenvolvimento humano que foram sendo constituídas ao longo da história e se situam entre 

a infância e a fase adulta. Trata-se da adolescência e da juventude. 

Por mais descabido que pareça aos olhos contemporâneos, o ato de destinar os 

cuidados e a educação dos filhos a terceiros foi, no medievo, algo comum em todas as classes 

sociais e encarado com muita naturalidade. Essas práticas eram vistas como simples “[...] 

variações de uma noção essencial, a noção de serviço. O único serviço que durante muito 

tempo se pôde conceber, o serviço doméstico, não implicava nenhuma degradação e não 

despertava nenhuma repugnância [...]” (ARIÈS, 1981, p.155). Fato é que, naquele tempo, as 

noções de educação e de trabalho eram indistintas, pois não existia a delimitação de um 

espaço de aprendizagem, nem a separação entre a ideia global de aprendizagem e a noção de 

educação, tampouco a divisão entre vida profissional e vida privada. Estando a criança sob a 

responsabilidade do seu mestre e fora do convívio de seus pais, seria difícil, “[...] nessa época, 

alimentar um sentimento existencial profundo entre pais e filhos [...]” (ARIÈS, 1981, p. 158). 

Conforme informa Ariès (1981), foi somente por volta do século XV, com um ensaio 

do que viriam a ser as relações familiares, que a criança começou a ser socialmente 

singularizada como um ente diferente do adulto. Essa mudança e o consequente estreitamento 

de laços afetivos em relação aos pequenos começaram a ganhar vulto quando a educação 

oferecida na casa dos mestres passou, gradativamente, a acontecer na escola. A delimitação 

desse espaço contribuiu muito para que as necessidades e peculiaridades da criança 

ganhassem visibilidade, tanto que reverberou na conduta dos pais que, aos poucos, foram 

sendo imbuídos por um afeto familiar que os estimulou a gastarem mais tempo com os filhos, 

mantendo-os sob os seus próprios cuidados e abandonando a prática de submetê-los à função 

de aprendiz. 

O que nos mostra Ariès (1981) é que junto com o sentimento de infância surgiu a 

delimitação do ambiente familiar que passou a ser espaço privado de afeto, tanto entre pais e 

filhos, como entre cônjuges, graças a um conjunto de mudanças muito substanciais que se 

processaram nas mentes ocidentais entre a metade século XV, até fins do século XVIII. Entre 

os fatores que contribuíram para o fortalecimento desses laços afetivos está o novo valor que 

foi atribuído à educação. Mais do que bens e honra, a formação dos filhos passou a requerer o 

conhecimento formal, cujas atividades eram, não raro, desenvolvidas sob o olhar atento dos 

pais já nos séculos XIX e XX. Com a gestação do sentimento de infância, começaram a 
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emergir práticas, enunciados e discursos que se materializaram em recomendações, normas e 

regulamentos a serem adotados no trato com a criança e constituindo o dispositivo de 

infantilização em franco funcionamento em dias atuais. 

Esse processo de construção da identidade infantil conduziu a uma realidade em que a 

criança é alcançada por uma série de discursos normatizadores e normalizadores que dão 

conta da sua constituição em sujeito e criam, a respeito dela, verdades que promovem a 

adoção de novas práticas sociais, sejam culturais, educacionais e principalmente econômicas. 

Por um lado, tais práticas direcionadas à infância trabalham em prol de um futuro promissor 

que precisa ser garantido o mais precocemente possível, com a cumulação de capital humano; 

por outro, são de suma importância para a instauração do dispositivo de menoridade que passa 

a recobrir, com técnicas singulares de infantilização, a sociedade de controle. Das práticas de 

infantilização que conduzem as condutas dentro do dispositivo de menoridade, nos faremos 

entender melhor ao longo das próximas seções. Já da noção de capital humano, cuja 

construção se inicia ainda na infância e se desdobra na vida do sujeito trabalhador, tratamos 

com mais detalhe na seção 5.3. Para o momento, basta sabermos que se trata dos 

investimentos que podem ser feitos em certos atributos do homem (conhecimento, 

habilidades, experiências) para que ele se torne mais competente e, sobretudo, mais 

competitivo no e para o mercado de trabalho, com o fim último de gerar lucro.  

 

2.5 O discurso, o pensamento e a subjetividade 

 

Com o que foi exposto até aqui, já é possível pensar na infância e nos processos de 

infantilização como parte de uma construção histórica delineada por uma espécie de 

acúmulo/dispersão de enunciados pelos quais fomos e continuamos sendo constituídos, pois 

as coisas do mundo só ganham contorno existencial a partir do momento em que pensamos, 

falamos e, acerca delas, criamos representações. De acordo com Veyne (2014, p. 22), o 

discurso constitui grande parte de “uma realidade que se pretende representar”. Partindo desse 

pressuposto, a infância, tal como é, não existiria não fosse o que foi pensado, dito e escrito 

sobre ela; não fosse, em uma palavra, o discurso. Em suma, as coisas não existem em si 

mesmas, mas são representações que os discursos constroem delas, dentro de um dado regime 

de poder, saber e verdade. Para Veyne (2014), a noção de verdadeiro e falso se sustenta por 

todo um aparato legal e mental que varia ao longo do tempo de tal forma que aquilo que passa 

por verdadeiro hoje pode ser motivo de risos séculos mais tarde. Dessa maneira, “[...] o 

sujeito não é soberano, mas filho do seu tempo; não é possível tornar-se qualquer sujeito em 
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qualquer época” (VEYNE, 2014, p. 179). A criança e a infância são um exemplo do que 

ocorre com inúmeros discursos de vários outros segmentos que, em uma relação de forças 

multidirecionais, vão ordenando o pensar, o agir e o ser do homem em seu tempo. 

Desse movimento histórico-discursivo, emergem modos de subjetividade e constroem-

se determinados sujeitos a partir de verdades que são instauradas pelos saberes e poderes 

próprios de uma época. O processo de constituição do sujeito resulta, de acordo com Florense 

(2004), das relações que enredam os processos de subjetivação e objetivação dentro de uma 

determinada ordem de saber possível. Em poucas palavras, trata-se de entender o modo pelo 

qual o sujeito chegou a ser quem é e, ao mesmo tempo, a forma como esse sujeito foi 

apropriado como objeto de conhecimento dentro de certos jogos de verdade determinantes do 

que pode ser dito, em decorrência do verdadeiro e do falso. Nessa modalidade de análise, a 

busca não incide sobre o sujeito como fonte do conhecimento; ao contrário, trata-se de estudar 

as “[...] práticas concretas pelas quais o sujeito é constituído na imanência de um campo de 

conhecimento.” (FLORENSE, 2004, p. 237). 

Pensando no processo de constituição do sujeito criança, o que se percebe é que a 

infância se estabeleceu como um período, cujas especificidades criaram procedimentos não 

aplicáveis a outras faixas etárias, e “[...] o mundo, que era um só, virou dois: o das crianças e 

o dos adultos.” (URBIM, 2016). Sendo agora um ser único e insubstituível capaz de perpetuar 

a vida, ao redor da criança foi sendo produzido, além de várias necessidades materiais, um 

vasto leque de demandas afetivas que passaram a integrar o conjunto de elementos que entram 

na formulação dos dispositivos de poder: sentimentos de “[...] piedade e ternura, amor 

materno/paterno/filial, teorias científicas, saberes profissionais, poderes ensejadores de 

responsabilidades e de experiências, uma certa política da verdade” (CORAZZA, 2004, p. 

25). A partir da constatação de que os processos de infantilização entram na constituição do 

dispositivo de menoridade e passam a interferir na subjetividade de toda uma população, a 

constituição do sujeito criança, bem como o estabelecimento de critérios que a singularizam 

como ser diferente do adulto ganham, para as considerações que estamos propondo, uma 

considerável relevância. 

Pois bem: se a forma de existência da criança e dos demais sujeitos no mundo é 

resultado de uma rede de relações de enunciados que, por meio dos processos de objetivação e 

subjetivação, os constituem em sujeitos de certos conhecimentos; se a realidade social é um 

constructo dado pelas condições dentro das quais todas as coisas do mundo, inclusive os 

sujeitos, são construídas ou constituídas; se dentro de certa ordem discursiva os sujeitos só 
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podem falar o que falam, saber o que sabem, acreditar no que acreditam, ser quem são, é que 

nos perguntamos: será que na contemporaneidade ainda há lugar para o pensamento? 

Arendt (2004, p. 230) assevera que as mortes modernas (de Deus, da metafísica, da 

filosofia, do sujeito), dentre as quais nos interessa a do sujeito, são acontecimentos 

importantes, mas são, antes, “[...] acontecimentos do pensamento, e apesar de dizerem 

respeito muito intimamente aos nossos modos de pensar, não dizem respeito a nossa 

capacidade de pensar.” Entre os modos de pensar e a capacidade de pensar, a filósofa faz uma 

distinção em que os modos de pensar estariam ligados à construção do conhecimento que se 

acumula, tendo em vista certos objetivos (necessidades práticas, inquietações teóricas, 

curiosidades) que podem ser sanados quando o propósito para o qual foram pensados é 

atingido. Trata-se de um acúmulo do conhecimento humano que vai sendo “[...] retido e 

armazenado por toda civilização como parte do seu mundo [...]” (ARENDT, 2004, p. 230). Já 

a capacidade de pensar está relacionada ao exercício filosófico, íntimo e individual, que não 

deixa atrás de si nenhuma materialidade que se possa apreender, só satisfaz necessidades 

posteriores se for pensado novamente. Essa acepção de Arendt (2004) coloca a noção de 

pensamento como diálogo de si consigo. Para ela, pensar significa revisitar antigos conceitos 

sempre com a desconfiança renovada: é fazer-se, outra vez, velhas perguntas. Se a virtude do 

pensamento puder ser ensinada, esta consiste em causar a perplexidade, não ter respostas 

prontas; confrontar-se consigo e com os outros; expor-se ao exercício da liberdade, entendida 

como a responsabilidade de fazer escolhas; enfim, tornar-se sujeito sim, mas por meio desse 

processo de diálogo de si consigo, diálogo que materializa a singularidade humana da fala, 

que cola a linguagem ao pensamento e permite que a verdade seja revista, reeditada. 

A noção de conhecimento colocada por Arendt (2004) nos permite entender que a 

existência e a atuação do indivíduo no mundo refletirão o conhecimento acumulado por 

diferentes modos de pensar que vão constituir uma espécie de pensamento coletivo, ao longo 

da história de determinado povo ou civilização. Isso equivale dizer que, a depender da 

materialidade desse conhecimento acumulado, teremos, em dada época, um determinado 

homem e não outro? Ainda: é possível considerar que a materialidade responsável por 

acumular o conhecimento se aproxime daquilo que Foucault denomina discurso, entendido 

como o conjunto de enunciados efetivamente proferidos ao longo da história? Mais: é possível 

considerar que uma complexa rede de relações entre tais enunciados constitui indivíduos em 

sujeitos e dá sentido às coisas do mundo? Sobre os modos de pensar e a construção do 

conhecimento, em Arendt; e sobre a constituição do sujeito e das coisas do mundo por meio 
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do discurso, em Foucault, parece haver concordância. Mas, onde Foucault situa o pensamento, 

entendido como a capacidade individual de pensar, conforme Arendt? 

Embora os sujeitos sejam, assim como as outras coisas do mundo, constituídos pelos 

discursos que circulam em cada época, esse processo não resulta em um modo de 

subjetivação, mas em modos de subjetivação que corresponderão não a uma subjetividade, 

mas a diferentes subjetividades. Os enunciados proferidos historicamente formam uma 

espécie de rede que, como peça, é homogênea, mas tem em cada um de seus nós uma 

especificidade. Trata-se, pois, de uma rede de elementos distintos que guardam entre si uma 

constante e complexa relação e, assim sendo, as diferentes subjetividades dependerão de quais 

enunciados dessa infinita dispersão, acumulada ao longo do tempo, alcançaram o indivíduo e 

em que condições esse indivíduo é alcançado, já que nenhum indivíduo poderá ser sujeito de 

todo o conhecimento acumulado de uma época. 

O que estamos dizendo é que a capacidade de pensar, ou o pensamento, conforme 

concebido por Arendt (2004), não reside no fato de os sujeitos atuarem de diferentes formas, 

ou cada um a seu modo, no mundo, pois esses diferentes modos de subjetivação também já 

estão previstos no processo de constituição dos indivíduos em sujeitos. O exercício do 

pensamento entra em cena quando, em suas relações cotidianas, o sujeito é alcançado por 

embargos que o levam a moldar sua conduta em função do outro e a estabelecer para si um 

conjunto de condutas que não condiz precisamente com suas vontades naturais. É, pois, essa 

interação consigo mesmo, por meio da experiência do pensamento, que capacita o homem a 

conduzir sua própria conduta sempre interditado pela existência do outro. Eis, conforme 

veremos, o que Foucault (2006) concebe por ética.  

O que se percebe é que ao longo de toda a história da humanidade o funcionamento de 

estruturas sociais, das mais simples às mais sofisticadas, sempre esteve sustentado por certos 

acordos de civilidade celebrados no sentido de cercear impulsos humanos em nome de um 

equilíbrio que tornasse pacífica a vida em grupo. Assim, as relações sociais que estabelecem a 

identidade cultural de qualquer sociedade transitam entre as concessões possíveis e os 

embargos necessários. É por meio do estabelecimento dessas normas de convivência que o 

indivíduo vai se constituindo em sujeito moral frente a um certo “código moral”, entendido 

por Foucault (2006, p. 26) como o “[...] conjunto de valores e regras de ação proposto aos 

indivíduos e aos grupos por intermédio de aparelhos prescritivos diversos [...]”. Em outros 

termos, a constituição de indivíduos em sujeitos, por meio dos processos de objetivação e 

subjetivação, torna-se uma condição de existência do homem no mundo, tendo em vista o 

conhecimento de que é objeto e o código moral que lhe é imputado. 
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Por outro lado, Foucault (2006) nos mostra que essas formas de subjetivação não são 

herméticas ao ponto de impossibilitar o sujeito de refletir sobre as prescrições impostas e, 

mediante elas, realizar suas escolhas. Por mais que o sujeito seja determinado pelos discursos 

que o constituem, sempre será possível pensar, voltar-se a si mesmo e julgar a realidade. O 

pensamento “[...] existe além e aquém dos edifícios do discurso [...]. Há sempre um pouco de 

pensamento, mesmo nas instituições mais bobas. Há sempre pensamento, mesmo nos hábitos 

mudos.” (FOUCAULT, 2010a, p. 356). Tudo para dizer do espaço que existe entre os códigos 

morais de conduta e o trabalho que o sujeito pode realizar sobre si e dentro do qual ele pode 

construir “[...] parte dele mesmo como matéria principal de sua conduta moral [...]” 

(FOUCAULT, 2006, p. 27). Esse espaço é justamente o lugar da ética. Se quisermos contar a 

história da ética, diríamos que se trata da  

 

[...] história da maneira pela qual os indivíduos são chamados a se constituir como 

sujeitos de conduta moral: essa história será aquela dos modelos propostos para a 

instauração e o desenvolvimento das relações para consigo, para a reflexão sobre si, 

para o conhecimento, o exame, a decifração de si por si mesmo, as transformações 

que se procura efetuar sobre si. (FOUCAULT, 2006, p. 29). 

 

Entretanto, o que se observa nas interações sociais na atualidade parece ser uma não 

determinação da substância ética, um não enfrentamento da experiência de relacionar-se 

consigo mesmo, de agir sobre si, por meio do pensamento entendido como atividade em 

constante movimento de atualização. São, pois, os desdobramentos dessa letargia do 

pensamento que Foucault (2013) denomina estado de menoridade. Essa condição, além de 

não se caracterizar por nenhuma incapacidade natural ou etária, não se deve a quaisquer 

formas de cerceamento de direitos sejam jurídicos ou políticos; tampouco foi tomada por 

algum gesto de repressão, degradação ou violência. Esse comportamento se naturaliza a partir 

do momento em que a maioria não consegue ou simplesmente não quer conduzir sua própria 

conduta e “[...] por um obséquio levemente matizado de artimanha e de astúcia [...]”, alguns 

assumem a condução de muitos (FOUCAULT, 2013, p. 29).  

Nesse sentido é que, para Arendt (2004, p. 245), “[...] o não-pensar ensina as pessoas a 

se agarrarem a quaisquer regras prescritas de conduta que possam existir num dado tempo e 

numa dada sociedade [...]” e, dessa forma, como crianças facilmente controláveis e 

governáveis, “se acostumam a nunca tomar decisões”, mas a aderir a decisões prontas. Esse 

descompasso entre o uso que o indivíduo faz da sua capacidade de pensar e o uso que ele 

efetivamente poderia fazer, tampouco se relaciona a defeitos de ordem moral, mas ao que 

Kant mostra sobre o estado de menoridade:  
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[...] uma espécie de déficit na relação de autonomia consigo mesmo e é nessa relação 

viciada que reside o estado de menoridade. A preguiça e a covardia é aquilo pelo 

que não damos a nós mesmos a decisão, a força e a coragem de ter com nós mesmos 

a relação de autonomia que nos permite nos servir da nossa razão e da nossa moral. 

(FOUCAULT, 2013, p. 32).  

 

Nos limites dessa espécie de sonolência que é o estado de menoridade, o que se vê é 

que o lugar da ética vem sendo tomado por diferentes códigos morais regulamentares ao 

ponto de, sem eles, as interações sociais na atualidade se tornarem o caos. Embora essas 

regras estejam relacionadas à existência do outro, tornam-se vazias de sentido e de valor por 

não serem construídas pela convicção ética dos sujeitos que resultam isentos da relação 

consigo mesmos e, portanto, desencorajados de colocar diante de si as variadas possibilidades 

de conduta, sobre elas formar opinião, para, então, avaliar e escolher. Daí essas prescrições 

serem, por meio de diferentes linguagens, integradas, com pouca ou quase nenhuma 

resistência, aos mecanismos de constituição de sujeitos, definindo as subjetividades dessa 

nossa época. 

 

2.6 Discurso e dispositivo 

 

Tendo em vista que é partindo das técnicas de infantilização que se chega ao 

dispositivo de menoridade, não podemos deixar de analisar a forma como o dispositivo de 

infantilização atuou e atua sobre a conduta infantil para, então, considerar a transposição 

desses mecanismos de controle à totalidade da população; para, então, analisar como essas 

técnicas de infantilização passam a ser normalizadas e até requeridas pela sociedade. O que 

separa o dispositivo de infantilização do dispositivo de menoridade não são os procedimentos 

de controle que, em ambos, giram em torno da autoridade e da proteção. Ao contrário do que 

ocorre com a criança, de acordo com a leitura que Foucault (2013, p. 28) faz de Kant, o “[...] 

estado de menoridade em que o homem se encontra não é em absoluto uma impotência 

natural, na medida em que os homens são, na verdade, perfeitamente capazes de se guiar por 

si sós [...]”, muito embora por uma condição de letargia sigam não fazendo uso dessa 

capacidade. 

Se pensarmos nas técnicas de infantilização, sejam aplicadas à criança ou definindo o 

estado de menoridade da população, e considerando que os objetos só ganham existência 

pelas representações que deles criamos, podemos dizer que “[...] uma ‘época’ não preexiste 

aos enunciados que a exprimem, nem às visibilidades que a preenchem [...]” (DELEUZE, 

2005, p. 58). Sendo assim, o conjunto de discursos que constitui os sujeitos e conduz a 
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conduta da população, seja de crianças ou de adultos, “[...] se vê implicado nas leis penais, 

nos gestos, nas instituições, nos poderes, nos costumes e até mesmo nos edifícios que põem 

em funcionamento e formam o que Foucault chama de dispositivo.” (VEYNE, 2014, p. 18). 

De acordo com o Dicionário Caldas Aulete (on-line), dispositivo é “[...] peça ou 

conjunto de peças que aciona um mecanismo ou realiza uma função [...]” ou ainda “[...] 

conjunto de meios combinados com propósito de atingir certo fim [...]”. De modo geral, o 

dispositivo de que tratam os verbetes mencionados, uma vez acionado, conclui a função para 

a qual foi idealizado, de forma “automática”, sem que seja necessária ou possível a 

interferência de qualquer agente externo na sua realização ou na obtenção do fim a que se 

propôs: um interruptor que, ao ser acionado, acende uma lâmpada, é um exemplo. Guardadas 

as devidas proporções e singularidades, acreditamos que, por analogia, é possível olhar para 

os dispositivos de poder concebidos por Foucault como mecanismos que funcionam no seio 

da sociedade sob a forma de vetores de normalização que convocam a população a aderir a 

determinadas práticas que associam segurança, status social e felicidade a diferentes formas 

de consumo, em constante processo de atualização. É nesse sentido que, para Foucault (2009, 

p. 244), dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre os elementos de 

 

[...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, 

organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, 

enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o 

dito e o não dito são os elementos do dispositivo. 

 

Mas não há como falar em dispositivos de poder sem tratar de relações de poder. Ao 

redor do surgimento das tecnologias de poder, que movem essa maquinaria, existe uma 

complexa teia de acontecimentos cujos rudimentos coincidem com a chegada da Modernidade 

e, com ela, a do capitalismo que, desde a expansão comercial, vem, cada vez mais, ganhando 

força nas sociedades ocidentais. As regras desse modo de produção primaram pela 

manutenção e preservação da vida, ao contrário do poder soberano que tinha como arma o 

direito de punir com a morte seus súditos: “[...] o velho direito de causar a morte ou deixar 

viver foi substituído por um poder de causar a vida ou devolver à morte.” (FOUCAULT, 

2007b, p. 150, grifo do autor).  

O chamado biopoder, ou poder sobre a vida, novo regime de poder que se instaurou 

nas sociedades capitalistas, apresenta-se em dois eixos: a partir do século XVII, as técnicas 

disciplinares passaram a incidir sobre a vida do homem ocidental, considerado objeto dócil e 

útil; já na segunda metade do século XVIII, surge uma nova tecnologia que, mesmo atuando 
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em outro âmbito, não exclui ou se afasta dos mecanismos disciplinares, mas, antes, os absorve 

e os aprimora, potencializando sua eficácia e abrangência. Assim, o biopoder atua em dois 

eixos: a disciplina, na sociedade disciplinar, e a biopolítica, na sociedade de controle. 

Enquanto “[...] as disciplinas se dirigem ao corpo, ao homem-corpo, a biopolítica se dirige ao 

homem vivo, ao homem-espécie [...]” (PELBART, 2003, p. 57). 

É, pois, desse modo que o biopoder recobre tanto a sociedade disciplinar quanto a 

sociedade de controle, posto que em ambas trata-se de “causar a vida”. Ocorre que, nas 

sociedades disciplinares, as tecnologias biopolíticas foram apenas parcialmente aplicáveis em 

virtude de os procedimentos disciplinares estarem calcados em esquemas herméticos que não 

chegaram a penetrar de modo efetivo a mente e o corpo dos indivíduos ao ponto de envolvê-

los por completo. O biopoder “[...] só pode adquirir comando efetivo sobre a vida total da 

população quando se torna função integral, vital, que todos os indivíduos abraçam e reativam 

por sua própria vontade [...]” e quando “[...] a sociedade, agrupada dentro de um poder que 

vai até os gânglios da estrutura social e seus processos de desenvolvimento reagem como um 

só corpo” (HARDT; NEGRI, 2001, p. 43). 

Dessa forma, é na sociedade de controle que esse poder sobre a vida, sendo colocado 

em termos muito mais democráticos, passa a ser plenamente exercido por intermédio de 

mecanismos globais de controle que chegam não só aos corpos – pela oferta de bem-estar e 

sensação de liberdade – mas, também, e sobretudo, às mentes. Ao colocar as populações 

como os novos objetos de governo e ao considerar que as técnicas disciplinares são 

incorporadas pela biolítica, Foucault (2002a, p. 302) nos coloca diante de um “[...] elemento 

[...] que pode tanto se aplicar a um corpo que se quer disciplinar quanto a uma população que 

se quer regulamentar [...]”: a norma. 

Nos limites do que Foucault (2002a) denomina “sociedade de normalização”, os 

componentes do corpo populacional são impelidos a se enquadrar em determinados padrões 

que vão ao encontro dos interesses capitalistas e que entram em nossa constituição em sujeitos 

num processo de captura dos indivíduos, de suas vidas e de seus mundos, pelos dispositivos 

de poder. Corpos normalizados (higienizados, medicalizados, constantemente controlados) 

terão mais saúde, maior longevidade, mais qualidade de vida e, dessa forma, pouparão gastos 

para o poder público e permanecerão consumidores ativos por muito mais tempo. Trata-se 

“[...] de aumentar a vida, de prolongar sua duração, de multiplicar suas possibilidades [...]” 

(FOUCAULT, 2002a, p. 304). 

É dentro dessa rede de relações de poder que Foucault (2009) situa os dispositivos 

como maquinarias de extrema relevância para a compreensão de certos fenômenos sociais 
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orquestrados pelo sistema de produção capitalista, bem como dos princípios que disseminam 

as ações do biopoder, tanto sobre o corpo que se quer disciplinar, quanto sobre a população 

que se quer normalizar. Esses dispositivos são instaurados por redes de enunciados que 

irrompem ao redor de certo objeto discursivo, deliberam sobre sua existência no mundo e 

passam a orientar a conduta da sociedade em relação a ele, como aconteceu com a infância. 

Considerando a complexidade das relações estabelecidas entre seus elementos, 

podemos dizer que o funcionamento do dispositivo se orienta por uma lógica dentro da qual 

cada efeito produzido “estabelece uma relação de ressonância ou contradição” com efeitos de 

outra natureza ou com elementos do próprio dispositivo, de forma a desestabilizar as relações 

já estabelecidas, de forma a criar certas urgências que o próprio dispositivo se encarregará de 

atender estrategicamente. Eis o que determina o êxito do trabalho que move os dispositivos e 

que os tornam capazes de capturar tudo, todos e o tempo todo: a necessidade de um constante 

rearranjo, “[...] um reajustamento dos elementos heterogêneos que surgem dispersamente 

[...]”, sempre em interação com elementos de outros dispositivos (FOUCAULT, 2009, p. 

245).  

Nessa linha de pensamento, a sociedade de controle funciona a partir do movimento 

solidário que aciona um conjunto de dispositivos de poder. Entretanto, um desses 

dispositivos, o dispositivo de segurança, ganha a atenção de Foucault (2008b), uma vez que 

sua abrangência se ampliou de tal forma que passou a incidir sobre toda a população e a 

trabalhar no limite entre a proteção e o risco a que ela possa se expor, de sorte que os 

mecanismos de controle sejam eficazes ao ponto de proporcionar a possibilidade de uma 

segurança plena, e insuficientes o bastante para não suprimir por completo a sensação de 

risco. 

 

Trata-se simplesmente de maximizar os elementos positivos, de poder circular da 

melhor maneira possível, e de minimizar, ao contrário, o que é risco e inconveniente, 

como o roubo, as doenças, sabendo perfeitamente que nunca serão suprimidos. 

Trabalha-se portanto não apenas com dados naturais, mas também com quantidades 

que são relativamente compressíveis, mas que nunca o são totalmente. Isso nunca 

pode ser anulado, logo vai-se trabalhar com probabilidades. (FOUCAULT, 2008b, p. 

26).  

 

Nesse sentido, de acordo com Foucault (2008b), a sociedade de controle passa a ser 

também uma sociedade de segurança e, se quisermos estabelecer um paralelo com a noção de 

verdade colocada por Foucault (2005), podemos dizer que, dentro do dispositivo de 

segurança, o que está em jogo não é propriamente a segurança, mas uma vontade de 

segurança. Diferentemente das tecnologias disciplinares em que o exercício de poder se centra 
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no rigor da busca pela perfeita disposição e movimento dos corpos, na sociedade de segurança 

a inculcação do medo e da insegurança na mente da população a faz sentir-se desprotegida, 

vulnerável, indefesa: infantiliza-a. 

É, pois, numa relação de cooperação mutua entre os dispositivos de segurança e 

menoridade é que vemos se materializar a consideração de que os dispositivos de poder 

funcionam a partir de sua relação com outros dispositivos. Nesse caso, no limiar desse par de 

dispositivos, o medo e a insegurança passam a ser a mola propulsora para que, mediante o 

perigo iminente, o corpo populacional demande, busque e adquira mais e mais sofisticadas 

tecnologias para manter um nível razoável de segurança e, sobretudo, encontrar novas 

alternativas que vislumbrem o alcance da segurança total que, sabemos, nunca abandonará o 

status de possibilidade. 

Essa interdependência funcional entre os dispositivos é uma singularidade do 

pensamento de Foucault, sempre dentro do já mencionado jogo que envolve o exercício de 

poder condicionado e sustentado por determinados tipos de saber. Nos dispositivos,  

 

[...] as linhas não delimitam ou envolvem sistemas homogêneos por sua própria 

conta [...], mas seguem direções, traçam processos que estão sempre em 

desequilíbrio, e que ora se aproximam ora se afastam uma das outras. Qualquer linha 

pode ser quebrada – está sujeita a variações de direcção – e pode ser bifurcada, em 

forma de forquilha – está submetida a derivações. (DELEUZE, 2015, p. 83, grifo do 

autor). 

 

Considerando a heterogeneidade e a imprevisibilidade dos elementos que entram na 

composição dos dispositivos e pensando na correlação entre discurso e poder é que definimos 

o espaço onde pretendemos transitar na formulação da presente tese: entre o discurso e o 

dispositivo. Entretanto, antes de passarmos à análise propriamente, cumpre reiterar que as 

reflexões sobre o dispositivo de menoridade, cerne das considerações que estamos propondo, 

dizem respeito a todo processo de interdição da atividade do pensamento em favor de um 

juízo instrumental e sonolento, restrito aos limites de prescrições de autoridade orquestradas 

no sentido de não deixar espaço para ativismos ou discordâncias. Sob essa ótica, o sujeito é 

colocado no lugar idealizado pelo mercado: sob uma obediência irrefletida que, sem a nada 

nem a ninguém questionar, se deixa constituir e conduzir. Preso nessa rede que engrena os 

dispositivos de poder, restam-lhe poucas possibilidades de perceber que sua vida é uma 

dissimulação, um devaneio de consumo que se mistura com aquilo que de fato constitui suas 

necessidades naturais de ser humano. Assim, o que chamamos de realidade nada mais é que o 



41 

 

grande fingimento capitalista dentro do qual o sujeito fingidor passa a vida produzindo para 

consumir, para imitar e concorrer.  

 

2.7 Do dispositivo de menoridade 

 

De posse da noção do que é um dispositivo e tendo em vista a validação da tese de que 

o dispositivo de menoridade existe e está em franca atuação na sociedade de controle e na 

vida da população, faz-se necessário deixar claro o sentido singular que o termo menoridade 

assume ao ser inserido dentro do universo conceitual que envolve os dispositivos de poder 

concebidos por Michel Foucault, pois só é possível falar em um sentido singular se houver em 

circulação, em variadas esferas, e por diferentes saberes, outros sentidos atribuídos ao mesmo 

termo. 

De acordo como o Dicionário Caldas Aulete (on-line), a menoridade corresponde ao 

“[...] período da vida humana até a época em que a lei supõe no indivíduo a capacidade 

necessária para reger a sua pessoa e bens.” Essa acepção de menoridade está associada a uma 

imaturidade fisiológica e cognitiva que separa a infância e a adolescência da idade adulta, o 

que de certa forma é ratificado pelo o art. 5º da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que 

institui o Código Civil (BRASIL, 2002), segundo o qual a “[...] menoridade cessa aos dezoito 

anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil [...]”. 

Sem sair do discurso jurídico, um dos elementos que entram na instauração dos dispositivos 

de poder, mas agora considerando os sentidos do termo menoridade no âmbito da legislação 

que visa garantir proteção às pessoas que ainda não são consideradas adultas, nos deparamos 

com o Decreto nº 17943-A (BRASIL, 1927).  

Publicado em de 12 de outubro de 1927, esse decreto instaura o Código de Menores e 

traz o termo “menor” para se referir a “menor de idade” e, de fato, faz referência a pessoas 

menores de 18 anos, entretanto inclui em seu bojo somente aquelas que se encontram em 

situação de vulnerabilidade, sobretudo a vulnerabilidade advinda de todas as formas de 

abandono. Daí a atribuição de um sentido pejorativo ao termo “menor” que, nos termos do 

documento, remete não só a “menor de idade”, mas a “menor abandonado” (ou de rua), o que, 

inevitavelmente, leva à noção de “menor infrator”. Com base no sentido de menoridade 

construído no texto do decreto, o termo “menor” foi sendo difundido no Brasil como 

sinônimo de “menor abandonado” até a substituição do Código de Menores pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), criado pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (BRASIL, 

1990). 
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Além de trazer em seu texto a substituição do termo “menor” por “criança e 

adolescente”, o ECA democratizou os mecanismos de proteção e assistência estendendo-os a 

todas as crianças e adolescentes e não somente à parcela que se encontrasse em situação de 

abandono. Ocorre que, mesmo sendo criticado por segmentos de proteção à criança e ao 

adolescente, o uso do termo “menor” em uma acepção pejorativa que remete à delinquência 

juvenil ainda ressoa em enunciados que circulam ainda nos dias de hoje. Tanto é assim que 

recentemente tem sido discutida a redução na maioridade penal ou a criminalização de 

“menores”. 

Feitas essas considerações, cumpre reiterar que o sentido do termo “menoridade”, 

cunhado por Kant, discutido por Foucault (2000), e que constitui o pilar da discussão desta 

tese, é totalmente diferente. Embora também revestida de formas de infantilização, a 

menoridade, nesse caso, não guarda relação com a acepção dicionarizada, posto que não se 

refere à imaturidade que torna a criança e o adolescente diferentes do adulto; também não diz 

respeito ao fato de o indivíduo ainda não ter completado 18 anos, como preconiza o Código 

Civil; tampouco se aproxima da noção de “menor infrator” ou de “criança e adolescente”, 

conforme o Código de Menores e o ECA, respectivamente. A menoridade de que estamos 

tratando, conforme já sinalizado em linhas anteriores, diz respeito a “[...] um certo estado de 

nossa vontade que nos faz aceitar a autoridade de algum outro para nos conduzir nos domínios 

em que convém fazer uso da razão [...]” e estaria em oposição à autonomia de si que 

transitaria “entre a vontade, a autoridade e o uso da razão” (FOUCAULT, 2000, p. 337). 

Mediante a tese de que essas formas de infantilização peculiares aos pressupostos 

neoliberais de controle estejam recobrindo toda a população brasileira e no sentido de 

materializar a noção de menoridade e o tipo de infantilização a que a população está 

submetida, vejamos três exemplos de Kant trazidos por Foucault (2000, p. 337): “[...] estamos 

em estado de menoridade quando um livro toma o lugar do entendimento, quando um 

orientador espiritual toma o lugar da consciência, quando um médico decide em nosso lugar a 

nossa dieta.” O que temos na sociedade de controle senão um arsenal de preceitos construído 

por determinados saberes de autoridade que ditam o que podemos fazer e dizer e sobre como 

podemos e devemos nos comportar diante de nossas demandas cotidianas? 

Segundo Foucault (2009, p. 244), as práticas discursivas e não discursivas que 

envolvem “[...] instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, 

medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas 

[...]” constituem os elementos inerentes ao dispositivo e, se bem olharmos, nada mais são que 

mecanismos de infantilização próprios da menoridade conforme nos é apresentada por 
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Foucault (2000). Daí acreditarmos na presença e no pleno funcionamento do dispositivo de 

menoridade que segrega ou inclui em favor do funcionamento das tecnologias de poder que 

infantilizam a população e colocam o sujeito como protagonista de uma ficção consumista 

sem final feliz. Apenas a vontade de felicidade em cada produto adquirido e a frustração de 

ainda não ter feito a próxima compra. 

Dentre as reflexões do pensamento foucaultiano está a forma de existência do sujeito 

no mundo, sua ação intelectual, as interdições por ele sofridas e as intervenções que realiza no 

processo de construção da realidade em que está inserido, tal como ela se apresenta, num 

espaço específico e no tempo presente. De acordo com os pressupostos kantianos discutidos 

por Foucault (2013), essa reflexão não deve buscar apenas as condições de possibilidade de 

discursos verdadeiros, mas questionar o que vem a ser o presente e o modo como os sujeitos 

nele se inserem. 

Com base na problematização sobre filosofia e atualidade por ele proposta, a interação 

do sujeito com o mundo de que faz parte se realiza a partir do momento em que ele é capaz de 

questionar-se sobre a atualidade e considerar nela a presença de dispositivos de poder que 

estabelecem novas relações dos sujeitos consigo mesmos e com os outros. De acordo com 

Foucault (2013, p. 21), “[...] tratar-se-ia do que poderíamos chamar de uma ontologia do 

presente [...]”, em cujos moldes 

 

[...] o filósofo, ao fazer seu discurso filosófico, não pode evitar de colocar a questão 

do seu pertencimento a esse presente. Quer dizer que já não será simplesmente, ou já 

não será de modo algum, a questão do seu pertencimento a uma doutrina ou a uma 

tradição que vai se colocar a ele, já não será tampouco a questão do seu 

pertencimento a uma comunidade humana em geral, mas será a questão do seu 

pertencimento a um presente, vamos dizer, do seu pertencimento a um certo ‘nós’, a 

um ‘nós’ que se refere, de acordo com uma extensão mais ou menos ampla, a um 

conjunto cultural característico da sua própria atualidade. (FOUCAULT, 2013, p. 

14).  

 

Isso nos leva a pensar, junto com Foucault (2013), que entre as grandes questões que 

nos são colocadas está a relação entre a filosofia e a atualidade, ou seja, a reflexão sobre quem 

somos neste tempo ao qual pertencemos. Orientados por essa indagação é que, nas seções 

seguintes, buscamos refletir acerca das ações do dispositivo de menoridade que, por meio de 

certos modos de interdição, infantilizam e conduzem a população.  
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3 CRIANÇA HETERO: EM NOME DE DEUS, DO GOVERNO E DO 

ULTRALIBERALISMO 

 

[...] eu não queria ter de entrar nesta ordem arriscada do discurso; não queria ter de 

me haver com o que tem de categórico e decisivo; gostaria que fosse ao meu redor 

como uma transparência calma, profunda, indefinidamente aberta, em que os outros 

respondem à minha expectativa, e de onde as verdades se elevassem, uma a uma 

[...]. (FOUCAULT, 2005, p. 7). 

 

Dentro da ordem discursiva que promove e mantém o estado de menoridade da 

população, recorremos às elaborações de Michel Foucault sobre governo e verdade, 

problematizando elementos que enredam os dispositivos de sexualidade, de infantilização e de 

menoridade, recobertos pelo dispositivo de segurança, e produzem saberes categóricos e 

definitivos que agregam e, ao mesmo tempo, excluem os sujeitos e suas práticas das 

configurações do ser/estar no mundo contemporâneo. No entrecruzamento dos dispositivos 

mencionados, acreditamos ser possível analisar como a luz colocada sobre a criança irradia do 

dispositivo de infantilização para os demais dispositivos em questão e vice-versa. Pensando 

nisso, importa-nos, nesta seção, analisar alguns enunciados que conduzem a um discurso 

político moralizante e envolveram, em setembro de 2017, o fechamento da exposição de arte 

Queermuseu - Cartografias da Diferença na Arte Brasileira. Do lugar de pertencentes a esta 

atualidade e passando pela experiência de pensar sobre ela, é que nos detemos a seguir na 

interdição da exposição de arte e nos efeitos de menoridade presentes nos discursos que dela 

emergiram. 

 

3.1 Da interdição 

 

Patrocinada pelo Banco Santander, em cartaz no Santander Cultural, na cidade de 

Porto Alegre (RS), a exposição de arte Queermuseu - Cartografias da Diferença na Arte 

Brasileira foi aberta ao público em 15 de agosto de 2017 com previsão de encerramento em 8 

de outubro do mesmo ano e exibia 270 trabalhos de 85 artistas renomados, entre os quais 

Adriana Varejão, Cândido Portinari, Fernando Baril, Hudinilson Jr., Lygia Clark, Leonilson e 

Yuri Firmesa. Abrangendo um percurso histórico que vai desde meados do século XX até a 

atualidade, a mostra abordava a temática Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e 

Transgêneros (LGBT), diversidade sexual e questões de gênero. Sob a curadoria de Galdêncio 

Fidelis, a visitação seguia seu curso normal, quando foi abruptamente encerrada pelo 

patrocinador no dia 10 de setembro, em nome de uma onda de protestos, encabeçada pelo 

https://brasil.elpais.com/tag/lgtb/a/
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Movimento Brasil Livre (MBL), que ganhou força nas redes sociais digitais por meio de 

discursos como este: 

 

(1) 

Segundo o MBL, algumas obras expostas fazem apologia à pedofilia e zoofilia. Em um vídeo com 

mais de 400.000 visualizações, desde o último sábado, integrantes do MBL visitam o Santander 

Cultural e dizem que “só tem putaria, só tem sacanagem” que é “reconhecida como arte”. “Há pouco 

tinha crianças olhando essa ‘arte’ escarnecendo a Cristo”, diz o blogueiro Felipe Diehl no vídeo. “O 

curador dessa obra, Gaudêncio Fidelis, esse cara deveria estar preso”, acrescenta Diehl. “Olha o 

Satanás no meio”, diz Rafinha BK, outro blogueiro do MBL. “Isso aqui é praticamente prostituição 

infantil”, diz outro simpatizante do movimento apontando para uma obra alusiva ao meme “Criança 

Viada”, conhecido entre a comunidade LGBT. 

Fonte: SPERB, Paula. ‘Não vejo censura’, diz dirigente do MBL sobre fim de mostra. 11 set. 2017. Veja [on-line]. 

 

Como se nota em (1), o argumento dos revoltosos foi o de que a exposição trazia obras 

que ofendiam crenças religiosas e estimulavam a pedofilia e a zoofilia. No entanto, as 

regularidades que encontramos no decorrer de nossa análise nos fazem pensar que os 

discursos que se propagaram ao redor da interdição da exposição, embora tivessem como 

argumento a defesa da criança, um ser indefeso que desperta sentimentos de proteção e 

piedade nas pessoas, foram uma estratégia de menorização política utilizada para, por meio de 

um discurso moralista, sacramentar a derrocada do Partido dos Trabalhadores considerado 

imoral e sedimentar a ascensão da elite conservadora “moral” na política brasileira. Partindo 

desse pressuposto, somos levados a entender que o envolvimento da população na política não 

deriva da análise da plataforma de governo ou das propostas apresentadas pelos agentes 

políticos, mas dos dizeres divulgados por diferentes suportes midiáticos e, sobretudo daquilo 

que circula nas redes sociais e alcança simultaneamente, e em tempo real, toda a população. 

Dentre as obras que mais impacto causaram, estão as telas de Bia Leite que enunciam 

a homossexualidade infantil, tal como se exemplifica abaixo: 
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(2) 

 
Fonte: LEITE, Bia. Travesti da lambada e deusa das águas.  

Queermuseu - Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, set. 2017. 

 

Da forma que estão comentadas no excerto (1), a obra em questão (2), só por associar infância 

e homossexualidade, já se transforma em um atentado à inocência da criança sob a acusação 

de fazer apologia à pedofilia e à prostituição infantil. Essa verdade, que se propagou sobre 

essa e outras obras da exposição, nas redes sociais, consiste numa das formas de 

materialização das técnicas de controle próprias do dispositivo de menoridade que, ao 

fecharem a exposição, envolveram a mente da população na polêmica, evitando o seu 

despertar para reflexões sobre o que está acontecendo na política brasileira. Também tratou de 

abafar discussões de extrema importância para emancipação dos sujeitos tais como a 

relevância da cultura para sua formação, a função da arte, as condições de emergência da 

manifestação artística em questão e a possibilidade de haver sobre ela outras leituras 

possíveis. Vejamos: 

 
(3) 

O conceito da série assinada por Bia nasceu por meio de uma página criada no Tumblr2 pelo 

jornalista e ativista LGBT Iran Giusti. “O Criança Viada surgiu em 2013, quando resolvi juntar as 

fotos dos amigos e amigas que já eram ‘pintosos’ na infância. Em questão de dias, acabou virando 

uma celebração da comunidade LGBT”, relembra. [...] Iran frisa que todas as imagens publicadas 

foram enviadas por gente que queria se ver no Tumblr, como uma forma de rir de si mesmo e 

celebrar a infância – em nenhum momento o tom foi de bullying ou de objetificação do corpo 

infantil. 
Fonte: WARKEN, Júlia. Criança viada: o que está por trás da obra que gerou revolta? Portal Mdemulher, 14 set. 

2017. 

                                                 
2 “Tumblr é uma rede social em plataforma de blog, onde os usuários podem compartilhar e interagir com 

publicações em diversos formatos (áudios, vídeos, textos, imagens, gifs etc.)”. Informação retirada do website. 
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Nos dizeres proferidos em (3), temos uma explanação sobre as etapas inerentes ao 

processo criativo: como a obra foi concebida e a inspiração que imbuiu a artista quando da 

concepção da sua criação, sem que sejam percebidos indícios de incitação à prática sexual 

envolvendo crianças, nem de que elas estariam expostas à prostituição, diferente do que está 

enunciado no excerto (1), de teor apelativo, projetado para infantilizar a opinião pública. É de 

se reconhecer que esse processo de infantilização é orquestrado com admirável maestria, tanto 

que a mostra foi de fato interditada em defesa da criança brasileira que estaria tendo suas 

singularidades, entre as quais sua sexualidade, escandalosamente aviltadas. 

À parte de toda a controvérsia trazida pelo acontecimento em tela, não é de hoje que, 

no interior do dispositivo de sexualidade, a sexualidade da criança é (re)discursivizada, 

(re)atualizada e novos elementos são capturados, desencadeando, acerca desse tema novas 

práticas e novas interdições. Nesse ponto, cumpre deixar claro que, ao analisar o dispositivo 

de menoridade e o processo de infantilização que ele opera, de forma bem singular, sobre a 

população, não podemos esquecer que a criança e a infância, uma vez população, também 

estão recobertas pelo dispositivo de menoridade, sombreando, sobrepondo, entrecruzando o 

dispositivo de infantilização e outros dispositivos com os quais se mantêm em rede. 

Assim, entender a sexualidade como dispositivo de poder significa considerá-la menos 

como uma pulsão, natural e indócil da humanidade, e mais como um elemento que dá suporte 

a variadas formas e exercícios de poder e, portanto, de controle, capazes de recobrir os 

diversos tipos de relações sociais. Com alto grau de permeabilidade e plasticidade, a 

sexualidade recebe em seu bojo uma multiplicidade de discursos a partir dos quais se formam 

diferentes objetos que fazem com que as tentativas de reduzir o sexo à reprodução, à aliança 

matrimonial ou à heterossexualidade adulta resultem frustradas. 

 

3.2 Sexualidade em discurso 

 

De acordo com Foucault (2007b, p. 40), “[...] a Idade Média tinha organizado, sobre o 

tema da carne e da prática da confissão, um discurso estreitamente unitário [...]”. Foi somente 

em fins do século XVIII que “essa relativa unidade” se desfez em uma “[...] explosão de 

discursividades distintas que tomaram forma na demografia, na biologia, na medicina, na 

psiquiatria, na psicologia, na moral, na crítica política”. Até então, era na relação conjugal que 

se concentravam as prescrições, restrições e confissões relacionadas ao sexo. Há muito, e 

ainda hoje em dia, os elementos constitutivos do chamado dispositivo de aliança envolvem o 

sistema de matrimônio, tendo em vista a descendência e os desdobramentos socioeconômicos 
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que dele decorrem, dizendo respeito à preservação do status e do patrimônio a serem 

conservados e repassados de uma geração à outra.  

Entretanto, a difusão de dizeres sobre o sexo que se operou no Ocidente a partir do 

século XVIII não ocorreu por acaso, mas em função do importante e já mencionado 

deslocamento que reconfigurou as relações de poder. No sentido de acompanhar as ações 

dessa nova tecnologia de poder que chegava para tomar conta da vida dos indivíduos, faziam-

se necessárias novas técnicas de controle que, recobrindo o dispositivo de aliança, 

continuassem incidindo sobre a parceria sexual, mas de uma forma muito mais complexa e 

abrangente. Eis que essa urgência foi atendida pelo dispositivo de sexualidade. Trabalhando 

em cooperação, em tempos de biopoder, tanto o dispositivo de aliança quanto o dispositivo de 

sexualidade se ligam fortemente à economia: um “[...] devido ao papel que pode desempenhar 

na transmissão ou na circulação de riquezas [...]”; o outro, “[...] através de articulações 

numerosas e sutis, sendo o corpo a principal – corpo que produz e consome” (FOUCAULT, 

2007b, p. 117-118).  

Nessa perspectiva, a sexualidade, em séculos recentes, integra uma vasta “[...] rede de 

superfície em que a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a incitação ao 

discurso, a formação dos conhecimentos, o reforço dos controles e das resistências, 

encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas grandes estratégias de poder e de saber.” 

(FOUCAULT, 2007b, p 116-117). Consideradas táticas que ordenam e operam a 

normalização da população, as resistências não são um agente externo que se coloca em 

oposição ao poder, mas é inerente a ele. Para Foucault (2007b, p. 106), o poder não é “[...] 

uma instituição nem uma estrutura, não é uma certa potência de que alguns sejam dotados 

[...]”, mas se trata de “[...] um nome dado a uma situação estratégica complexa numa 

sociedade determinada [...]” que, para sustentar as relações que estabelece, depende dos 

múltiplos focos de resistência, com suas diferenças e adversidades. Nesse caso, as variadas 

instâncias, aparelhos e instituições funcionam dentro de uma rede de relações de poder sem a 

ela pertencerem e é dentro dessa mesma lógica que se capilarizam as formas de resistência. 

Tudo para dizer que “lá onde há poder, há resistência” (FOUCAULT, 2007a, p. 105). 

Mesmo que a prática conjugal monogâmica ainda seja regra social, com a 

disseminação dos discursos sobre a sexualidade ela perdeu visibilidade e ganhou sobriedade, 

discrição. Silenciou-se. Nessa nova ordem, o que passa a ser questionado não é o sexo do 

casal heterossexual e monogâmico e sim “[...] a sexualidade das crianças, dos loucos e dos 

criminosos; é o prazer dos que não amam o outro sexo; os devaneios, as obsessões, as 

pequenas manias ou as grandes raivas.” (FOUCAULT, 2007b, p. 44). Singularidades sexuais 
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periféricas, “[...] outrora apenas entrevistas, têm agora que avançar para tomar a palavra e 

fazer a difícil confissão daquilo que são [...]” (FOUCAULT, 2007b, p. 44). 

Com a visibilidade que ganharam essas sexualidades periféricas ficou fácil identificá-

las e sobre elas desenvolver, ampliar e sofisticar formas de controle. Controlá-las, não 

necessariamente proibi-las. Nesse sentido, segundo Foucault (2009), a partir do século XVIII, 

a sexualidade da criança passou a ser alvo de perseguição e condenação, sendo considerada 

um terrível mal capaz de afetar toda a humanidade, a exemplo da masturbação infantil, que foi 

considerada por profissionais da saúde uma doença a ser eliminada. Com o objetivo de 

extinguir essa prática, cumpria aos adultos a responsabilidade de espreitar e minar qualquer 

possibilidade de que o onanismo acontecesse. Mas para Foucault (2007b, p. 49) trata-se “[...] 

de uma tarefa de eliminação, sempre fadada ao fracasso e sempre obrigada a recomeçar [...]”, 

ou seja, uma “[...] extrema obstinação numa tarefa tão inútil leva a pensar que se deseja que 

ela persista e prolifere até os limites do visível e do invisível, ao invés de desaparecer para 

sempre.” (FOUCAULT, 2007b, p. 50). 

Ao que parece, o que estava em jogo não era a extinção de uma patologia, senão um 

reordenamento da vida social privada: 

 

[...] era a intensificação das relações intrafamiliares, era a criança transformada em 

problema comum para os pais, as instituições educativas, as instâncias de higiene 

pública, era a criança como semente das populações futuras. Na encruzilhada do 

corpo e da alma, da saúde e da moral, da educação e do adestramento, o sexo das 

crianças tornou-se ao mesmo tempo um alvo e um instrumento de poder. Foi 

constituída uma ‘sexualidade das crianças’, específica, precária, perigosa a ser 

constantemente vigiada. Temos aí a presença do dispositivo de segurança incidindo 

também sobre o corpo e disseminando a cultura do medo como tecnologia de 

controle e logo de poder. Daí uma miséria sexual da infância e da adolescência de 

que nossas gerações ainda não se livraram; mas o objetivo procurado, não era essa 

miséria, não era proibir. O fim era constituir, através da sexualidade infantil, tornada 

subitamente importante e misteriosa, uma rede de poder sobre a infância. 

(FOUCAULT, 2009, p. 232).  

 

Assim o sexo da criança é emblemático das interdições que recaíram sobre qualquer 

manifestação de sexualidade fora do dispositivo de aliança dentro do qual a sexualidade 

conjugal foi idealizada pelos interesses hegemônicos da Igreja e, depois, da economia de 

mercado. Com o objetivo de controlar as condutas de pais e filhos, a sexualidade infantil foi 

situada no campo da anormalidade e a naturalização desse item fisiológico na criança passou 

a ser entendida como um atentado à moral, uma mácula à imagem de anjo assexuado que foi 

impregnada à criança. Dessa forma, cria-se um suporte a partir do qual “[...] o poder avança, 
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multiplica suas articulações e seus efeitos, enquanto o seu alvo se amplia, subdivide e 

ramifica, penetrando no real [...]” (FOUCAULT, 2007b, p. 50). 

 

3.3 Entre a arte e a pedofilia 

 

Essa instrumentalização da sexualidade infantil, conforme discutida por Foucault 

(2007b), serve como tecnologia de controle da população irremediavelmente presa nas redes 

discursivas onde se efetivam as relações entre os enunciados proferidos ao longo da história e 

que permitiram a emergência dos dizeres que associaram a obra de Bia Leite à prostituição 

infantil, a exemplo do excerto (1). No entanto, considerando as condições de criação da obra, 

segundo a própria autora, temos manifestações assim: 

 

(4)  

Bia se baseou em fotos de um antigo tumblr chamado “Criança Viada”, que recebia imagens de 

internautas quando crianças. A intenção, ela explica, era “celebrar esses traços, que durante toda a 

infância foram motivo de xingamentos e violência”.  

“Nas telas expostas todas as crianças sorriem e o texto enaltece e empodera essas crianças 

desviantes – finalmente! – chamando-as de deusas ou nomes de super-heroínas”, observa. 
Fonte: DIAS, Tiago. “Nós, LGBT, já fomos crianças e isso incomoda”, UOL, 12 set. 2017. 

 

Os enunciados expressos em (4) fazem parte de uma matéria publicada pelo site 

Universo Online (UOL) e revelam a pretensão da artista ao conceber as obras: homenagear 

crianças que, em razão e gestos e trejeitos, saem do padrão heteronormativo, sofrendo 

agressões e humilhações, e, dessa maneira, chamar a atenção da sociedade para a discussão do 

bullying e outras formas de violência relacionadas a esse tema tão relevante, atual, e ainda 

assim, cercado de preconceitos. Mediante a acusação de que suas obras, além de incitarem a 

prostituição infantil, ainda são uma apologia à pedofilia, a artista se posiciona em nome do 

segmento LGBT, contra a segregação das diferenças: 

 

(5) 
“A linguagem da pintura também nos insere na História com orgulho e força, diante de uma 

sociedade que nos quer invisíveis. Nós, LGBT, já fomos crianças. Esse assunto incomoda porque nós 

nunca viramos LGBT, nós sempre fomos. Todos nós devemos cuidar das crianças, não reprimir a 

identidade delas nem seu modo de ser no mundo, isso é muito grave.” 

Fonte: DIAS, Tiago. “Nós, LGBT, já fomos crianças e isso incomoda”, UOL, 12 set. 2017. 

 

Partindo para uma análise mais conceitual da polêmica em questão e considerando o 

universo discursivo em que ela se instaurou, recorremos inicialmente à acepção dicionarizada 
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segundo a qual a arte consiste em uma “[...] atividade criadora do espírito humano, sem 

objetivo prático, que busca representar as experiências coletivas ou individuais através de uma 

impressão estética, sensorial, emocional, como tal apreendida por seu apreciador” 

(DICIONÁRIO CALDAS AULETE, on-line). Como se sabe, contrapondo-se à ciência e à 

tecnologia, historicamente a função da arte foi, e continua sendo, reinventar ou transgredir a 

realidade para, a partir de uma inspiração estética, expressar emoções e ideias, causar 

sensações ou um efeito, sem compromisso com quaisquer prescrições, sejam morais, 

religiosas ou de outra natureza social. O significado de cada manifestação artística é singular e 

diferente. 

Na mesma direção dos sentidos construídos no verbete, vai um discurso de autoridade 

da ciência, elemento emblemático do dispositivo de menoridade, proferido por uma 

pesquisadora e professora do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), Ana Maria de Carvalho, em entrevista publicada em vídeo pelo G1/Rio Grande do 

Sul. A professora lamenta o fechamento da exposição, afirmando que a sexualidade é um 

tema que sempre provocou muitas controvérsias: 

 

(6)  

“Se você pega Leonardo da Vinci, se você pega Michelangelo, se você vai a um museu como 

d’Orsay, se você vai ao museu do Louvre, teria que praticamente fechar todos esses museus que estão 

cheios de obras que discutem questões de poder, questões de violência, questões de guerra, questões 

de tortura, questões da sexualidade. O fato de que uma imagem apresente, mostre uma cena de 

violência não significa que está incitando a violência ou defendendo, muito antes, pelo contrário, ela 

está convidando a uma reflexão sobre este assunto, sobre este tema. Se um grupo argumenta que seus 

direitos foram feridos porque uma ou outra obra confrontava seu modo de ver o mundo, eu também 

posso entender que os meus direitos de ver, não é, de refletir e de discutir sobre isso também foram 

de alguma maneira cerceados” (transcrição nossa). 
Fonte: VASCONCELLOS, Hygino. “Não há pedofilia”, diz promotor após visitar exposição de diversidade 

sexual cancelada em Porto Alegre. G1, 12 set. 2017. 

 

Essa mesma publicação do G1/Rio Grande do Sul traz, sobre o debate, o discurso 

jurídico também constitutivo do dispositivo de menoridade e manifesto por autoridades como 

a lei e o Ministério Público (MP) que a representa. Mediante denúncia de incitação à 

pedofilia, o MP do Rio Grande do Sul realizou uma visita à mostra para verificar se havia 

ilegalidades, tendo em vista o que preceitua o ECA e os conteúdos representados nas obras 

repudiadas nas redes sociais. De acordo com o art. 42 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, o crime de pedofilia configura-se nas seguintes situações: 
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(7) 

Art. 241-C. Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou 

pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer 

outra forma de representação visual;  

Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, 

com o fim de com ela praticar ato libidinoso;  

Art. 241-E. Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a expressão “cena de sexo explícito ou 

pornográfica” compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades 

sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente 

para fins primordialmente sexuais. 
Fonte: Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990).  

 

A matéria do G1 revela, ainda, que, amparada na legislação em epígrafe, a promotoria 

do MP concluiu que nas telas denunciadas não estão representadas crianças ou adolescentes 

em sexo explícito ou com a genitália à mostra, tampouco outra imagem que estimule uma 

criança a fazer sexo com outra. Logo, não há indícios de pedofilia. Claro: se o que se tem 

como proposta da exposição é a temática LGBT, incluindo questões de gênero e de 

diversidade sexual, não poderia ser outro o conteúdo das obras. Ao que parece, a revolta 

aumentou porque na mostra a sexualidade da criança foi retratada como algo natural, inerente 

à humanidade que nos constitui, o que não condiz com o discurso moralizante que representa 

a ala conservadora que está se disseminando cada vez mais na política e na sociedade 

brasileiras, no presente. Se dentro desse discurso, o fato de a criança nascer com uma 

sexualidade já está na esfera da anormalidade, como alguém pode dizer que uma criança, 

além de ser sexuada, ainda pode ser homossexual? É um golpe duro demais.  

 

3.4 Sexualidade e homossexualidade 

 

Se as tecnologias de poder perseguiram, por meio do discurso da moralização, a 

masturbação infantil como a uma bruxa malvada, e, como vemos, ainda seguem promovendo 

um pseudoapagamento da sexualidade da criança, é difícil prever, hipoteticamente, quais 

seriam as reações, de hoje em dia, frente à pederastia, prática corrente na Grécia Antiga. A 

relação pederástica consistia no seguinte: um adulto, com mais de 20 e menos de 30 anos, de 

instrução elevada e papel relevante na sociedade, o erasta (amante), assumia a atribuição de 

repassar a um adolescente, entre 12 e 18 anos, o erômeno (amado), seus conhecimentos, 

teóricos ou práticos, com a finalidade de elevá-lo à condição de cidadão preparado para 

assumir determinados postos de destaque, junto ao Estado.  
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Durante o período em que conviviam, o erasta instruía o erômeno sobre  

 

[...] as regras de cortesia, valores morais, a disciplina, mas também noções básicas 

sobre a vida social, legislação e os negócios exteriores da cidade. Além disso, 

iniciava-o no mundo das Artes e do teatro, coisas que não eram ensinadas na escola, 

porém eram indispensáveis para que um jovem se tornasse um cidadão com 

convicção, discernimento, caráter e virtude. (VRISSIMTZIS, 2002, p. 107).  

 

Em contrapartida, o erasta contemplava e usufruía dos atributos físicos do jovem belo, forte e 

vigoroso. Embora envolvesse o amor entre dois indivíduos do mesmo sexo, essa prática 

parece não encontrar similaridade com o que conhecemos por homossexualidade. Segundo 

Foucault (2006, p. 174), havia uma ligação estrita do “[...] amor grego pelos rapazes à prática 

da educação e ao ensino filosófico [...]” até pelas limitações da formação pedagógica recebida 

pela criança nas escolas que, à época, “[...] ministravam apenas os conhecimentos básicos, 

isto é, a escrita, a leitura, a aritmética, e a música.” (VRISSIMTZIS, 2002, p. 102).  

Dessa maneira, à relação pederástica era atribuído um sentido que dava conta de um 

processo de formação social que não carregava em si nenhum matiz pejorativo. Ao contrário, 

esse tipo de relação de benefício mútuo que combinava a formação do futuro líder social com 

o amor transcendental experimentado apenas entre homens dizia respeito ao status social, ao 

poder, à nobreza e à honra reservados à esfera privilegiada da sociedade ateniense, tanto que 

dessa experiência só podiam participar os eupátridas, denominação que singularizava os 

homens nascidos em Atenas ou originários de famílias atenienses, ou seja, os legítimos 

cidadãos atenienses. Não poderia ser diferente, posto que a pederastia era, para o erasta, uma 

prática dispendiosa de tempo e de dinheiro: por um lado, pela dedicação dispensada no 

processo de formação que elevaria não só a mente, mas, e sobretudo, o espírito do jovem; por 

outro, pelos gastos consideráveis “[...] em presentes, não só para obter o favor de um jovem, 

mas também para conservá-lo, já que enfrentava a concorrência de outros candidatos [...]” a 

erasta (VRISSIMTZIS, 2002, p. 110). 

A pederastia era uma atividade que se desenvolvia dentro de um conjunto de normas 

muito bem definidas, orientadas pela cultura grega que tinha ideais elevados entre os quais o 

“[...] cultivo não só do espírito, mas também do corpo [...]” (VRISSIMTZIS, 2002, p. 100). 

Do corpo masculino, observe-se:  

 

No período clássico, quando filosofia, poesia, música e atletismo estavam em 

constante desenvolvimento, os homens tornavam-se cada vez mais refinados, tanto 

do ponto de vista físico quanto mental, enquanto mulheres permaneciam excluídas 

de todas essas atividades. Desse fato resultou que os homens não tinham o que 

compartilhar com a esposa; sempre encarceradas em casa, as esposas mantiveram 
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uma simplicidade de caráter e uma estreiteza mental, além de não cultivar o corpo 

por meio de exercícios ou atividades físicas. (VRISSIMTZIS, 2002, p. 102).  

 

Dessa forma, as relações pederásticas se fundamentavam numa conexão espiritual em 

que o amor estava em um plano metafísico e a atração física, que havia por parte do erasta, 

“[...] permanecia subordinada e subjacente e compreendia apenas algumas discretas 

manifestações de paixão [...]” (VRISSIMTZS, 2002, p. 107). O autor menciona que existem 

poucos registros acerca de supostos envolvimento sexuais nesse tipo de relação, mas que, em 

figuras pintadas em objetos de decoração, “[...] vê-se frequentemente os adultos bolinarem os 

órgãos genitais dos garotos, mas nunca o contrário. O próprio ato sexual ocorria (se e quando 

ocorria) exclusivamente entre as coxas do jovem [...]” (VRISSIMTZIS, 2002, p. 107). 

À parte das relações pederásticas, as relações amorosas entre homens era algo comum 

na Grécia Antiga e não constituía um problema, menos ainda eram vistas como uma anomalia 

sexual ou social. A distinção de valor que havia naquela época era entre as duas formas 

distintas com que o amor entre homens se manifestava. O amor pelos rapazes, nobre e 

elevado, traduzia “[...] uma viva repugnância a respeito de tudo o que pudesse marcar uma 

renúncia voluntária aos prestígios e às marcas do papel viril [...]” (FOUCAULT, 2006, p. 22). 

Já na chamada inversão dos papeis sexuais, ao contrário, havia uma forte carga depreciativa a 

propósito dos afeminados, ou seja, daqueles que apresentavam traços, comportamentos ou 

trejeitos que concorriam com os das mulheres. 

No entanto, no discurso que atravessa as várias instâncias da sociedade 

contemporânea, observamos que as pessoas que estabelecem relações afetivas e sexuais com 

pares do mesmo sexo pertencem a uma categoria definida: a dos homossexuais, portadoras de 

uma identidade sexual desviante ou anormal. Em virtude disso, as relações homoafetivas são 

alvo de preconceitos e consideradas uma forma de amor marginal, uma espécie de anomalia 

biológica da espécie humana rodeada de valorações depreciativas que guardam uma profunda 

relação com os princípios morais trazidos pelo cristianismo que legitimaram, como já vimos, 

a relação heteroconjugal como a única forma de relação amorosa e sexual válida, ainda assim 

com o fim único de procriação. 

Embora nas sociedades ocidentais contemporâneas as formas de prazer entre pessoas 

do mesmo sexo sejam colocadas como uma singularidade que não deve ser submetida a 

critérios morais e legais diferentes daqueles aplicados a todos, são “aceitas” a custa de um 

exercício que envolve o bom senso e a tolerância. 
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Ora, parece que as coisas foram bem diferentes entre os gregos. Eles pensavam que 

o mesmo desejo se dirigia a tudo que era desejável – rapaz ou moça – com a reserva 

de que era mais nobre o apetite que se inclinava ao que é mais belo e mais honrado: 

mas também pensavam que esse desejo devia dar lugar a uma conduta particular 

quando ele se instaurava entre dois indivíduos do sexo masculino. Os gregos não 

imaginavam que um homem tivesse necessidade de uma natureza ‘outra’ para amar 

um homem; mas eles estimavam sem hesitar que, para os prazeres obtidos numa tal 

relação, era necessário dar uma outra forma moral que não aquela exigida quando se 

tratava de amar uma mulher. (FOUCAULT, 2006, p. 171-172). 

 

Não resta dúvida de que o amor homossexual sofreu, ao longo da história, muitos 

deslocamentos, tanto em sua acepção, quanto no valor a ele atribuído. Dessa forma, somos 

levados a interrogar, junto a Foucault (2006), de que maneira as relações afetivas e de prazer 

entre pessoas do mesmo sexo se tornaram um problema a ser pensado e proferido por várias 

instâncias do saber que foram (e vão) constituindo, por meio de diferentes prescrições, o que o 

homossexual pode e deve ser dentro das singularidades que o constituem como sujeito da sua 

sexualidade. 

Entretanto, no espaço que se abre entre a ética de si e os códigos morais que são os 

embriões do estado de menoridade e do processo de condução das condutas, cabe muito mais 

que a depreciação do amor entre pares do mesmo sexo, a transformação do ato sexual em 

pecado, a fidelidade monogâmica e a castidade. Sendo assim, dentro do dispositivo de 

menoridade e do processo de infantilizar para governar que se estabeleceu na passagem da 

moral sexual pagã para a moral sexual cristã, situamos as transformações que definiriam a 

conduta da população e desenhariam o presente que conhecemos de acordo com o enorme 

campo de atuação das tecnologias de controle e com as constantes urgências demandadas pelo 

dispositivo de menoridade. É nessa perspectiva que seguimos com as reflexões acerca do 

acontecimento analisado nesta seção. 

 

3.5 Em nome da moral e do costume de segregar 

 

Ainda ao redor do fechamento da Queermuseu e das práticas discursivas e não 

discursivas que dele se desdobram, circulou, em redes sociais e noticiários, outra queixa do 

MBL e simpatizantes em defesa da criança. Dessa vez, contra a ausência da restrição etária à 

qual a exposição se destinava. Mesmo que a indicação de faixa etária seja praxe em alguns 

eventos culturais, a avaliação, decisão e o controle do acesso de crianças ou adolescentes, 

salvo nos casos previstos em lei, deve estar a cargo dos próprios pais ou responsáveis. Em 

outros termos, a família é suficientemente autônoma para escolher as condições consideradas 

ideais para o desenvolvimento e a formação do futuro adulto. 
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Apesar disso, é possível perceber um movimento em que certos segmentos, alheios à 

família, vêm assumindo seu controle, apropriando-se da sua autonomia e até da sua 

responsabilidade. Exemplo disso é a emergência de enunciados que alcançaram outro evento 

de arte que ocorreu no dia 26 de setembro de 2017, dias após o fechamento da mostra, e foi, 

digamos, um capítulo à parte da “saga Queermuseu”, também muito difundido nas redes 

sociais. Como podemos ler no enunciado (8), retirado de um portal gospel, o discurso 

religioso, historicamente utilizado para conduzir condutas, e elemento constitutivo do 

dispositivo de menoridade, aparece agregado ao discurso jornalístico para potencializar os 

efeitos de menoridade. 

 

(8) 

Uma performance apresentada na última terça-feira (26), durante a abertura do 35º Panorama da Arte 

Brasileira – 2017, no Museu de Arte Moderna (MAM), em São Paulo, tem causado revolta nas redes 

sociais. Na apresentação intitulada 'La Bête', o artista fluminense Wagner Schwartz permanece nu e 

deitado em um tablado no qual as pessoas – inclusive crianças – podiam interagir com o corpo dele. 

Após uma menina de cerca de quatro anos de idade ter sido estimulada por uma mulher (a própria 

mãe da criança, segundo o MAM) a tocar o corpo nu do homem e vídeos da cena serem divulgados 

nas redes sociais, a revolta se tornou geral. 

Após a polêmica do Santander Cultural com a exposição ‘QueerMuseu’ em Porto Alegre (RS), o 35º 

Panorama da Arte Brasileira – 2017 envolve outros dois bancos brasileiros neste escândalo: a Caixa 

Econômica Federal (Caixa Cultural) e o Itaú (Itaú Cultural), pois ambos são citados como 

participantes do evento, junto ao SESC e outras organizações. 

Nas redes sociais, os usuários estão acusando o evento de promover a pedofilia. É o que tem 

afirmado, por exemplo, a psicóloga paranaense Marisa Lobo, que já se tornou conhecida por incluir o 

combate à pedofilia e a defesa dos Direitos da Família nas causas por ela defendidas. 
Fonte: GUIAME [Portal Gospel]. Criança é estimulada a tocar homem nu em exposição do Museu de Arte 

Moderna, 29 set. 2017. 

 

O que se percebe é que as críticas direcionadas à manifestação artística em tela dão 

continuidade àquelas que polemizaram a Queermuseu e também entram na rede de 

enunciados que, ao difundirem abusos cometidos contra a criança, causam grande impacto e 

comoção nas pessoas, inventam um escândalo que vitima a criança e vendam os olhos da 

população em relação aos desmandos que estão sendo operados na política brasileira. Como 

se lê em (8), para potencializar o discurso de degradação da criança, a mãe da suposta vítima 

de pedofilia é acusada de estimular tal prática, o que sinaliza a incidência de técnicas de 

infantilização sobre mães e famílias que, no interior do dispositivo de menoridade, são 

ensinadas a educar e a formar os filhos. Não por acaso, a publicação traz a voz de uma 

psicóloga, cujo saber autoriza a condução dessas condutas. Sobre o mesmo episódio, vejamos 

uma publicação do jornal Gazeta do Povo:  

 

https://guiame.com.br/gospel/noticias/santander-ira-devolver-verba-receita-federal-apos-promover-pedofilia-e-zoofilia.html
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(9) 

A notícia foi uma das mais comentadas ontem nas redes sociais: 

Começou a circular nas redes sociais na noite desta quinta-feira vários vídeos mostrando uma menina 

tocando um homem nu, com o pênis à mostra, durante uma performance artística. O homem em 

questão é Wagner Schwartz, que fazia a performance no evento de abertura da 35ª Mostra Panorama 

da Arte Brasileira, no Museu de Arte Moderna de São Paulo.  

E quem conhece um pouco melhor a agenda “progressista”, sabe muito bem como há método nisso 

tudo, há uma meta final, que é a destruição dos valores morais, da família tradicional, e da infância 

das crianças. Mas tem “liberal” confundindo liberalismo com libertinagem, o que é uma tremenda 

bobagem.  

Já expliquei em vídeo como a esquerda caviar ajudou a parir a candidatura competitiva de Bolsonaro. 

O vídeo teve centenas de milhares de visualizações, pois toca na ferida. Cada vez que a GNT people 

apronta uma dessas, são mais alguns milhares de votos para o capitão patriota. Se continuar assim, 

Bolsonaro vence no primeiro turno, enquanto a patota alienada ficará coçando o queixo, perplexa e 

bastante histérica, é claro. 

Fonte: CONSTANTINO, Rodrigo. Crianças tocando homem nu pela “arte”: depois a esquerda não entende o 

avanço de Bolsonaro! Gazeta do Povo, 29 set. 2017. 

 

Esses enunciados expressos em (9) deixam evidente que o discurso de defesa da 

infância e da família que se instaurou ao redor da Queermuseu e se propagou pelas redes 

sociais é uma estratégia de menoridade que tem por finalidade demarcar posições político-

partidárias que visam ao fortalecimento da ala conservadora de direita, à custa de um discurso 

de demonização da esquerda “libertina” que dissemina a desordem, a imoralidade e a 

perversão, sem poupar nem mesmo as crianças. Outra realidade ignorada pelas manifestações 

desses segmentos que se dizem representantes da maior parte da população são as mudanças 

nas condições de existência e de funcionamento pelas quais as relações familiares passam no 

transcurso do tempo. Com essas transformações, o que temos no presente são vários núcleos 

familiares distintos, cuja existência não pode simplesmente ser apagada por súbitos e 

oportunos clamores ou porque alguns não aceitam. 

Nesse sentido, a despeito da onda conservadora de retorno aos valores tradicionais que 

aí está, é preciso considerar que o núcleo conjugal é, conforme Roudinesco (2003), apenas 

uma das configurações que assume a família na contemporaneidade. Em virtude das 

conquistas sociais da mulher, da transitoriedade das relações afetivas e, portanto, da 

recorrência de separações e divórcios, tornaram-se comuns famílias compostas somente por 

mãe e filhos ou por pai e filhos, sem contar com outros componentes como padrasto, 

madrasta, enteado, meio irmão, avô, avó etc. Ainda, com a legitimação da união estável entre 

pessoas do mesmo sexo, vemos surgir outro novo modelo de família, composto por dois pais 

ou duas mães e filhos. Reconhecer e aceitar essa realidade é o exercício de respeito esperado, 

realidade que grupos como os que ganharam voz em (8) e (9) querem tornar socialmente 
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transparente, impondo o velho núcleo conjugal tradicional como correto e modelo a ser 

seguido. 

Com a espetacularização da Queermuseu, da sua interrupção em Porto Alegre e da 

rede de enunciados que se formou às margens desse acontecimento, a questão da criança 

degradada pela arte passou pela performance do MAM e alcançou outras inúmeras instâncias, 

desde as mais cotidianas, como as rodas de conversa triviais na família, na escola e no 

trabalho; até as mais formais, como os discursos de autoridade da lei e da ciência para citar 

apenas uns poucos exemplos. O caminho percorrido por esses ditos nos conduz uma vez mais 

aos elementos do dispositivo de menoridade como controladores do dizer e do fazer da 

população. Nos limites dessa concepção de governo a produção e a circulação de certos 

discursos “[...] é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por 

certo número de procedimentos que tem por função conjurar seus poderes e perigos, dominar 

seu acontecimento aleatório, esquivar sua temível materialidade.” (FOUCAULT, 2005, p. 8-

9).  

Se pensarmos nessa “edição” que se opera sobre certos discursos para atender a 

determinados interesses, tudo faz sentido. Esses discursos (e práticas) nunca tiveram por meta 

discutir questões relacionadas à função ou aos limites da arte, sejam legais ou morais; nem à 

condição de vítima atribuída à criança, tampouco à destruição da família tradicional (que nem 

é mais hegemônica). O objetivo desse estardalhaço é, “no grito”, estabelecer verdades, por 

meio de um discurso de menoridade revestido de proteção a crianças e adultos infantilizados 

pela disseminação do medo e do perigo iminente: crianças acuadas não só se submetem como 

buscam refúgio e proteção, não em mecanismos de segurança, mas num discurso de segurança 

que estaria vinculado à moralização da política e da sociedade. 

São discursos como esses, enredados com muitos outros que circulam, que vão 

constituindo os sujeitos, orientando sua intervenção no meio em que vivem e construindo o 

presente dentro de determinados jogos de verdade irremediavelmente atrelados a certas 

relações de poder e de saber. Por jogos de verdade, Florence (2004, p. 235) entende “[...] não 

a descoberta das coisas verdadeiras, mas as regras segundo as quais, a respeito de certas 

coisas, aquilo que um sujeito pode dizer decorre da questão do verdadeiro e do falso [...]”, 

estabelecendo, por meio de sofisticadas relações de força, o que entra e o que não entra na 

ordem do discurso. No momento atual a “ordem” que parece se estabelecer no discurso 

político é a de promover, por meio da infantilização da população, o retorno dos valores 

conservadores da moral, dos bons costumes e da família tradicional. 
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A verdade que o golpe de menoridade que a direita conservadora capitalista tentou 

forjar (e parece ter conseguido) é a de que a esquerda, tomada como comunista e imoral, 

badernou a vida da sociedade brasileira e somente a direita pode colocar a “casa em ordem”, 

opondo-se a tudo que foi construído nos governos do PT. Com o intento de deixar claro que o 

país caiu na desordem e na libertinagem, nenhuma oportunidade de manipular e distorcer 

fatos da realidade é desperdiçada. Como exemplo, temos a repercussão do clamor criado ao 

redor da mostra censurada, em defesa da criança vítima de pedofilia e de prostituição infantil 

e contra a devassidão que, conforme enunciado em (8) e (9), tomou conta da política brasileira 

e vitimou toda a população, em especial a criança. 

 

3.6 Em nome de Deus e do ultraliberalismo 

 

Partindo do entendimento de que as obras da Queermuseu estavam cumprindo o seu 

papel de arte, de que o conteúdo da exposição não infringia nenhum pressuposto legal, a 

pergunta que colocamos é: quais seriam os “verdadeiros” motivos de o Banco Santander 

interromper abruptamente a exibição da mostra?  

 

(10) 

Diante da forte repercussão repentina, o Santander esclareceu, por meio de nota, em um primeiro 

momento, que algumas imagens da mostra poderiam provocar um sentimento contrário daquilo que 

discutem. No entanto, elas tinham sido criadas “justamente para nos fazer refletir sobre os desafios 

que devemos enfrentar em relação a questões de gênero, diversidade, violência entre outros”. Dois 

dias depois, entretanto, o banco voltou atrás e cedeu às pressões dos críticos com medo de um forte 

boicote contra o Santander e de manchar a imagem da instituição financeira. 

Em nova nota, neste domingo, o Santander Cultural pediu desculpas a todos os que se sentiram 

ofendidos por alguma obra que fazia parte da mostra. “Ouvimos as manifestações e entendemos que 

algumas das obras da exposição Queermuseu desrespeitam símbolos, crenças e pessoas, o que não 

está em linha com a nossa visão de mundo. Quando a arte não é capaz de gerar inclusão e reflexão 

positiva, perde seu propósito maior, que é elevar a condição humana”. O banco resolveu então 

encerrar a mostra que ficaria em cartaz até o dia 8 de outubro [...]. 
Fonte: MENDONÇA, Heloísa. Queermuseu: o dia em que a intolerância pegou uma exposição para Cristo. El 

País, 13 set. 2017. 

 

O que se percebe em (10), num primeiro momento, é uma defesa da função da arte que 

se materializa na impressão estética ou na reflexão proposta pelas obras e que, eventualmente, 

teriam recebido uma leitura distorcida, a mesma que circulou nas redes sociais e estaria 

causando mal-entendidos em relação ao que de fato elas discutem. Já no segundo momento, o 

enunciado traz uma manifestação diferente, imediatamente posterior à primeira, em que o 

banco admite que certas obras desrespeitam os princípios de algumas pessoas, pede desculpas 

aos que se ofenderam e decide pela interrupção da exposição. Ou seja, sustentado por um 
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posicionamento contraditório e sob uma frágil convicção sobre a não legitimidade de a 

exposição continuar sendo exibida, o banco a interdita. Quando tenta justificar o fechamento, 

em momento algum desqualifica o padrão estético ou a legalidade das obras. Essa mudança 

repentina de posicionamento nos faz pensar que, como inventor das coisas do mundo e tendo 

em vistas as técnicas que definem o dispositivo de menoridade, “[...] o discurso é constituído 

pela diferença entre o que poderíamos dizer corretamente em uma época [...] e o que é dito 

efetivamente [...]” (FOUCAULT, 2010b, p. 14). 

De uma instituição financeira que sobrevive e enriquece da extorsão de recursos 

velada por regras criadas para servir ao ultraliberalismo3, não era de se esperar outro 

posicionamento a não ser a rendição às ameaças de um boicote em massa e a possibilidade de 

ter seu nome maculado pela ação dos revoltosos, conforme incitação expressa em (11) por 

Paula Cassol, líder do MBL no Rio Grande do Sul, que liderou os protestos que culminaram 

no fechamento da exposição: 

 

(11) 

[...] a ativista explica que o MBL apoia o boicote ao Santander, que mantém o centro cultural na 

capital gaúcha. “Apoiamos o boicote, apoiamos que as pessoas se manifestem. Não fechei a minha 

conta no Santander porque não tenho conta no Santander [...]. 
Fonte: SPERB, Paula. ‘Não vejo censura’, diz dirigente do MBL sobre fim de mostra. Veja. 11 set. 2017. 

 

No Jornal Nacional (JN) de 4 outubro de 2017, a Queermuseu foi novamente 

polemizada, dessa vez pelo prefeito do Rio de Janeiro (RJ), Marcelo Crivela. Cumprindo o 

itinerário pré-estabelecido, a mostra entraria em cartaz no Museu de Artes do Rio (MAR), 

entretanto, na mesma linha discursiva de menorização do pensamento, a prefeitura do Rio 

bloqueou a exibição, antes mesmo de ela começar, em virtude de seus já mencionados 

desdobramentos em Porto Alegre. Em entrevista ao JN, Crivela afirma: 

 

(12) 

Em um vídeo publicado na internet, o prefeito Marcelo Crivella, do PRB, já tinha declarado que não 

queria a exposição lá. “Aqui no Rio a gente não quer essa exposição. Saiu no jornal que ia ser no 

MAR. Só se for no fundo do mar, porque no Museu de Arte do Rio não”, disse. 

Nesta quarta-feira (3), ele confirmou a posição: “O povo do Rio de Janeiro, majoritariamente, não 

quer a exposição no Rio de Janeiro. Não queriam em São Paulo, não quiseram em Porto Alegre e 

                                                 
3 Sobre a opção pelo uso do termo “ultraliberalismo” em vez de “neoliberalismo”: o termo neoliberal serve para 

“[...] denominar as propostas econômico-sociais de Estado mínimo, defesa do livre mercado e da 

desregulamentação em um período de rápida e intensa globalização”, porém considera que o termo ultraliberal 

é mais preciso para a configuração capitalista atual, “[...] pois sintetiza as propostas de um liberalismo 

acentuado, na era da globalização financeira.” BAGGIO, Kátia Gerab. Conexões ultraliberais nas Américas: o 

think tank norte-americano Atlas Network e suas vinculações com organizações latino-americanas. In: XII 

ENCONTRO INTERNACIONAL DA ANPHLAC. Anais [...]: Campo Grande, 2016. p. 1. 
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aqui também não. É o povo do Rio, eu sou apenas uma expressão desse povo do Rio. E não é censura 

prévia não. As pessoas viram na internet toda questão de zoofilia, pedofilia, ninguém quer saber 

disso”, disse o prefeito do Rio, Marcelo Crivella. 
Fonte: JORNAL NACIONAL (2017). Prefeitura do Rio veta exposição Queermuseu no MAR. 4 out. 2017. 

 

De fato, o povo “não quer saber disso”. De acordo com pesquisa realizada pelo 

Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Universidade de Campinas 

(IMECC-Unicamp) e os dados estatísticos inerentes à constituição do dispositivo de 

menoridade, a chance estimada de uma pessoa se tornar frequentadora de museus e centros 

culturais é diretamente proporcional à elevação do seu nível de escolaridade: “[...] visitantes 

pós-graduados têm, aproximadamente, três vezes mais chances de serem frequentadores 

assíduos em relação aos que detêm nível de escolaridade correspondente ao ensino 

fundamental completo.” Outro dado revelado pela pesquisa é que, semelhante ao que acontece 

com o nível de escolarização, há também “[...] um aumento expressivo nas estimativas das 

chances dos visitantes serem considerados frequentadores assíduos, conforme a renda 

domiciliar mensal aumenta [...]” (KOEHLER; LIMA; MARINA, 2010). 

Isso nos leva a entender que apenas um grupo restrito da população, aquele que adere 

a essa forma de entretenimento ou os envolvidos direta ou indiretamente com a produção e 

circulação de diferentes manifestações artísticas, como artistas, curadores, e pesquisadores, 

teriam propriedade para validar ou não a relevância da exposição para a cultura brasileira e 

não foram essas pessoas que fizeram as denúncias. Pelo contrário, os que conhecem e 

defendem a arte e sua relevância tentaram argumentar de diferentes formas, e com 

propriedade, a favor da permanência da mostra e tiveram suas vozes silenciadas por um 

discurso leigo, mas suficientemente eloquente para falar em nome da população, decidir por 

ela e conduzir sua conduta, sem sequer conhecer as obras ou saber sua proposta de reflexão, 

conforme afirma a representante do MBL: 

 

(13) 

Questionada por VEJA, Paula afirmou que não visitou a exposição “Queermuseu” e que o MBL 

“tomou conhecimento do conteúdo” porque muitas pessoas estavam se manifestando contrariamente 

às obras, incluindo ativistas dos direitos dos animais. “Apoiamos a iniciativa e ajudamos”, explicou 

Paula sobre os protestos. 
Fonte: SPERB, Paula. ‘Não vejo censura’, diz dirigente do MBL sobre fim de mostra. Veja. 11 set. 2017. 

 

Pensando na fragilidade dos argumentos que sustentam a intervenção do MBL no 

fechamento da Queermuseu e nas várias outras frentes de atuação desse tipo de agremiação 

nas esferas social e principalmente política, somos levados a refletir sobre os mecanismos que 
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definem quem conduz e quem é conduzido dentro de determinados jogos de poder e a partir 

de certas técnicas de governo. Nesse escopo, situamos as técnicas de infantilização que levam 

ao estado de menoridade e podemos dizer que vivemos sob o pleno funcionamento da 

governamentalidade, cuja noção proposta por Foucault (2009, p. 291) diz respeito ao 

 

[...] conjunto constituído pelas instituições, procedimentos análises e reflexões, 

cálculos e táticas que permitem exercer essa forma bastante específica e complexa 

de poder, que tem por alvo a população, por forma principal de saber a economia 

política e por instrumentos técnicos essenciais o dispositivo de segurança. 

 

Embora tenha sido somente na sociedade de controle, com o advento da população, 

que essa forma de condução de condutas pôde efetivamente entrar em cena e se sofisticar 

como estratégia política, se olharmos para a história dos últimos séculos, veremos um gradual 

processo de governamentalização do Estado e alguns dos princípios da governamentalidade 

disseminados pelo caminho. Mesmo que essa governamentalidade seja uma forma de controle 

muito mais sofisticada, guarda, em sua essência, uma forma de poder bem antiga praticada 

durante a Idade Média pela Igreja Católica, detentora da supremacia religiosa, política e 

econômica da sociedade daquela época. Estamos falando do poder pastoral.  

Considerando que é comum a toda forma de poder o controle, a normatização e 

normalização de condutas, o poder pastoral, de acordo com Foucault (2008b), não se 

diferenciaria muito das demais formas de poder presentes na literatura hebraica e na 

magistratura grega, não fossem algumas particularidades que foram agregadas àquilo que 

seriam os princípios fundamentais do cristianismo: a salvação, a lei e a verdade. Tendo em 

vista esses três fundamentos, a novidade trazida pelo pastorado cristão consiste na forma de 

relação de obediência que foi estabelecida entre o pastor e seu rebanho, com base em uma 

espécie de contabilização de méritos e deméritos que orientaria o julgamento de Deus sobre a 

absolvição ou a condenação de ambos. 

Nesses termos, o pastor cristão torna-se o responsável por conduzir à salvação não só 

o rebanho, mas cada ovelha em particular, prestando conta de sua conduta pela qual passa a 

ser corresponsável. Ou seja, o bem ou o mal que ocorre à ovelha acontece na mesma medida e 

intensidade com o pastor e, sendo assim, quando uma única ovelha se perde, o pastor se perde 

com ela e, se for o caso, deve dispor de sua vida para salvá-la ou arrebanhá-la. Considerados 

seus, é obrigado a pagar pelos pecados e por quaisquer outros infortúnios de todos e de cada 

um que está sob a sua condução. Dentro desse princípio que, em certa medida, reduz pastor e 

ovelha a uma coisa só, Foucault (2008b) considera duas atualizações fundamentais que 
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definem as singularidades do pastorado: a direção da conduta cotidiana e a direção da 

consciência.  

Na direção da conduta cotidiana, a tarefa do pastor é instruir sobre aquilo que se deve 

saber e fazer, mas vai muito além: “[...] não apenas por princípios gerais, mas por uma 

modulação cotidiana, esse ensino também tem de passar por uma observação, uma vigilância, 

uma direção exercida a cada instante e da maneira menos descontínua possível sobre a 

conduta integral, total das ovelhas [...]” (FOUCAULT, 2008b, p. 239). Esquadrinhando suas 

ações cotidianas, abre-se o caminho necessário para penetrar e dirigir as consciências. Sobre 

essa direção da consciência, segundo ponto que diferencia o poder pastoral das demais formas 

de exercício de poder até então observadas, cumpre dizer que já havia sido praticada na 

Antiguidade. O que mudou na curva do cristianismo foram os moldes dessa prática, o que 

explica em grande medida as formas de governo tratadas por Foucault (2008b), com a noção 

de governamentalidade. 

Um relevante aspecto da direção da consciência na cultura pagã é que ela não só 

ocorria voluntariamente como era uma demanda de quem quisesse ser dirigido, a ponto de se 

tornar uma espécie de serviço a ser contratado. Conforme nos informa Foucault (2008b, p. 

240), “[...] os sofistas tinham barracas de direção de consciência nas praças públicas. A 

consulta era paga [...]” e “[...] circunstancial, isto é, ninguém se deixava dirigir a vida inteira e 

a respeito de todos os aspectos da vida, só quando passava por um mau momento, um 

episódio duro e difícil, é que ia consultar um diretor de consciência.” Além de ser eventual, 

essa direção conduzia a um exame de consciência entendido como a experiência do 

aprimoramento voluntário em busca do controle de si.  

No universo cristão, ao contrário, a direção da consciência não é uma escolha, 

tampouco é circunstancial. “Não se trata de responder a uma desgraça, ou a uma crise, ou a 

uma dificuldade. A direção da consciência é absolutamente permanente, é a propósito de tudo 

que a pessoa vai ser dirigida durante toda a vida”, e ainda que o exame de consciência 

também seja realizado, não tem, nesse caso, a função de aprimorar as técnicas de controle de 

si. De outra sorte, ele serve para que aquele que está sob condução confesse ao diretor o que 

fez, o que é, “[...] o que sentiu, as tentações a que foi submetido, os maus pensamentos que 

deixou em si, ou seja, é para melhor marcar, para ancorar melhor ainda a relação de 

dependência ao outro que se faz o exame.” Nesse processo, “[...] o indivíduo vai formar de si, 

a cada instante, pelo exame de consciência, certo discurso de verdade. Vai extrair e produzir a 

partir de si mesmo certa verdade, que vai ser aquilo através do que vai estar ligado àquele que 

dirige sua consciência.” (FOUCAULT, 2008b, p. 241).  
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O estabelecimento dessa dependência inaugura um tipo de submissão que inovará, 

pela salvação, a relação do indivíduo com a lei e com a verdade. Expliquemos com Foucault 

(2008b, p. 242): o pastorado cristão “[...] não vai simplesmente ser o instrumento da aceitação 

ou da generalização da lei [...]”, mas de certo modo vai tangenciar “[...] a relação com a lei, 

vai instaurar um tipo de relação de obediência individual, exaustiva, total e permanente.” 

Trata-se 

 

[...] de implantar uma estrutura, uma técnica, ao mesmo tempo de poder, de 

investigação, de exame de si e dos outros pela qual certa verdade, verdade secreta, 

verdade da interioridade, verdade da alma oculta, vai ser o elemento pelo qual se 

exercerá o poder do pastor, pelo qual se exercerá a obediência, será assegurada a 

relação de obediência integral, e através do que passará justamente a economia dos 

méritos e deméritos. (FOUCAULT, 2008b, p. 242). 

 

Assim o que inova o poder na era cristã, que cria para ele uma escala ascendente de 

complexidade, que o coloca como prelúdio da governamentalidade, que o introduz 

definitivamente nas formas de governo desenvolvidas desde então e que nos permitem chegar 

ao dispositivo de menoridade não é, como já sinalizamos, a salvação, nem a lei e a verdade, 

mas o fato de ter sido criada ao redor desses três elementos uma política específica de 

individualização, uma individualização analítica, hierárquica, classificatória e subjetiva. “É 

portanto toda a história dos procedimentos da individualização humana no Ocidente que está 

envolvida na história do pastorado. Digamos ainda que é a história do sujeito.” (FOUCAULT, 

2008b, p. 243). 

Guardadas as peculiaridades que separam e as filiações que ligam o poder pastoral e a 

arte de governar, certo é que rebanho ou população, não importa, todos, e sempre, precisam 

ser conduzidos. Para Foucault (2008b, p. 219), “[...] nenhuma sociedade foi mais pastoral do 

que as sociedades cristãs [...]”, entretanto, no fim da Idade Média, a instituição religiosa, até 

então hegemônica, começou a ter suas bases fragilizadas pela expansão comercial e por 

nuances do que viria a se tornar o modo de produção capitalista, que ora vivenciamos em sua 

mais alta tecnologia. Assim, é de se entender que o poder pastoral ligado ao cristianismo, que 

tinha por missão conduzir o rebanho rumo à salvação, também estava em declínio. Mediante 

isso, como ficaria a condução do povo nesse novo mundo, laico, que se delineava? Quem o 

conduziria e para onde?  

Com a chegada da economia de mercado, a tendência era que o poder pastoral 

desaparecesse, junto com o feudalismo, em favor de uma nova tecnologia de poder, no 

entanto, o que ocorreu foi uma reconfiguração na forma de conduzir as condutas. A novidade 



65 

 

é que, ao exercer a soberania em relação aos seus súditos, o soberano passa a desenvolver 

atributos específicos e racionais que somente ele seria capaz de definir, cumprir e aprimorar. 

Essa  

 

[...] ação é a que consiste em governar e para a qual não se tem de buscar modelo, 

nem do lado de Deus, nem do lado da natureza. Essa emergência da especificidade 

do nível e da forma do governo – é isso que se traduz pela nova problematização, no 

fim do século XVI, do que se chamava de res publica, a coisa pública. Digamos, 

também numa palavra, que vocês têm um fenômeno, todo um processo de 

governamentalização da res publica. [...] E o governo é isso. É mais do que a 

soberania, é um suplemento em relação à soberania, é algo diferente do pastorado, e 

esse algo que não tem modelo, que deve buscar seu modelo, é a arte de governar. 

(FOUCAULT, 2008b, p. 317). 

 

A arte de governar está irremediavelmente ligada à economia. De acordo com 

Foucault (2009, p. 281), “[...] a palavra economia designa originariamente o sábio governo da 

casa para o bem da família” e se materializa na ascendência e na habilidade que um pai de 

família pode ter ao gerir a casa, as crianças, os demais membros da família, os bens e as 

riquezas. É claro que nos termos da sociedade disciplinar e depois da sociedade de controle, 

com suas respectivas formas de poder, a família como unidade de governo vai se diluir, mas 

até então, “[...] a arte de governar só podia ser pensada a partir do modelo da família, a partir 

da economia entendida como gestão da família.” (FOUCAULT, 2009, p. 288). Como se vê, é 

na família, e por meio de técnicas de infantilização, que reside o embrião da noção de 

governo.  

Partindo desse entendimento, governar significa encontrar a forma adequada de 

ordenar as coisas e as pessoas com vistas ao alcance de determinados fins relacionados não ao 

bem comum, mas deliberadamente apropriados aos objetivos do próprio governo. Seja no 

âmbito da família ou da população, “[...] fazer por vários meios com que determinados fins 

possam ser atingidos” (FOUCAULT, 2009, p. 284). Concebida a noção de governo, o desafio 

que se colocava era encontrar uma forma de aplicar essa economia à administração do Estado. 

Nesse sentido, “[...] governar um Estado significará estabelecer a economia no nível geral do 

Estado, isto é, ter em relação aos habitantes, às riquezas, aos comportamentos individuais e 

coletivos uma nova forma de vigilância, de controle tão atenta quanto a do pai de família [...]” 

(FOUCAULT, 2009, p. 281).  

Seguindo esse princípio, e nos termos de Foucault (2009), para que o governante 

chegue ao aprimoramento necessário para governar os outros é preciso que domine três tipos 

de governo particulares: o governo de si, que se inscreve no âmbito da moral; o governo da 

família, que se inscreve no âmbito da economia; e, por fim, a ciência do bem governar, que se 
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inscreve no âmbito da população. Se o pretenso gestor de Estado tem como atributo saber 

governar a si, a sua família e suas riquezas, isso recairá sobre os chefes das famílias 

governadas que, por um efeito descendente, saberão gerir sua casa e seus bens, o que 

repercutirá na boa conduta de todas as pessoas. Se a noção de governo se estende da família à 

população, o mesmo ocorre com o sentido que era atribuído à economia que, de forma 

inimaginável, sobrepujou o âmbito familiar para se tornar, segundo Foucault (2009, p. 282), 

“[...] um nível de realidade, um campo de intervenção do governo através de uma série de 

processos complexos absolutamente capitais para nossa história”, para se tornar, enfim, o que 

significa governar e ser governado na atualidade. Assim, dentro do sentido assumido pelo 

termo “economia” entram os saberes econômicos de governo, agora irremediavelmente 

associados a todos os demais saberes que avaliam e buscam soluções para os problemas da 

população. 

Para ilustrar as regras que orientam as formas de governar e, trazendo essa acepção 

para o presente, entender, em (12), o efeito de verdade das palavras do prefeito do Rio de 

Janeiro, Marcelo Crivela, há que se considerar, a princípio, que o fato de ter sido eleito pelo 

voto direto já lhe confere certa propriedade quando se pronuncia em nome da maioria. 

Entretanto, para efetivar racionalmente uma concepção política e, a partir dela, conduzir as 

condutas, ser eleito é apenas o primeiro passo. Para bem governar, um governo, seja de direita 

ou de esquerda, conservador ou liberal, em qualquer instância, deverá considerar a população 

“[...] como sujeito de necessidades, de aspirações, mas também como objeto nas mãos do 

governo; como consciente, frente ao governo, daquilo que ela quer e inconsciente em relação 

àquilo que se quer que ela faça.” (FOUCAULT, 2009, p. 289).  

Nesse caso concreto, a iniciativa do prefeito tinha por finalidade “engrossar a fila” dos 

revoltosos sem causa, entretanto, sua ação foi realizada dentro de sua atribuição de atender a 

uma necessidade do povo. Na qualidade de governo desse povo, atuou como “porta voz”, 

como autoridade que, conduzindo condutas, tem a prerrogativa de escolher e, em nome dos 

governados, manifestar um posicionamento, nesse caso o de rechaço às obras. Eis o papel de 

um condutor para aqueles que clamam por condução. O que define o governo de si e dos 

outros é que aqueles que, por um motivo ou outro, escapam, individualmente, do estado de 

menoridade e começam “[...] pondo os outros sob a sua própria autoridade, de tal sorte que 

esses outros, habituados assim ao jugo, não suportam a liberdade e a emancipação.” 

(FOUCAULT, 2013, p. 33). Não suportam porque aderir a práticas de liberdade significa 

impor a si a experiência de refletir, estabelecer relações, tomar decisões, modificar-se; ao 
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passo que se manter em estado de menoridade não demanda do sujeito nenhum trabalho ético 

ou estético de si, nem compromisso com a noção pagã de discurso verdadeiro. 

Ao discutir a noção de verdade (parresía) para os gregos, Foucault (2013) estabelece, 

por meio da leitura que faz de Sócrates e Platão, um paralelo entre o discurso filosófico e o 

discurso retórico. Para ele, a retórica está associada à capacidade de persuadir e não de 

estabelecer um compromisso com o dizer a verdade. “A retórica nada mais é que uma maneira 

de conduzir as almas por intermédio dos discursos” ou, em outros termos, “[...] é a arte que 

permite que a mesma coisa possa parecer justa ou injusta, ou que a mesma decisão possa 

parecer boa ou ruim [...]”. Assim, “[...] para que a mesma coisa possa parecer ora boa ora 

ruim, ora justa ora injusta, é preciso ser capaz de acionar uma ilusão que persuadirá o 

indivíduo de que o que é justo é injusto, ou vice-versa.” (FOUCAULT, 2013, p. 301). Já a 

filosofia constitui a via de acesso ao diálogo e ao debate de si consigo que leva ao 

entendimento, à experiência de alteração, à transformação de si e à saída do estado de 

menoridade. Nesse sentido, “[...] o filósofo será verdadeiramente o parresiasta, e o único 

parresiasta, o que o retórico, o homem da retórica, não é capaz de ser nem fazer” 

(FOUCAULT, 2013, p. 305). 

Para o sucesso da condução de quaisquer condutas e a obtenção dos fins desejados, o 

governo deve trabalhar no sentido de conhecer o perfil, as características e os anseios da 

população e, então, planejar as estratégias a serem utilizadas para a oferta daquilo que ela 

deseja e espera. Se como diz Foucault (2013, p. 31) “[...] o estado de menoridade não se deve 

a ninguém mais que ao próprio homem [...]” e se é ele mesmo que abre mão de avaliar os 

acontecimentos que interferem em sua vida, sempre haverá uma “autoridade” para fazer isso 

por ele. Nem retórico, muito menos filosófico, o discurso de Marcelo Crivela, na condução 

das condutas, se baseia em argumentos próprios do discurso religioso neopentecostal que está 

vinculado à verdade apresentada no texto bíblico e, portanto, se identifica com o poder 

pastoral, sobre o qual já discorremos e não se alinha ao discurso verdadeiro concebido pela 

cultura pagã.  

 

3.7 Crianças assombradas e paralisadas 

 

No campo das técnicas de infantilização e das ações que elas operam no interior do 

dispositivo de menoridade, entre as estratégias mais produtivas para conduzir condutas, 

controlar comportamentos indesejados e evitar que a população saia do seu estado de 

menoridade, estão a coação, a disseminação do medo e a criação de monstros sociais. Com a 
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chegada da internet e da ação instantânea e simultânea de agentes formadores de opinião, 

espalhar o medo e fabricar monstros a serem combatidos tornou-se muito mais rápido e fácil. 

Os monstros da vez são os artistas e apreciadores da arte que, em um clique, passaram a 

integrar uma legião de pedófilos da qual toda criança estaria à mercê: uma pseudo e descabida 

epidemia de pedofilia. Em uma cartilha sobre o tema, publicada pelo Ministério Público 

Federal (MPF) e direcionada ao público infanto-juvenil, podemos ler: 

 

(14) 

A pedofilia está entre as doenças classificadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) entre os 

transtornos da preferência sexual. Pedófilos são pessoas adultas (homens e mulheres) que têm 

preferência sexual por crianças – meninas ou meninos – do mesmo sexo ou de sexo diferente, 

geralmente pré-púberes (que ainda não atingiram a puberdade) ou no início da puberdade, de acordo 

com a OMS. 

Fonte: Turminha do MPF (2016). 

 

Se conforme (14), a pedofilia é uma patologia e não uma identidade social, onde 

poderia haver tantos pedófilos à disposição? Num discurso moralista que, ao produzir 

pedófilos, distorce questões relativas à sexualidade humana e, de quebra, defende a pureza da 

criança e a proteção irrestrita à infância. Quem seria capaz de se opor a uma defesa como 

essa? O que se nota é que o fazer político se apropria do discurso médico para aterrorizar a 

população, tendo em vista o impacto que um discurso de autoridade como o da medicina tem 

no processo de constituição dos sujeitos. Partindo desse pressuposto, é possível dizer que “[...] 

a prática política transformou não o sentido nem a forma do discurso, mas suas condições de 

emergência, de inserção e de funcionamento; ela transformou o modo de existência do 

discurso médico.” (FOUCAULT, 2010b, p. 18). Nesse sentido, é possível dizer que a 

circulação de dizeres de proteção à criança no universo do acontecimento em tela tem por 

objetivo manter, nas pessoas, a inércia do pensamento; e que essa epidemia de pedofilia a que, 

repentinamente, a criança brasileira passou a estar exposta é menos um problema a ser tratado 

pelas autoridades e mais um monstro criado para que a sociedade se ocupe de destroçá-lo. 

Manter a população ocupada com a destruição de um monstro é uma boa estratégia de um 

governo que quer sair do foco e estar livre para fazer inescrupulosamente o que deseja, 

mesmo sob a luz do dia e com o ateste dos meios de comunicação. Enquanto isso os monstros 

de verdade crescem e se proliferam: 
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(15) 

O presente e o futuro estão ameaçados no Brasil porque há menos dinheiro para saúde e educação, 

porque a Amazônia está sendo roubada e porque direitos profundamente ligados à existência de cada 

um estão sendo exterminados por um Congresso formado em grande parte por corruptos. Mas como 

isso está deslocado, parece que a ameaça está em outro lugar. Neste caso, na arte, nos artistas, nos 

museus. Com o ódio deslocado para um monstro que não existe, homens que pregam e praticam 

monstruosidades aumentam suas chances de serem eleitos e reeleitos e as monstruosidades históricas 

seguem se perpetuando. 
Fonte: BRUM, Eliane. Como fabricar monstros para garantir o poder em 2018. El País, 31 out. 2017. 

 

Em poucas palavras, assistimos a uma espetacularização do moralismo, de um 

pseudomoralismo que oculta (ou escancara e normaliza?) a corrupção sem precedentes na 

política brasileira que afeta e precariza diretamente as condições de existência da população. 

Em uma relação de forças que envolve o discurso e o poder, a população é convocada a aderir 

a posicionamentos cujo conhecimento de causa está, na maior parte das vezes, fora do seu 

domínio: a favor da ordem, em oposição à desordem; da moral em oposição à libertinagem; 

do certo em oposição ao errado. Se a população se move e suas condutas são conduzidas por 

meio da articulação entre dispositivos, o lugar em que se situam nossas considerações é o 

entrecruzamento de quatro dispositivos que muito importam para a perpetuação do estado de 

menoridade ou da letargia da capacidade de pensar da população. Trata-se dos dispositivos de 

menoridade, de infantilização, de sexualidade e, recobrindo esses, e todos, o dispositivo de 

segurança. 

Fato é que, sob a ação desses dispositivos, a maioria da população se imbui da 

ingenuidade de uma criança que adere a posicionamentos que lhes são colocados como 

“corretos”, sem considerar nem avaliar outras possibilidades. Que sirvam de exemplo os 

discursos de imoralidade e perversão que foram produzidos e reproduzidos acerca da 

Queermuseu. Esses ditos ganharam tamanha produtividade que passaram a ser aceitos como 

verdadeiros e propalados por grande parte dos brasileiros que apoiaram a interdição dessa 

exposição de arte que nunca frequentaram e de cuja existência nem conhecem a razão, em 

nome de uma imoralidade já desbancada por argumentos técnicos, jurídicos e estéticos, 

atestados por autoridades de diferentes áreas do conhecimento. 

Seguindo a mesma premissa, continuam sendo produzidos discursos que evidenciam o 

trabalho de agremiações como o MBL para fortalecer as políticas neoliberais, assegurar a 

permanência do estado de menoridade da população e, logicamente, minar, por meio de 

diferentes formas de interdição, iniciativas que possam despertar nos sujeitos a perigosa 

experiência de pensar. Isso pode ser ilustrado em entrevista recente ao UOL, em que um dos 
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criadores do programa “Tá no ar”, Marcius Melhem, comenta a crítica de que o programa 

carregaria um teor elitista na forma do humor que produz. Em relação a isso o artista avalia: 

 

(16) 

Parte desta crítica embute um preconceito com nosso povo, de que tudo que é inteligente, ou 

supostamente inteligente, não é popular, compreensível pela população. Além de equivocada, é uma 

premissa que ignora a própria missão da televisão, que é de puxar a corda disso, de provocar o 

público, de fazê-lo pensar. A premissa de que o público não deve pensar muito diante da televisão é 

errada, equivocada, preconceituosa com o público. 
Fonte: MELHEM, Marcius. Falar que o público não deve pensar diante da TV é preconceito, diz Melhem. 

Entrevista cedida a Mauricio Stycer. UOL, 11 jan. 2019. 

 

Os enunciados expressos em (16) ilustram o cálculo adotado pelo governo para lidar 

com a população no sentido de mantê-la em pleno estado de menoridade. Sem enfrentar o 

desafio de refletir para, então, criticar, a população busca proteção em escolhas prontas. Ora, 

se há uma aceitação majoritária de que no Brasil “comunista” prepondera a imoralidade, essa 

mesma maioria tende a aceitar também que a solução está no discurso que se opõe a essa 

imoralidade. Isso nos leva a pensar que o governo, assim como aqueles que o representam e 

apoiam, estão cumprindo bem o seu papel quando levam a população a repudiar uma pedofilia 

que não está nas obras de Bia Leite nem na Queermuseu.  

Não resta dúvida de que dentro da concepção capitalista neoliberal, o Estado é uma 

relevante estrutura de onde emana o poder e é esse o motivo que nos faz colocá-lo, com 

recorrência, a serviço de nossa análise. Isso não significa, entretanto, que ele seja uma 

entidade superior e autônoma capaz de dividir a sociedade em dois extremos em que uma 

pequena parcela dominante exerce um poder opressor sobre uma enorme massa de oprimidos. 

Ao contrário, o exercício do poder decorre das relações sociais e a elas é inerente, 

perpassando todas as instâncias da vida humana, das mais cotidianas às mais formais, e 

compondo o universo dos chamados “micropoderes” (FOUCAULT, 2003). Em outros termos, 

o fato de o poder estar em todos os lugares não é um obstáculo para a existência de instâncias 

em que ele esteja mais centralizado e visível como no Estado. Ao contrário, o funcionamento 

de uma estrutura como o Estado só obterá êxito se tiver, como pilar de sustentação, diversas 

microrrelações de poder.  

Seria difícil para o Estado impor algo como “[...] o serviço militar, se não houvesse, 

em torno de cada indivíduo, todo um feixe de relações de poder que o liga a seus pais, a seu 

patrão, a seu professor [...]” ou a outra pessoa ou instância por quaisquer domínios 

hierárquicos (FOUCAULT, 2003, p. 231). Guardadas as devidas proporções, são essas 

pequenas estratégias localizadas que mantêm as grandes estruturas de poder. Os métodos e 
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procedimentos utilizados pela polícia para ter autoridade no desempenho de suas funções não 

irão coincidir, por exemplo, com aqueles praticados pelos pais em relação ao filho e do filho 

em relação aos pais; do homem em relação à mulher e da mulher em relação ao homem. No 

ambiente de trabalho, do gerente em relação aos funcionários, e dos funcionários em relação 

ao gerente; do gerente em relação ao dono da empresa e vice-versa. 

Nesse sentido é que, para Foucault (2009, p. 246), as relações sociais, das mais 

simples às mais complexas, são sempre ordenadas por “[...] um jogo de poder [...] ligado a 

uma ou a configurações de saber que dele nascem, mas que igualmente o condicionam.” Ao 

percorrerem múltiplas direções, essas microrrelações periféricas de poder se tornam muito 

fecundas. Tendo como protagonistas diferentes sujeitos, essas relações produzem diferentes 

discursos e práticas que vão se ramificando em todos os sentidos e por todas as direções no 

tecer de uma rede descomunal que dá o suporte necessário à existência de instâncias de poder 

como o Estado ou o neoliberalismo. O MBL é um segmento que representa bem essas 

ramificações por meio de um protagonismo social que nos permite perceber como, de dentro 

do dispositivo de menoridade, funcionam as técnicas de infantilização que ao conduzir 

condutas refletem a realidade política e social do nosso presente. A crescente adesão a esse 

tipo de discurso pode ser mais bem compreendida se soubermos um pouco mais sobre o 

posicionamento político de um de seus principais propagadores. 

 

3.8 Um monstro chamado ultraliberalismo  

 

Se recuperarmos a memória e considerarmos os enunciados propalados por vários 

suportes midiáticos e redes sociais, perceberemos que o MBL, defensor relâmpago da 

moralização da arte no Brasil, esteve, também, entre os principais articuladores dos 

movimentos iniciados em 2014, “contra a corrupção”, que lotaram as ruas de manifestantes e 

levaram ao impeachment da presidenta Dilma. Aproveitando-se de um momento de crise e, 

portanto, da insatisfação da sociedade com a política, esse movimento atribui a crise e a 

corrupção, que sempre foram parte da história do Brasil, desde a colonização, às concessões 

que os governos Lula e Dilma fizeram aos pobres. Mais: atribuíram aos pobres a violência e, 

portanto, a insegurança, maximizadas pela mídia que construiu esses culpados e a população 

acreditou em mais uma fantasia, pois, para a opinião pública, a crise, inicialmente, nem era 

política, mas de segurança. 

A principal bandeira levantada pelo MBL é a de que a solução para os problemas do 

país está nas práticas de livre mercado que favorecem setores privatistas, detentores da 
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hegemonia econômica, que ditam as regras do mercado, submetendo e menorizando a 

população, por meio da exploração da sua força de trabalho. Nesse sentido consideremos: 

 

(17) 

Em períodos históricos como este que estamos vivendo, uma das reivindicações da burguesia é que 

se aumente a sua taxa de lucro, e grupos como o Movimento Brasil Livre visam a responder essas 

demandas dos grandes empresários e dos banqueiros. Num momento de crise capitalista, esse 

movimento representa um setor da burguesia que exige do Estado a implementação de mais ataques 

contra os trabalhadores. 

Fonte: SOARES, Guilherme de Almeida. O que se esconde por trás do Movimento Brasil Livre. Esquerda 

Diário, São Paulo, 25 mar. 2016. 

 

Conforme materializado em (17), em defesa da livre circulação de capital, o MBL 

defende o enxugamento do Estado e o aumento da participação de recursos privados no 

ordenamento da vida em sociedade. A questão do livre comércio e do chamado Estado 

mínimo tem suas raízes na chegada da Modernidade que provocou um deslocamento de 

papéis dentro das relações comerciais, em relação ao governo e à governamentalidade. Esse 

deslocamento viria a ter como principal e mais sofisticado desdobramento o ideal ultraliberal 

que ora se apresenta e que explica muitas das configurações político-econômicas da 

atualidade. 

Desde a Idade Média até o século XVII, o governo, baseado na razão de Estado, 

regulava o mercado de modo que o preço praticado fosse justo, ou seja, que guardasse certa 

proporcionalidade com “[...] o trabalho feito, com as necessidades dos comerciantes e, é claro, 

com as necessidades e as possibilidades dos consumidores [...]” (FOUCAULT, 2008b, p. 43). 

Se até então a intervenção do Estado no mercado era, digamos, ilimitada, a partir do século 

XVIII, com os desdobramentos sociais, políticos e econômicos trazidos pela Modernidade, 

houve uma gradativa redução da sua participação no controle do mercado que passa a se 

sobrepor ao governo, a “[...] formular a sua verdade e propô-la como regra e norma à prática 

governamental [...]”, conforme vivenciamos hoje em dia (FOUCAULT, 2008b, p. 43). 

Dentro dessa proposta, e por meio de um discurso liberal, movimentos como o MBL 

disseminam o antipetismo e hostilizam as conquistas alcançadas pelas pessoas menos 

favorecidas nos governos de Lula e Dilma. Esses grupos não parecem estar contra a 

corrupção, mas a favor da segregação de classes e do enriquecimento de poucos, inclusive de 

seus líderes: 
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(18) 

A prova mais viva de que o MBL não é contra a corrupção é que 200 integrantes do movimento irão 

concorrer às próximas eleições em partidos da direita, que é oposição ao atual governo do PT, como 

o PSDB, DEM e outros, todos envolvidos nos mesmos esquemas de corrupção que o PT, além de 

estarem envolvidos em seus próprios esquemas, como a corrupção da merenda e do Metrô, em São 

Paulo. 
Fonte: SOARES, Guilherme de Almeida. O que se esconde por trás do Movimento Brasil Livre. Esquerda 

Diário, São Paulo, 25 mar. 2016. 
 

Como se nota em (18), a proposta do MBL como uma nova direita é uma falácia: esse 

movimento representa a velha elite de direita, conservadora e ultraliberal. De acordo com 

Baggio (2016), o protagonismo do MBL está ancorado em patrocinadores como os bilionários 

irmãos Kock, empresários de ponta norte-americanos que atuam na exploração de óleo e gás, 

oleodutos e produção de derivados; faturam cerca de 115 bilhões de dólares ao ano e já 

estiveram envolvidos em roubo de petróleo e em crimes ambientais. As indústrias Kock 

fazem parte, e estão entre os financiadores, da Atlas Network, uma organização que surgiu em 

1981, mesmo ano em que  

 

[...] teve início, nos Estados Unidos, o governo de Ronald Reagan (Partido 

Republicano), caracterizado pela defesa do livre mercado, desregulamentação da 

economia, cortes de impostos e redução do orçamento de programas sociais. Em 

síntese, um programa de enxugamento do Estado, com exceção do orçamento 

militar, que cresceu significativamente na década de 1980. O governo Reagan 

(1981-1989), afinado com as concepções ultraliberais, contribuiu significativamente 

para o fortalecimento da direita norte-americana, não só por sua política econômica, 

que ficou conhecida como Reaganomics, como pela retomada da corrida 

armamentista e do discurso anticomunista. (BAGGIO, 2016, p. 2). 

 

A Atlas Network, que se declara sem fins lucrativos, é patrocinada exclusivamente por 

segmentos da iniciativa privada tais como corporações, fundações ou por doações individuais. 

Essa organização que surgiu nos Estados Unidos em 1981 vem militando a favor dos 

pressupostos da direita neoliberal e ultraliberal, com a colaboração de 465 associações 

congêneres espalhadas pelo mundo em 95 países, sendo responsável por promover “[...] 

programas de treinamento, cursos e apoio financeiro para formar jovens lideranças do 

‘movimento pela liberdade’ em todos os continentes” (BAGGIO, 2016, p. 8). Tais segmentos 

estão instalados majoritariamente nos Estados Unidos, com 168 afiliadas; seguidos da Europa 

e Ásia Central, com 134; e depois da América Latina e Caribe, com 79. No site da Atlas 

Network, figuram, como colaboradoras, 11 organizações brasileiras, lideradas por 

empresários, que atuam como fonte de recursos para a organização, além dos 
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[...] chamados ‘especialistas’: economistas, jornalistas, cientistas políticos, juristas, 

‘consultores’ etc. São pessoas que atuam, ao mesmo tempo, em órgãos de imprensa 

da mídia corporativa, em geral como colunistas, e nas organizações liberais ou 

ultraliberais, além de participarem ativamente dos eventos dessas organizações, 

ministrando palestras, cursos etc. (BAGGIO, 2016, p. 6). 

 

Esse tipo de agremiação tem ganhado força nos eventos de mobilização, seja nas redes 

sociais ou nas ruas, nos últimos dez anos, “coincidentemente” durante os governos de Lula e 

Dilma, em oposição à concepção comunista de governo e a favor da participação minoritária 

do Estado na administração dos problemas do país. Não por acaso, denominações como 

Movimento Endireita Brasil (MEB) e o MBL ganharam notoriedade nas manifestações pró-

impeachment de Dilma Rousseff. Em visitas periódicas ao site da Atlas Network, Baggio 

(2016) constatou que, entre os meses de maio e julho de 2016, o nome do MBL deixou de 

figurar como organização parceira da América Latina. “Nada, obviamente, é por acaso. 

Houve, provavelmente, uma deliberada decisão por ocultar o MBL da lista de partners no 

período de votação do impeachment da presidente Dilma no Senado” (BAGGIO, 2016, p. 7). 

O MBL tem suas bases ideológicas vinculadas a Students For Liberty (SFL), 

organização estadunidense partner da Atlas Network, que se vincula à Estudiantes por la 

Libertad (Es Libertad), na América Latina; que, por sua vez, se vincula à Estudantes pela 

Liberdade, no Brasil, com sede em Belo Horizonte. No Primeiro Congresso Nacional do 

MBL, foram deliberadas diretrizes “[...] nas áreas da educação, saúde, sustentabilidade, 

reforma política, economia, Justiça, transporte e urbanismo [...]”, além de propostas como a 

não relativização da propriedade privada e o fim da função social da propriedade (BAGGIO, 

2016, p. 8). 

Diante disso, não é de se duvidar que estão em rede as práticas discursivas e não 

discursivas de menoridade materializadas primeiro nos manifestos que levaram ao 

impeachment a presidenta Dilma e, depois, na espetacularização do moralismo que se 

propagou pela sociedade brasileira, com o apoio da Atlas Network e de outras organizações 

norte-americanas a fim de ampliar espaços de controle da tecnologia de poder ultraliberal 

sobre a população, para além do discurso político e econômico, como se lê em (19): 

 

(19) 

Com poder e influência cada vez maiores, o MBL diversificou a sua pauta e não se limita ao discurso 

do liberalismo econômico e seus ideais de Estado mínimo e livre mercado. Agora, o movimento que 

ganhou projeção nacional com a defesa do antipetismo e de uma suposta bandeira anticorrupção tem 

se aventurado a debater moral e costumes. Entre as pautas abraçadas pelo MBL está, por exemplo, o 

projeto Escola Sem Partido e o combate à discussão de gênero nas escolas. 
Fonte: MELO, Débora: 'Liberal', MBL oscila entre o Estado mínimo e o conservadorismo moral. Carta Capital, 

20 set. 2017. 
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Conforme sinalizam os dizeres de (19), além de levantar a bandeira liberal de combate 

à corrupção, querem, como veremos na próxima seção, interferir no currículo escolar, tirando 

da sala de aula as discussões políticas e de gênero; opinar sobre questões atinentes à moral, 

aos costumes e, agora, até às artes e à cultura. Ora, “[...] a cultura é um campo de produção de 

significados no qual os diferentes grupos sociais, situados em posições diferenciais de poder, 

lutam pela imposição de seus significados à sociedade mais ampla.” (SILVA, 2015, p. 133). É 

assim que as chamadas “guerras culturais” tornam-se uma estratégia para essas organizações 

que, por meio da disseminação de discursos de oposição a movimentos sociais – como o 

movimento negro (contra o racismo e a segregação racial), o movimento feminista, o 

movimento LGBT (contra a homofobia) – e em defesa da família tradicional e da população 

infantilizada, acabam disseminando o conservadorismo moral e mobilizando seguidores, com 

seus votos, a favor do ideal ultraliberal na política e na vida. 
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4 EDUCAÇÃO E PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO: A DISSIMULAÇÃO DO 

SUCESSO PROFISSIONAL E ECONÔMICO 

 

Todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a 

apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo. 

(FOUCAULT, 2005, p. 44). 

 

Com a chegada da Modernidade e do modo de produção capitalista, muitas foram as 

mudanças operadas na rotina das pessoas: na relação delas com seus pares e com as coisas do 

mundo. Entre os diversos pontos alcançados por esse novo vínculo que se estabeleceu entre o 

homem e o capital está a mercadologização do conhecimento imposta por uma concepção de 

economia que inclui, entre outros mercados, o de trabalho. Se, antes, receber instrução formal 

era privilégio da nobreza e marca de status social, a partir do momento em que predomina a 

Lei do Capital, a educação passa a ser orientada pelo discurso econômico, a existir como 

forma de preparação para o trabalho e, portanto, a servir de cajado para conduzir o rebanho 

menorizado. Assim, a escola é colocada a serviço da economia de mercado, produzindo 

formas de subjetivação por meio das quais os sujeitos são entendidos e constituídos como 

bens de consumo a serem adquiridos no e pelo mercado. 

Partindo desse pressuposto, nesta seção, centramos nossa discussão no viés 

instrumental assumido pela relação educação/trabalho e em torno das tecnologias de controle 

próprias do dispositivo de menoridade que participam do processo de constituição dos sujeitos 

econômicos. Para tanto, nos servirmos de um conjunto de enunciados que envolvem a 

Reforma do Ensino Médio, mas, inevitavelmente, também as reformas da Previdência e 

Trabalhista que fazem parte do mesmo pacote e de cuja rede de relações irrompem processos 

de infantilização e efeitos de menoridade emblemáticos da crise política que derrubou o 

governo do PT, abriu espaço para a ascensão da direita conservadora e acarretou retrocessos 

sem precedentes para a sociedade brasileira. Essas medidas foram colocadas em marcha, de 

forma apressada, pelas autoridades políticas que assumiram o poder, sem nenhum 

compromisso com o diálogo ou com a justiça, tampouco com a democracia, que julgávamos 

estabelecida no Brasil. Em nome de uma suposta falência do Estado as três reformas 

colaboram entre si para aumentar e perpetuar o estado de menoridade da população e o 

abismo já existente entre as elites e a classe trabalhadora. 

Esse pacote de reformas ganhou grande repercussão e visibilidade midiática, primeiro 

porque tem sido alvo de discussão em todas as esferas da sociedade; segundo, e sobretudo, 

porque, conforme sinaliza nossa investigação, o discurso político moralizante se constitui em 

um dos fios da rede discursiva que, no presente, constrói os mecanismos de controle inerentes 
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ao dispositivo de menoridade. Sendo assim, acreditamos que os efeitos de moralização que 

escreveram a seção anterior e estão enunciados nesta seção já podiam ser identificados em 

outros acontecimentos relacionados ao golpe político parlamentar de 2016 e, certamente, 

serão parte das considerações da quinta seção. Em nome da moralização da política e dos 

brasileiros, esses dizeres têm sido alinhavados para capturar tudo e todos para o interior do 

dispositivo de menoridade. Tendo isso em vista é que, nas linhas que seguem, discutiremos os 

efeitos de menoridade que as reformas operam na formação escolar e profissional dos 

sujeitos, na atualidade. 

 

4.1 Educação de mercado 

 

Para iniciar a problematização que envolve a escola e as relações de trabalho dentro do 

dispositivo de menoridade, cumpre considerar, de acordo com Brandão (2007), que o 

processo educativo em uma sociedade como a nossa se orienta pelo compartilhamento 

hierárquico dos tipos e usos de determinados saberes que são disseminados muito 

precocemente na vida dos sujeitos, a partir das interações que estabelecem com seus pares 

imediatos, em ambientes livres e comunitários, entre os quais se destaca o meio familiar: a 

família constitui “[...] a rede de trocas de saber mais universal e mais persistente na sociedade 

humana.” (BRANDÃO, 2007, p. 32). É sob a condução da mãe, conforme veremos na 

próxima subseção, que os sujeitos recebem boa parte da “preparação” que irá definir a forma 

com que certos espaços na rede de relações econômicas de trabalho serão ocupados para que o 

ciclo que enreda produção e consumo continue crescendo e frutificando em nome dos 

interesses neoliberais. 

Nesses ambientes informais, como o familiar, “[...] existe a educação sem haver a 

escola e existe a aprendizagem sem haver o ensino especializado e formal, como um tipo de 

prática social separada das outras. E da vida.” (BRANDÃO, 2007, p. 32). Cumpre salientar, 

entretanto, que a simples existência de algum tipo de saber transmitido de geração a geração, 

mesmo estando dentro do espaço doméstico e informal, já pressupõe formas de exercício de 

poder entre os sujeitos que integram essa ou aquela instância social, nos termos dos 

pressupostos foucaultianos, acerca do universo dos já mencionados “micropoderes” dentro do 

qual as relações interpessoais e, portanto, de poder-saber, não só transcendem o seio familiar, 

como também condicionam a vida coletiva. Mesmo em sociedades de estrutura muito 

simplificada, torna-se inevitável estabelecer princípios ordenadores das coisas e das pessoas 
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na vida comum, como a divisão de tarefas para a produção de bens de suprimento, entre 

outros. 

Disso resulta certa hierarquização social que tem, entre outros critérios, o domínio que 

alguns, em detrimento de outros, possuem sobre determinados saberes. É dessa maneira que o 

conhecimento começa a se distribuir desigualmente. De acordo com Brandão (2007, p. 28),  

 

[...] para além do saber dividido dentro do grupo entre categorias naturais de pessoas 

(homens e mulheres, crianças, jovens, adultos e velhos) e transferidos de uns aos 

outros, segundo suas linhas de sexo ou idade, por exemplo, emergem tipos e graus 

de saber que correspondem desigualmente a diferentes categorias de sujeitos (o rei, o 

sacerdote, o guerreiro, o professor, o lavrador), de acordo com a sua posição social 

no sistema político de relações do grupo. 

 

Isso significa que no processo de interação social que inevitavelmente envolve o saber e o 

poder, a educação, como dispositivo de saber, toca, de forma diferente, diferentes sujeitos. 

Desde a Idade Antiga, os homens, nobres e plebeus, são separados pelo saber que detêm: 

homens livres e senhores de um lado e, de outro, escravos e trabalhadores manuais; pobres 

aprendem nas oficinas e nos campos de lavoura e pastoreio; ricos, em acampamentos, com 

velhos mestres ou em agências estatais de educação que se restringem a poucos. 

Segundo Brandão (2007), com o surgimento dos sistemas pedagógicos, esse quadro não 

só se alterou, mas foi, digamos, formalizado. Mesmo ainda rudimentares, esses sistemas já 

eram capazes de orientar, nas situações coletivas, o uso e a distribuição do saber e de iniciar a 

divisão da sociedade em estratos, de acordo com o nível e a especificidade dos saberes que 

entram na subjetividade dos sujeitos para, então, estabelecer relações de poder entre eles. A 

tensão dessa relação será mais forte ou mais tênue a depender do juízo de valor a que 

determinados discursos e, consequentemente, sujeitos são submetidos, bem como do status 

que ganham dentro do jogo discursivo que define o verdadeiro e o falso, o certo e o duvidoso, 

ou seja, dentro dos jogos discursivos que determinam as verdades de uma época. A produção, 

circulação, credibilidade e nível de adesão dos sujeitos ao discurso científico é um importante 

exemplo do status de verdade que determinado discurso pode adquirir socialmente. Na maior 

parte das vezes, buscamos a chancela dessa voz de autoridade para orientar, por exemplo, a 

adesão ou o rechaço de itens cotidianos de consumo, sejam bens ou serviços. Essa escolha 

poderia ser diferente se fossem outras as relações estabelecidas entre os enunciados que, no 

decorrer da história, configuraram o Ocidente capitalista tal como conhecemos. 

Dentro dessas relações, e de maneira análoga a outras práticas discursivas e não 

discursivas que vão desenhando a história ocidental, a educação entra na ordem do discurso 
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capitalista e, acerca dela, vão sendo produzidos novos saberes que reconfiguram as relações 

de poder dentro dessa esfera. Nessa perspectiva, a educação deixa de ser um atributo de 

aprimoramento do homem no que diz respeito a sua condição racional, afetiva e existencial 

para assumir a função de ferramenta na constituição de sujeitos treinados para o mercado, 

dentro de certos “[...] tipos de troca regidos pela oposição entre o capital e o trabalho [...]” 

(BRANDÃO, 2007, p. 92). Nesse sentido, o processo de preparação para o trabalho (e para a 

vida, que, em certa medida, se reduz ao trabalho) passa inevitavelmente pela escola, pois é a 

natureza da instrução formal recebida, que não é igual para todos, que dirá do lugar ideal para 

cada categoria intelectual de sujeitos constituídos por essa ou aquela natureza de 

conhecimento, dentro das opções possíveis e necessárias ao mercado. 

A educação assumiu esse viés econômico e ganhou o status de investimento a partir do 

momento em que se tornou parte obrigatória do desenvolvimento e por isso um vetor de 

mudanças. Em poucas palavras, educar passou a ser sinônimo de fazer investimentos 

educacionais para a constituição de capital humano, conforme trataremos na seção 5.3. Nesse 

processo educativo, e depois profissional, o sujeito é usado como peça da engrenagem que 

movimenta o dispositivo de menoridade, mantendo-o iludido de ter sob seu controle e escolha 

as formas de produção e consumo que, ao fim e ao cabo, são quem o constituem e o 

conduzem. 

 

4.2 Currículo de classe 

 

Dentro desse processo que formaliza e categoriza a educação, cumpre situar o papel 

dos profissionais de ensino que “[...] aos poucos tomam a seu cargo a tarefa de assumir, 

controlar e recodificar domínios, sistemas, modos e usos do saber e das situações coletivas de 

distribuição do saber.” (BRANDÃO, 2007, p. 33). Tendo em vista diversos fatores e 

interesses, esse corpo profissional “[...] tende a dividir e a legitimar divisões do conhecimento 

comunitário, reservando para o seu próprio domínio tanto alguns tipos e graus do saber da 

cultura, quanto algumas formas e recursos próprios de sua difusão.” (BRANDÃO, 2007, p. 

33). Subjacentes a essa ou àquela forma de produzir e disseminar socialmente o conhecimento 

formal, estão as concepções de educação, amparadas por certas teorias. As teorias podem ser 

entendidas como conjuntos de ideias que, uma vez sistematizadas, subsidiam um modo 

particular de tratar aspectos da realidade, visando resultados também particulares. 

Dentre as principais teorias que subjazem às concepções de educação, estão as teorias 

do currículo determinantes para a obtenção desses resultados. Mas, guardando o sentido 
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proposto por Veyne (2014) de que as coisas do mundo são produtos do discurso, podemos 

falar não em teorias do currículo, mas em discursos sobre o currículo, pois  

 

[...] uma teoria supostamente descobre e descreve um objeto que tem uma existência 

independente relativamente à teoria. Um discurso, em troca, produz seu próprio 

objeto: a existência do objeto é inseparável da trama linguística que o descreve. [...] 

Um discurso sobre o currículo – aquilo que, numa outra concepção seria uma teoria 

– não se restringe a representar uma coisa que seria o ‘currículo’ que existiria antes 

desse discurso e que está ali, apenas à espera de ser descoberto e descrito. Um 

discurso sobre o currículo, mesmo que pretenda apenas descrevê-lo ‘tal como ele 

realmente é’, o que efetivamente faz é produzir uma noção particular de currículo. A 

suposta descrição é efetivamente uma criação. (SILVA, 2015, p. 12).  

 

Assim sendo, o valor atribuído às perspectivas teóricas do currículo, no presente texto, será 

sempre discursivo, ainda que, inevitavelmente, tenhamos que recorrer à terminologia corrente: 

“teoria ou teorias do currículo”. 

Segundo Silva (2015), os elementos que envolvem a composição do currículo – a 

natureza humana, o processo de ensino aprendizagem, as peculiaridades do conhecimento, da 

cultura e da sociedade etc. – são comuns a todos os discursos sobre o currículo, o que os 

difere é o tipo de luz que incide sobre cada um deles. Os discursos tradicionais, que se 

pretendem neutros, científicos, desinteressados, centram-se em questões puramente técnicas, 

pedagógicas e epistemológicas para tratar a realidade educacional. Já os discursos críticos e 

pós-críticos acreditam na não existência de neutralidade nos discursos sobre o currículo, posto 

que, como nos ensina Foucault (2003), as relações de poder e, portanto, de saber estão em 

todos os lugares e colocam em interação todos os sujeitos. Ao problematizarem as questões 

técnicas, pedagógicas e epistemológicas e incluírem essa problematização na discussão dos 

processos de ensino aprendizagem, os discursos críticos e pós-críticos conectam os sujeitos, 

as identidades, os saberes e as relações de poder dentro do regime de verdade em vigor nesta 

nossa época. Ora, a proposta de elaboração de um currículo, seja sob um discurso tradicional, 

crítico ou pós-crítico, já implica exercício de poder: selecionar e “[...] privilegiar um tipo de 

conhecimento é uma operação de poder. Destacar, entre as múltiplas possibilidades, uma 

identidade ou subjetividade como sendo a ideal é uma operação de poder.” (SILVA, 2015, p. 

16). 

De acordo com Silva (2015, p. 14), “[...] a questão central que serve de pano de fundo 

para qualquer teoria do currículo é a de saber qual conhecimento deve ser ensinado” e qual o 

resultado desse conhecimento na formação dos sujeitos. Para o autor, na formulação de um 

currículo é necessário definir qual o objetivo a ser alçado e quais mudanças a serem operadas 

nos sujeitos que irão segui-lo, para, então, decidir o que deve ser ensinado e a forma de fazê-
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lo. Sendo a elaboração do currículo um processo de escolha, de inclusão e exclusão de 

conhecimentos, os discursos sobre o currículo procuram justificar porque optaram por certos 

conhecimentos em detrimento de outros; procuram deduzir o tipo de conhecimento 

considerado importante justamente a partir de descrições sobre o tipo de pessoa que elas 

consideram ideal. “Qual é o tipo de ser humano considerado desejável para um determinado 

tipo de sociedade?” (SILVA, 2015, p. 15). 

Vale observar que em torno dos projetos e interesses capitalistas a oferta de instrução e 

de oportunidades no mercado de trabalho não é igual para todos, mas calculada em termos 

quantitativos e qualitativos, na medida da mão de obra desejável e pretensamente absorvível. 

Isso ocorre porque o regime neoliberal em que estamos inseridos demanda, por um lado, a 

formação de uma minoria, seleta, de profissionais de ponta, altamente competitivos, os quais 

acessam conhecimentos de variadas fontes e de alto nível de complexidade e; por outro, de 

uma numerosa maioria de trabalhadores dóceis e úteis, cujo nível de formação deverá ser 

suficiente para a execução de tarefas mecânicas/repetitivas e limitado o bastante para que, 

adaptados ao sistema, se mantenham em estado de menoridade e não aprofundem análises ou 

levantem questionamentos, seja pelas condições de trabalho, pela baixa remuneração ou por 

outra situação laboral desconfortável. 

Embora o neoliberalismo impere nas sociedades ocidentais, o desenho das relações 

dos sujeitos com o conhecimento de que são objeto, e com o capital de quem são servos, pode 

se definir de forma distinta a depender das práticas políticas e econômicas que vigoram no 

Estado. Cumpre observar que os princípios neoliberais colocados por Foucault (2008a) ao 

proceder à análise econômica do trabalho e, antes, da educação, inscrevem-se num universo 

que inclui países da Europa que possuem economia consolidada, baixos índices de corrupção 

política e que oferecem acesso igualitário da população à saúde, à educação, à cultura, ao 

lazer. Quando as condições socioeconômicas da população são outras, mesmo dentro do 

mesmo universo neoliberal, as relações se estabelecem de uma forma um pouco diferente. 

Em países como o nosso, as políticas educacionais de sucessivos governos desonestos 

separam, desde a educação infantil, a população, em duas: a elite minoritária, formada para 

competir na arena do capitalismo selvagem, e a maioria fadada ao desemprego, ao sub-

emprego ou, na melhor das hipóteses, ao trabalho formal de baixa qualificação e baixíssima 

renda, cuja luta diária é pela sobrevivência. Situação que tende a permanecer. Pelo menos é o 

que apontam as recentes medidas aplicadas ao currículo das escolas públicas brasileiras que 

alcançam essa maioria da população. Conforme veremos mais adiante, estão sendo suprimidas 

do currículo atividades que promovem a interação do sujeito com diferentes práticas 
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discursivas e não discursivas que, inseridas em certas esferas, abrangem as variadas áreas do 

conhecimento. Essas interações é que estimulam a atividade intelectual do sujeito, 

aprimorando sua capacidade de estabelecer relações cada vez mais complexas e tornando-o 

competente para refletir, avaliar os problemas da sociedade e, frente a eles, adotar um 

posicionamento. Esse modelo de educação, que aniquila nos sujeitos os mecanismos que o 

estimulam a pensar, é um exemplo das muitas práticas que, acumuladas no decorrer da 

história, definiram e normalizaram o estado de menoridade da população por meio de 

diferentes técnicas de infantilização.  

Mentes instruídas e pensantes são a maior ameaça para um governo corrupto e mal-

intencionado. E a melhor forma de minar o pensamento de um povo é negar-lhe o 

conhecimento, é deteriorar a estrutura educacional a ele disponível. É nesse sentido que, após 

o impeachment da presidenta Dilma e em nome da moralização da política, vem se 

consolidando no Brasil uma “nova” ordem na educação que, no fundo, tem por meta 

contribuir para a perpetuação do estado de menoridade da população evitando a experiência 

do pensamento e, portanto, o confronto dos jovens em idade escolar com o que de fato está 

acontecendo ao seu redor. Sob a alegação de que é necessário moralizar o país seja em âmbito 

político, econômico ou social, assistimos a uma sequência de retrocessos encabeçada por 

grupos, como o já mencionado Movimento Brasil Livre, que têm promovido intervenções 

substanciais não só na política, mas em variadas outras frentes. Esse quadro colabora para a 

acentuação da segregação social, posto que os jovens brasileiros, principalmente os oriundos 

da escola pública, terão uma formação que lhes dará poucas chances de ingressar no ensino 

superior ou de encontrar outras formas de aprimorar sua capacitação, o que os encarcera na 

condição de serviçais. Dessa maneira, o conhecimento curricular em vez de emancipar 

intelectualmente o estudante colabora para mantê-lo na letargia do pensamento que alcança 

grande parte da população, na contemporaneidade. 

Diante de tal cenário, qual seria o papel dos intelectuais que pensam e decidem sobre 

os rumos da educação no Brasil? Em virtude do rigor das especificidades dos saberes 

inerentes a esse trabalho, acabou por se consolidar, ao redor de questões tão relevantes, 

subjetivas, e por que não dizer, filosóficas, uma elite intelectual que não vive as práticas 

educacionais cotidianas no ensino público. A consequência disso foi a criação de leis e 

normas discursivamente razoáveis ao necessário desenvolvimento intelectual, social e 

humano das pessoas, mas que não encontram a funcionalidade esperada na estrutura 

organizacional ofertada pelas autoridades governamentais na execução das políticas 

educacionais. O que se percebe é um descompasso entre o discurso das leis e as práticas 
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possíveis. Um bom exemplo disso é o texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB):  

 

(20) 

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 

humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais. 

§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em 

instituições próprias. 

§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. 

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 
Fonte: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996). 

 

Nesse pequeno trecho da lei expresso em (20), estão contemplados os princípios 

básicos para que o cidadão comum possa desenvolver suas potencialidades, conquistar, por 

meios próprios, uma vida material digna e até vislumbrar a possibilidade de reconhecer e 

questionar sua condição de menoridade e assumir a conduta de si. Ocorre que o excerto em 

questão, assim como a totalidade do texto da LDB, traz em seu bojo as diretrizes que 

teoricamente norteiam as práticas pedagógicas no Brasil, mas o ensino que “acontece” nas 

escolas públicas é muito precário, não encontrando similaridade com o que expressa a 

regulamentação. Entretanto, da forma que o cenário político do presente está se desenhando, é 

pouco provável que a “letra morta da lei” da educação seja ressuscitada para dar 

oportunidades iguais a todos. Até porque a lei é um discurso de autoridade usado taticamente 

para capturar tudo e todos para o interior do dispositivo, e não para promover práticas 

equânimes. “Essas afirmações teóricas ocultam o fato real de que o exercício desta educação 

consagra a desigualdade que deveria destruir. Afirmar como idéia o que nega como prática é o 

que move o mecanismo da educação autoritária na sociedade desigual.” (BRANDÃO, 2007, 

p. 97). 

 

4.3 Educação “infantil”: sem partido e sem pensamento 

 

Pior do que esse descompasso entre a legislação que rege a educação e as práticas 

possíveis nas escolas é assistir leigos em educação, que nunca entenderam, nem se 

interessaram pelo assunto, opinando, interferindo e, pasmemos, definindo itens puramente 

pedagógicos como o currículo e a didática. A exemplo, ninguém menos que a maior 
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autoridade em educação no país: o Ministro da Educação. Como é sabido, diferentemente do 

processo de escolha do Ministro da Fazenda e dos presidentes do Banco Central e do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a indicação do nome de 

Mendonça Filho para o Ministério da Educação (MEC), em 2016, seguramente não obedeceu 

a nenhum rigor técnico, o que não significa que não tenha sido igualmente criteriosa e 

calculada. Vejamos: 

 

(21) 

Não é aleatório o fato de que o golpe do impeachment ocorrido no Brasil, fomentado pela elite 

patriarcal, conservadora e privatista, tem na educação seu principal alvo de retrocesso. A escolha de 

um ministro do partido herdeiro da Arena, partido sustentáculo da Ditadura Militar, o DEM, que 

entrou com ações na justiça contra o Programa Universidade para Todos (Prouni) e a Lei das Cotas é 

extremamente simbólica. 
Fonte: PEREIRA, Tiago. Com Mendonça Filho, ministério sinaliza para privatização na educação. Site da Rede 

Brasil Atual, 17 maio 2016. 

 

Pensando no que está materializado em (21) e buscando aprofundar a análise sobre esse 

cenário: se para pensar os rumos da economia, espera-se um economista; os da educação, um 

educador; os da empresa, um administrador; os da saúde, um profissional da saúde, o que 

estaria fazendo Mendonça Filho, um administrador, à frente do Ministério da Educação? Ora, 

administrando. 

Na contramão do desenvolvimento alcançado pelos mais pobres nos governos do 

Partido dos Trabalhadores, a mudança de cenário político trazida pelo impeachment sinaliza 

para retrocessos sociais e para o fim dos investimentos na melhora da estrutura educacional. 

Indícios disso é a escolha do nome indicado para o MEC que sinaliza, segundo especialistas, 

para os rumos que o “novo” governo pretende dar à educação. Em relação a isso, observemos 

o que enuncia o texto de Pereira (2016) no site da Rede Brasil Atual: 

 

(22) 

Representantes de importantes entidades que atuam na formulação de políticas públicas para a 

Educação dizem que a nomeação de Mendonça Filho para o Ministério da Educação sinaliza um viés 

privatizante a ser adotado nos próximos anos, com o enfraquecimento da proposta inclusiva que 

vinha sendo adotada até então, com programas como o Fies, o ProUni e a expansão das universidades 

federais. A meta de aplicação dos 10% do PIB no ensino público a ser alcançada em 2024, conforme 

definição do Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, também deve ficar ainda mais distante. 
Fonte: PEREIRA, Tiago. Com Mendonça Filho, ministério sinaliza para privatização na educação. Site da Rede 

Brasil Atual, 17 maio 2016. 

 

Mais indícios dessa tendência registrada em (22), e amplamente divulgados pelos 

meios de comunicação, são a proposta, inconstitucional, diga-se de passagem, de municípios, 
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estados e a própria União não serem mais obrigados a destinar à educação percentuais 

mínimos de seu orçamento; o apoio à ascensão do protagonismo de fundações e organizações 

sociais na gestão da educação; a queda de investimentos destinados à expansão de Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES), para citar apenas alguns exemplos. Nesse mesmo 

caminho de mudanças operadas nas diretrizes da educação brasileira, vejamos o que diz um 

artigo do Jornal de Todos os Brasis sobre a decisão ministerial em relação à publicação da 

Portaria nº 577, de 27 de abril de 2017: 

 

(23) 

Em outra decisão unilateral, o ministro Mendonça Filho publicou a Portaria nº 577, de 27 de abril de 

2017. Em sete artigos, o texto altera significativamente a composição do Fórum Nacional de 

Educação, excluindo entidades representativas de segmentos como o campo, a pesquisa em educação 

e o ensino superior. Em contrapartida, a Portaria nº 577 aumentou a participação de representantes do 

empresariado e de entidades afinadas ou mesmo controladas pelo governo. 
Fonte: BUARQUE, Sérgio Miguel. Pistas para entender um ano de Mendonça Filho à frente do MEC. Blog 

Marco Zero, Jornal Todos os Brasis, 16 maio 2017. 

 

Não bastasse o que está posto em (22) e (23), o posicionamento de Mendonça Filho também é 

contrário à manutenção de programas de intercâmbio para estudantes, como o Ciência sem 

Fronteiras, argumentando, por um lado, que o governo não dispõe de recursos para custeá-los 

e, por outro, que o “capital” já destinado a esses programas não “deu lucro” pelo fato de 

alguns estudantes terem viajado sem dominar o idioma estrangeiro. 

Nesse universo do golpe contra o pensamento e a favor da terceirização do Estado, o 

que se percebe é a proliferação de discursos políticos voltados à moralização, também no 

âmbito da educação. Exemplos desses discursos estão no Projeto Escola sem Partido (PLS 

193/2016, PL 1411/2015 e PL 867/2015) que, sob a alegação de neutralidade do 

conhecimento ofertado pela escola, propõe alterações no texto da LDB, visando minar a 

autonomia do professor, eliminando debates políticos, ideológicos e partidários em sala de 

aula. Acerca da concepção desse projeto analisemos: 

 

(24) 

Trata-se de uma elaboração que contraria o princípio constitucional do pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas, assim como o da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber, considerando como válidos determinados conteúdos que servem à 

manutenção do status quo e como doutrinários aqueles que representam uma visão crítica. 
Fonte: DUTRA, Claudia; MORENO, Camila. Escola sem partido: estratégia golpista para calar a educação. 

Carta Capital, 8 ago. 2016. 

 

Os enunciados de (24) revelam que o dispositivo de menoridade capturou para dentro 

de si o discurso sobre a educação em nome da moralização da escola e do ofício do professor. 
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Ora, criar um ambiente pedagógico que estimule a capacidade intelectual do aluno, 

ensinando-o a aprender a autonomia de fazer suas próprias descobertas, a conduzir sua própria 

conduta é não só inerente à atividade profissional do professor, mas também consiste num 

dever social imputado pela natureza de sua formação, a mesma formação que lhe confere 

autonomia didático-metodológica para avaliar e selecionar os recursos pedagógicos a serem 

aplicados no processo de ensino aprendizagem. Entre as propostas do Projeto Escola sem 

Partido está a obrigatoriedade de, em todas as escolas públicas, serem fixados cartazes 

determinando o que pode, ou melhor, o que “não pode” ser proferido pelo professor durante a 

ministração da aula. Se o ofício do professor já significa formas de doutrinação, que nome 

podemos atribuir aos dizeres a seguir? 

 

(25) 

 
 

Fonte: Ataque Aberto - blogspot (2017). 

 

Se como sugere (25), ensinar uma criança sobre as coisas do mundo, da vida e da sociedade é 

doutriná-la; calar a voz que, trabalhando ensina, é torturá-la. Sendo parte das coisas do 

mundo, o sujeito também é objeto dos saberes e, portanto, produto de discursos. Como, então, 

o sujeito professor pode falar fora das esferas discursivas políticas, ideológicas, partidárias 

dentro das quais foi constituído? O nome disso é ditadura. 

http://www.escolasempartido.org/images/bann.pdf
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Considerando que grande parte do processo de formação intelectual e humana ocorre 

na escola, quando o sujeito é privado de estímulos capazes de desenvolver e aprimorar 

capacidades que o levem a pensar sobre a política, a refletir sobre a ética e a cultura, a 

contemplar a arte, a entender as diferenças e que o impulsionem a questionar a realidade e a 

buscar mudanças; é improvável que o sujeito estudante desperte da letargia do entendimento 

próprio e é certo que permaneça em estado de menoridade. O Projeto Escola sem Partido 

coloca em funcionamento o dispositivo de menoridade na medida em considera que os 

estudantes, sem pensar, vão mecanicamente imitar o professor. Como se nota nos enunciados 

(24) e (25), a proposta desse projeto, de acabar com a reflexão política dentro da escola, é 

uma estratégia de alas conservadoras que pretendem, com o apoio de políticos 

fundamentalistas, aprovar retrocessos que irão colocar a educação a serviço dos interesses da 

iniciativa privada e castigar especialmente os filhos das classes populares. 

É de se observar que o Projeto Escola sem Partido tem como um de seus principais 

apoiadores o Movimento Brasil Livre que, sem nenhuma sustentação pedagógica, 

epistemológica ou empírica, e em nome de um pseudomoralismo, promoveu várias ações em 

favor da implementação desse projeto nas escolas públicas brasileiras. Não por acaso, esse 

movimento, do qual já falamos um pouco anteriormente, é defensor dos princípios do livre 

mercado, do Estado mínimo e representa os interesses de grandes corporações capitalistas que 

engrossam o grupo dos chamados think tanks (TTs), outra estratégia para condução das 

condutas que prevê a ausência de discernimento próprio nas pessoas. Para saber mais sobre 

essas agremiações, vejamos o que consta no site Amanhã, Ontem e Hoje gerido por 

apoiadores dessas corporações que vêm ganhando cada vez mais adeptos em todo o mundo: 

 

(26) 

O termo think tank surgiu nos EUA, durante a Segunda Guerra Mundial, para designar uma sala 

aonde se reunissem oficiais graduados do exército americano para manter discussões estratégicas de 

combate, mobilização de tropas ou mesmo sobre a logística de equipamentos e suprimentos durante 

as operações de combate. 

Com o passar do tempo, o termo acabou se popularizando como uma referência aos centros e 

institutos de pesquisa independentes, voltados para a produção e disseminação de conhecimento e 

idéias sobre temas como política, comércio, indústria, estratégia, ciência, tecnologia, ou mesmo, 

assuntos militares. 

Os think tanks se destacam, em sua maioria, por não terem fins lucrativos nem estarem associados a 

nenhuma universidade ou governo específico. Sobrevivem de doações recebidas de empresas e 

pessoas físicas, e, em alguns casos, de consultorias prestadas para clientes interessados no seu ramo 

de expertise. Algo quase impensável para o Brasil, que, na prática, só consegue aglutinar cérebros 

trabalhando em prol do desenvolvimento de políticas públicas dentro de universidades ou instituições 

governamentais. 
Fonte: SOUZA, Daniel. Você sabe o que é um think tank? Amanhã, Ontem e Hoje [site], 17 mar. 2008. 

https://amanhaontemehoje.wordpress.com/2008/03/17/voce-sabe-o-que-e-um-think-tank/
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Como se vê nos enunciados de (26), esses grupos se assumem imparciais e 

apartidários e criticam fortemente investimentos sociais por parte do governo. Não é difícil 

compreender esse posicionamento se investigarmos um pouco mais sobre as frentes de 

atuação dessas organizações. Em rede, elas se dedicam a internacionalizar e disseminar as 

concepções e as políticas neoliberais, com o auxílio de tecnologias da informação que 

mantêm em sintonia constante o mundo globalizado. Argumentam que sobrevivem de 

doações, mas não revelam a contrapartida que dão aos doadores, em sua maioria, grandes 

empresários: lutam, em várias instâncias, a favor daqueles que as criaram ou dos que as 

financiam; usam vários mecanismos de controle a fim de manipular a opinião pública, 

levando-a a apoiar certos ideais, com o objetivo de interferir e gerir a política e também a 

conduta das pessoas. Para tanto, utilizam vários artifícios, desde a organização de eventos 

presenciais, o uso de ferramentas disponibilizadas pelos processos de globalização, tais como 

as redes sociais e os mais sofisticados recursos midiáticos. 

Nesse sentido, Friderichs (2016, p. 112) reitera que “[...] nas últimas décadas os think 

tanks se transformaram em instituições muito influentes dentro dos espaços políticos, 

buscando interferir e/ou influenciar nos debates.” O que se percebe é que esses princípios 

coincidem com as proposições colocadas por segmentos como o MBL que vem interferindo, 

com o aval de grande parte da sociedade, não só no campo da política, mas também, 

reiteremos, em várias outras esferas sociais como a educação, as artes, a cultura, a religião e 

os costumes, como vimos na seção anterior que trata dos acontecimentos que envolveram o 

fechamento da mostra de arte.  

 

4.4 Reforma para o retrocesso 

 

Herdeira de um longo período de ditadura, a democracia brasileira é recente e levaria 

algum tempo, com um governo comprometido com avanços sociais, para, concretamente, 

operar mudanças que diminuíssem as desigualdades, atenuando o abismo que separa os 

estratos sociais e isso passa também, e prioritariamente, pela valorização da educação. A 

despeito de todos os problemas sociopolíticos enfrentados pelo Brasil, desde a sua 

colonização, durante o governo Lula e o primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff, 

assistimos a uma significativa ascensão das classes populares que experimentaram certos 

privilégios, antes reservados somente às elites. Nesse período, os limites que separam os 

estratos sociais tornaram-se mais tênues. Foi possível ver filhos de patrão e empregado 

sentados, lado a lado, na universidade; patrão e empregado viajarem no mesmo avião; patrão 
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e empregado morarem em casa própria e se locomoverem, cada um, em seu automóvel. Mas 

como “alegria de pobre dura pouco”, a situação político-econômica que começou a se 

desenhar no Brasil, a partir da reeleição da presidenta Dilma, culminou no já mencionado 

golpe político, parlamentar e midiático que assistimos no Brasil de 2016. Nesse universo se 

insere, entre outras arbitrariedades do governo ilegítimo de Temer, a Reforma do Ensino 

Médio que, no nosso entendimento, restringe a circulação do conhecimento que, por um lado, 

diminui o espaço para o exercício do pensamento e, logo, para a autonomia de si; e, por outro, 

amplia as possibilidades de os sujeitos serem infantilizados e capturados pelo dispositivo de 

menoridade. 

Indícios disso é que, de acordo com pesquisadores em educação, as mudanças 

propostas por essa reforma são um retrocesso para a educação pública brasileira, em relação 

aos avanços já conquistados, e uma ameaça ao êxito do trabalho desenvolvido por segmentos, 

como os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), que ofertam o ensino 

médio integrado à educação profissional. Que o saber constituiu, e continua constituindo, 

ferramenta de exercício de poder e de segregação social é fato histórico no Ocidente 

capitalista, o que em nada se assemelha ao conjunto de manobras oportunistas, que 

infantilizam a população e têm por meta reaver e acentuar a segregação social. Pensando na 

Reforma do Ensino Médio e nos efeitos de menoridade que recaem sobre a população na 

atualidade, observemos os dizeres que trazem o posicionamento da deputada federal Maria do 

Rosário:  

 

(27) 

De repente, não mais que de repente, o governo ilegítimo anuncia via Medida Provisória [MP], 

mudanças estruturais sobre o ensino médio brasileiro. De maneira condizente com o autoritarismo 

que lhes é característico, Temer e seu Ministro da Educação, estabelecem na MP 746/2016 uma 

reforma capaz de aprofundar problemas que já existem na formação educacional dos jovens 

brasileiros. 

Com uma canetada, Temer altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), sem 

considerar a opinião dos estudantes e suas entidades representativas, dos professores, que mais do 

que qualquer um, sabem o que se passa nas salas de aula Brasil adentro, ou a contribuição de 

pesquisadores que debatem a necessidade de mudanças no ensino médio como uma forma de 

enfrentar a evasão escolar e construir uma educação que dialogue com a realidade dos alunos. O 

resultado não poderia ser diferente: mais um retrocesso. 
Fonte: ROSÁRIO, Maria do. O notório desconhecimento da reforma do ensino médio. Carta Capital, 30 nov. 

2016. 

 

Como se sabe um dos pontos nevrálgicos da educação brasileira é a falta de 

investimento em estrutura: contratação, capacitação, condições de trabalho para os 

professores; investimento em laboratórios, bibliotecas, equipamentos, tecnologia; bem como 
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toda a infraestrutura necessária para o funcionamento adequado das escolas para que a criança 

e o jovem possam aprender com dignidade. Indiferente a esses e outros problemas, essa 

reforma, além de estar sendo feita, conforme as palavras da deputada, em (27), sem nenhum 

compromisso com o diálogo com os profissionais da educação, nem com os principais 

interessados que são os estudantes, avança contra os direitos sociais e deixa claro o 

descompromisso desse governo com a maioria da população a quem deveria ser direcionada a 

parte mais significativa dos investimentos, com o intuito de elevar os índices de 

desenvolvimento humano que dependem da injeção de recursos, sobretudo na saúde e na 

educação. 

Na mesma linha de pensamento expressa em (27), a deputada coloca outra evidência 

de que o texto da reforma caminha na contramão de uma formação escolar plena, que dê 

condições para o sujeito conquistar a autonomia de si. Trata-se do ataque ao Plano Nacional 

de Educação (PNE): 

 

(28) 

O Plano Nacional de Educação (PNE), esse sim fruto de intenso e extenso debate, deveria guiar as 

decisões dos governos, contudo várias de suas metas serão frontalmente atacadas caso essa MP venha 

a ser implementada. 

Aliás, é a existência do PNE que assegura à educação a condição de política de Estado, não ficando à 

mercê de maiorias eventuais ou da vontade do governo da hora. Ainda mais de governos sem a 

legitimidade dos votos na urna. 

Enquanto o PNE estabelece que é preciso garantir que todos professores e professoras da educação 

básica possuam graduação na área de conhecimento em que atuam, a MP passa a permitir que 

profissionais com “notório saber” possam dar aulas de conteúdos de áreas afins à sua formação. 

Dilma, que abriu mais de 100 mil vagas em licenciaturas para corrigir esta distorção, enfrentou o 

problema. Temer além de agravá-lo, quer ir além. 
Fonte: Fonte: ROSÁRIO, Maria do. O notório desconhecimento da reforma do ensino médio. Carta Capital, 30 

nov. 2016. 

 

Sinalizando para uma capacitação cada vez mais debilitada para o sujeito, em vez de 

atacar os pontos fracos da educação, essa medida fragiliza aqueles que tinham alguma 

consistência. O fato de não ser mais necessária a graduação para professores da educação 

básica, conforme exposto em (28), é um indício do desmonte que está sendo operado na 

educação. Entretanto, nem todos os discursos acerca da reforma andam na direção de que ela 

representa prejuízos para a formação dos brasileiros. Em artigo publicado no site da 

Academia Brasileira de Letras (ABL) sobre o mesmo tema, lemos os seguintes dizeres: 

https://www.cartacapital.com.br/educacao/um-balanco-do-plano-nacional-de-educacao
https://www.cartacapital.com.br/educacao/um-balanco-do-plano-nacional-de-educacao
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(29) 

Quais foram as principais conquistas, nem todas bem recebidas pela maior parte do estudantado 

brasileiro? Uma delas foi a obtenção de maior autonomia na escolha dos conteúdos. Isso pode 

esbarrar na falta de professores especializados e aí vale a sugestão do reitor Celso Niskier 

(UniCarioca): liberar as Universidades para ceder os mestres categorizados, mesmo que 

aparentemente não tenham a titulação devida. Um engenheiro, por exemplo, pode perfeitamente 

lecionar Matemática no ensino médio, desde que tenha passado por um breve treinamento. É o caso 

de notório saber. Os Conselhos Estaduais de Educação podem ser muito bem mobilizados para esse 

necessário e inteligente reforço. 
Fonte: NISKIER, Arnaldo. As vantagens da reforma. Academia Brasileira de Letras. Diário da Manhã (GO), 23 

dez. 2016. 

 

Com base no que está posto em (29), é perfeitamente cabível e até “inteligente” que 

profissionais com formação em outras áreas técnicas possam exercer a atividade docente no 

lugar do professor. Legitimar uma prática como essa é o mesmo que tornar a educação um 

improviso, é criar uma escala de valor que desprofissionaliza a atividade docente. É admitir 

que qualquer outro profissional que tenha domínio sobre uma determinada disciplina possa 

ministrá-la como quem faz um “bico”. Se assim não fosse, aproveitando o exemplo 

mencionado em (28), da mesma forma que um engenheiro pode dar aulas de Matemática, 

seria perfeitamente admissível que um professor, depois de um “breve treinamento”, pudesse 

projetar e construir um edifício. Enunciados assim formulados nos fazem pensar que de fato a 

educação está sendo politicamente manipulada para minar qualquer possibilidade de que os 

sujeitos acordem da letargia do pensamento, reflitam sobre a realidade e decidam alterá-la. 

Não bastasse a depreciação profissional a que os docentes são expostos, na MP 

também o currículo sofreu um substancial empobrecimento cultural e educacional, afastando 

ainda mais a possibilidade de que a educação básica cumpra sua missão: preparar o jovem 

para a vida profissional, dar-lhe as condições necessárias ao exercício da cidadania e, 

sobretudo, capacitá-lo para refletir sobre os problemas do presente e nele realizar 

intervenções. Como se sabe a MP altera o art. 26 da LDB e com isso redefine os componentes 

curriculares da educação básica, passando a considerar, como obrigatórias, somente as 

disciplinas de Português e Matemática. As demais tiveram sua oferta relativizada, a exemplo 

do ensino de Artes, Educação Física, Filosofia e Sociologia, não por acaso, disciplinas que 

estimulam as expressões lúdicas, a criação artística e o aprimoramento intelectual em todas as 

suas nuances. O ensino de línguas estrangeiras também resta prejudicado. Mesmo estando o 

Brasil, situado na América Latina e dividindo fronteira com vários países onde a língua falada 

é o espanhol, com a MP, o ensino de língua estrangeira está compulsoriamente restrito ao 

inglês. Malgrado essas preocupantes alterações no currículo do ensino médio, vemos insurgir 

discursos assim:  
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(30) 

No caso, considerar adequadamente os eixos em que se vai lastrear a base curricular do ensino 

médio, valorizando as Linguagens, a Matemática, as Ciências Humanas, as Ciências da Natureza e a 

indispensável Formação Técnica Profissional. Temos por aí um caminho inevitável para dar vida 

nova à nossa educação, ligando melhor os estamentos já existentes. 

Não abandonamos matérias como Filosofia, Sociologia, Educação Artística e Educação Física, agora 

combinadas com outras áreas, e assim o currículo do futuro ganhará maior e melhor dimensão. 

Vamos esperar como o Senado da República irá se manifestar, evitando o formato engessado e 

enciclopédico que vinha marcando o ensino médio brasileiro. A hora é de mudança. 
Fonte: Fonte: NISKIER, Arnaldo. As vantagens da reforma. Academia Brasileira de Letras. Diário da Manhã 

(GO), 23 dez. 2016. 

 

Apoiando a “mudança política” que, como já sinalizamos, significa um retorno da elite 

conservadora ao poder, por meio de um discurso moralizante, os enunciados apresentados em 

(30) confiam na inocência da população capturada pelo dispositivo de menoridade para 

contar, sobre a realidade, uma estória fantasiosa e romantizada de que as mudanças são um 

avanço e uma renovação para a educação. Por outro lado, existem profissionais 

comprometidos com a qualidade do ensino que analisam o cenário que envolve a crise política 

e os desdobramentos mais significativos da reforma sobre a educação profissional. Em 

entrevista à Fiocruz sobre o assunto, o professor Domingos Leite Lima Filho da Universidade 

Tecnológica do Paraná avalia:  

 

(31) 

Eu considero uma regressão social na concepção da educação profissional e tecnológica. Mas acho 

que primeiro temos que procurar compreender o quadro no qual se institui esta reforma, pontuando-a 

como desdobramento do golpe midiático, parlamentar e institucional vivido no país em 2016. A 

concepção de uma educação profissional tecnológica plena e integrada é uma concepção de direito 

social. E todo o quadro instituído neste golpe em curso é de ataque aos direitos sociais. A gente vê 

claramente isso em outras medidas correlatas como o congelamento [do gasto público] por 20 anos, a 

própria reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a lei da mordaça na educação... Isso evidencia 

que de fato há um quadro de acirramento da luta de classes num momento em que as elites buscam 

suprimir políticas plenas. 
Fonte: LIMA FILHO, Domingos Leite. É necessário resistir ao empobrecimento do currículo. Fiocruz, 6 mar. 

2017. 

 

Os enunciados postos em (31), ao relacionarem as reformas do Ensino Médio, 

Trabalhista e da Previdência à crise política em marcha no Brasil, confirmam nossa suspeita 

de que a proposta de dias melhores para o povo brasileiro não é mais que um sonho infante e 

que os dizeres que construíram as medidas estão em rede com outros discursos que visam, por 

meio da moralização da política, separar de vez a elite financeiramente dominante da classe 

trabalhadora. Dando prosseguimento às reflexões acerca das mudanças que estão sendo 

operadas na educação e indagando sobre a principal novidade da reforma, a adoção do 

itinerário formativo, o professor opina: 
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(32) 

[...] quando saem nos grandes jornais e redes de televisão notícias sobre o itinerário formativo do 

ensino técnico-profissional, os atores falam que querem ir imediatamente para o mercado de trabalho. 

Ou seja, já embute uma terminalidade precoce no processo educacional. É nesse contexto que se dá 

essa proposição de itinerário formativo, com dois argumentos que, a meu ver, são falsos e 

contraditórios: a flexibilidade e o protagonismo juvenil, e a escola de tempo integral. A reforma 

começa discutindo uma espécie de concepção curricular e esquece que o grande problema que nós 

temos na educação brasileira é a falta de estrutura: professores, laboratórios, bibliotecas, 

equipamentos, ou seja, condições de funcionamento. A segunda questão, que é da falsidade desse 

argumento, é dizer que os alunos terão protagonismo de escolher. Ora, na verdade, a grande maioria 

das escolas brasileiras, convivendo com os quadros de dificuldade que têm, não terão condição de 

ofertar esses itinerários formativos. No caso específico da formação profissional – que exige 

equipamentos, laboratórios, espaços de trabalho –, nessas escolas sem condição estrutural, não terá 

como haver uma oferta de qualidade, e muito menos como escola de tempo integral. Ainda mais num 

quadro contraditório em que o mesmo contexto político acaba de aprovar por 20 anos o 

congelamento dos investimentos. 
Fonte: Fonte: LIMA FILHO, Domingos Leite. É necessário resistir ao empobrecimento do currículo. Fiocruz, 6 

mar. 2017. 

 

Considerando o que temos em (31) e (32), a reforma como uma inovação exitosa para 

a população de estudantes do ensino médio é uma falácia construída por um aparato 

discursivo que tem por objetivo evitar que a multidão, principalmente a de jovens que são o 

futuro, comece a pensar. O discurso que está sendo divulgado por seus propositores e 

defensores fazem referência à MP como um instrumento de autonomia para o estudante do 

ensino médio. Se com as mudanças propostas lhes são negadas justamente as ferramentas 

intelectuais para o desenvolvimento da capacidade de se autogovernar, de tomar suas próprias 

decisões, de agir livremente, sem interferência externa; como pode o jovem ter autonomia 

para escolher? 

Do modo com que está sendo difundida, a reforma poderá representar um passo para a 

inserção do jovem no mercado de trabalho, mas o seu desdobramento será, como vimos, uma 

precarização ainda maior do ensino público e para o futuro profissional desses estudantes. Por 

meio de um discurso esvaziado o governo vende a ideia de profissionalizar os jovens, mas não 

apresenta (porque não possui) o projeto por meio do qual pretende executar essa nova 

política: quais os investimentos e como serão direcionados no aprimoramento e na adaptação 

da estrutura física, humana e pedagógica para implementar o itinerário formativo? Se o 

funcionamento das escolas em turnos já é precário, como imaginar a oferta de cursos em 

tempo integral? 

Como se não fossem suficientes as restrições impostas pela MP, o Supremo Tribunal 

Federal (STF) aprova uma interpretação tendenciosa sobre a oferta de ensino religioso nas 

escolas públicas. A Constituição Brasileira, em seu art. 5º, coloca o Brasil como um estado 

laico quando preconiza que, aos brasileiros: 
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(33) 

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 

religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias. 
Fonte: Constituição da República (BRASIL, 1988). 

 

Em consonância com o que diz (33), para ser laico um Estado deve se posicionar com 

neutralidade em relação a questões religiosas, deixando à livre escolha do cidadão sua adesão 

(ou não) a um ou outro segmento religioso. Em contrapartida, ficam vedadas quaisquer 

intervenções religiosas nas decisões políticas, sociais ou culturais do Estado. Ocorre que no 

final do mês de setembro de 2017 o STF, surpreendentemente, deliberou a favor da oferta de 

ensino religioso em escolas públicas brasileiras, deixando a cargo de segmentos religiosos a 

responsabilidade de ministrar as aulas. 

Nesse cenário de ascensão da elite conservadora neoliberal, às custas do desmonte da 

educação e tendo em vista que a religião é uma das mais antigas formas de cercear 

pensamentos e conduzir condutas, é de se desconfiar que os discursos que levaram o Supremo 

Tribunal Federal a essa súbita decisão se relaciona com as ações do dispositivo de 

menoridade, vejamos: 

 

(34) 

No dia 27.09.2017, o Supremo Tribunal Federal terminou o julgamento que analisava a questão do 

ensino religioso nas escolas públicas (ADI 4439). Por 6×5, com voto de minerva da Presidente, 

Ministra Cármen Lúcia, o STF afirmou que o art. 210, §1º, da Constituição deve ser interpretado 

como permitindo o ensino religioso confessional nas escolas públicas, de forma facultativa. A 

discussão surgiu porque o referido dispositivo constitucional estabelece que o ensino religioso 

facultativo deve constar da grade curricular das escolas públicas e porque o Brasil firmou tratado 

internacional com o Vaticano, no qual se comprometeu a difundir o ensino religioso no país. 

A maioria rejeitou a tese do Ministro Roberto Barroso, que, corretamente, aduziu que a norma 

constitucional da laicidade do Estado resta excepcionada pela norma igualmente constitucional do 

ensino religioso nas escolas públicas e, por isso, esta última deve ser interpretada restritivamente 

(como toda exceção a regime jurídico geral), de sorte a se ensinar História das Religiões, de maneira 

neutra, ou seja, expondo todas as principais doutrinas religiosas, em seus prós e contras, com 

definição de conteúdo programático pelo MEC. 
Fonte: LOTTI, Paulo. Supremo rasga Estado laico ao permitir ensino de dogmas religiosos nas escolas públicas. 

Portal Jurídico Justificando, 28 set. 2017. 

 

Como sinaliza a materialidade posta em (34), é este o modelo de educação que se 

pretende consolidar nas escolas públicas brasileiras: um ensino de caráter instrumental e 

operacional que tende a blindar o sujeito contra mecanismos que desenvolvam sua 

criatividade e capacidade de reflexão. Isso para que as práticas de menoridade voltadas à 

adaptação e segregação da parcela mais numerosa e menos favorecida da população 

continuem sendo legitimadas. Essas ações fazem parte do pacote que visa devolver as coisas 
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(ou as classes) ao seu “devido lugar”: pobre não precisa de instrução, arte, cultura. Basta saber 

o mínimo necessário para ocupar funções elementares, mas imprescindíveis à manutenção do 

status quo político, social e econômico. 

O que vemos é uma clara manipulação do saber e da disseminação (ou interdição) de 

certos discursos. Para Foucault (2005, p. 36-37), “[...] trata-se de determinar as condições de 

seu funcionamento, de impor aos indivíduos que os pronunciam certo número de regras e 

assim de não permitir que todo mundo tenha acesso a eles”, em defesa de uma forma de 

poder, quase soberana, que trabalha em um conjunto de manobras para acirrar as diferenças 

sociais. Nem mesmo o inimaginável desenvolvimento, seja intelectual ou material, alcançado 

pela humanidade, ao longo de sua história, foi capaz de superar um dos fundamentos mais 

primitivos das relações interpessoais: conhecer para controlar e conduzir. E, assim, os 

princípios da desigualdade econômica e social que separa a sociedade em classes estão mais 

atuais do que nunca. Enredada nas linhas do dispositivo de menoridade, a grande maioria da 

população permanece absorta nessas técnicas e, sem se dar conta, se deixa conduzir pela 

minoritária elite social e econômica. Dessa maneira, ainda hoje, e diante dos nossos olhos, 

renova-se e se perpetua a divisão entre nobres e plebeus: pobres aprendem com o itinerário 

formativo, na precariedade calculada das escolas públicas; ricos, em escolas privadas e nas 

melhores universidades do Brasil e do mundo. 

 

4.5 Trabalho, produção, consumo, trabalho... 

 

Como já enunciamos, com as mudanças político-econômicas trazidas pela 

Modernidade, a economia política passa, paulatinamente, a suplantar a análise das riquezas e 

a dominar as relações econômicas, não pela “descoberta de objetos ainda desconhecidos”, 

nem por romper, “por uma espécie de auto-análise da própria razão”, com as formas de 

comércio já estabelecidas e então praticadas. “O que mudou, na curva do século, e sofreu uma 

alteração irreparável foi o próprio saber [...]” (FOUCAULT, 1992, p. 267) dentro de uma 

nova ordem que descola o sujeito conhecedor do objeto de conhecimento. Nessa perspectiva, 

que Foucault (1992) batizou de arqueológica, o saber passa a não mais emanar de um sujeito 

fundante, mas resta condicionado a um regime epistemológico que estabelecerá a ordem de 

sua constituição em diferentes épocas. 

Assim, entre longos períodos históricos, o que se percebe são relevantes alterações no 

limite do dizível, do inteligível, do visível. Mas,  
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[...] a que acontecimento ou a que lei obedecem essas mutações que fazem com que 

de súbito as coisas não sejam mais percebidas, descritas, enunciadas, caracterizadas, 

classificadas e sabidas do mesmo modo e que, no interstício das palavras ou sob sua 

transparência, não sejam mais as riquezas, os seres vivos, o discurso que se 

oferecem ao saber, mas seres radicalmente diferentes? (FOUCAULT, 1992, p. 231).  

 

Para perceber essa mudança, segundo Foucault (1992), o estudo deve estar calcado em 

conceitos como dispersão, raridade e acúmulo. É necessário olhar, não para as grandes 

camadas de continuidade, mas para as relações periféricas na busca não das explicações (por 

que?), mas das regularidades (como?) que fizeram irromper acontecimentos a partir dos quais 

foi se desenhando, ao longo do tempo, a trajetória que conduziu a humanidade ao momento 

atual. É essa busca que nos abrirá acesso ao chamado a priori histórico: as condições 

históricas que permitem que, a um mesmo discurso, sejam atribuídos status não só diferentes, 

como até mesmo opostos, a depender das epistemes em voga nos diferentes momentos da 

história. A constituição dos saberes é histórica e não humana, portanto. Nesse sentido, se na 

passagem da análise das riquezas para a economia política,  

 

[...] se começa a estudar o custo da produção, e não mais se utiliza a situação ideal e 

primitiva de permuta para analisar a formação do valor, é porque, ao nível 

arqueológico, a produção como figura fundamental no espaço do saber substituiu-se 

à troca, fazendo parecer, por um lado, novos objetos cognoscíveis (como o capital) e 

prescrevendo, por outro, novos conceitos e novos métodos (como a análise dos 

métodos de produção). (FOUCAULT, 1992, p. 267). 

 

O capitalismo, novo modo de produção que passaria a orientar as relações, não só 

econômicas como sociais, traz consigo, em concomitância e decorrência dessa nova 

concepção de saber, também uma nova concepção de poder. Com vistas a uma análise 

econômica do trabalho, cumpre recuperar e ampliar a abordagem já sinalizada em linhas 

anteriores. Retomemos, pois, os dois polos do biopoder que operou uma verdadeira 

reviravolta nas relações socioeconômicas e nos rumos que o Ocidente tomaria a partir da 

Modernidade.  

A entrada em cena do poder disciplinar marca uma inversão de valores do poder em 

relação à vida humana. Se, de acordo com Foucault (2007b), no exercício do poder soberano, 

o problema da vida, e sobretudo da morte do indivíduo, se centra no governo que detém a 

prerrogativa do julgar e, se for o caso, punir com a morte seus súditos; na sociedade 

disciplinar, ao contrário, a vida é posta em evidência: importa multiplicar e investir nos 

corpos, pois quanto mais numerosos, saudáveis e performáticos eles se tornarem, maior será a 

contrapartida econômica. Partindo dessa premissa, cumpre à disciplina, conforme Foucault 
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(2004), estudar estratégica e minuciosamente o espaço e, nele, dispor o material humano de 

forma que possa ser vigiado e avaliado. 

Nessa perspectiva, as potencialidades dos corpos são medidas e comparadas a fim de 

que se estabeleça uma escala de valor e, logo, uma competição capaz de elevar o padrão de 

qualidade com que um conjunto de pessoas realiza determinada tarefa. Vemos nascer aí  

 

[...] uma arte do corpo humano que visa não unicamente o aumento de suas 

habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação 

que no mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto é mais útil, e 

inversamente. Forma-se então uma política das coerções que são um trabalho sobre 

o corpo, uma manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus 

comportamentos. O corpo humano entra em uma maquinaria de poder que o 

esquadrinha, o desarticula e o recompõe. (FOUCAULT, 2004, p. 119). 

 

É, pois, dessa maneira, que a idealização de um homem-máquina põe em marcha uma 

série de mecanismos e procedimentos que nascem no regime militar para então alcançar 

escolas, hospitais, fábricas entre outros segmentos sociais. Tais mecanismos e procedimentos 

relacionam-se, sobretudo, à administração do espaço, do tempo e das forças dos indivíduos a 

fim de que seus corpos se tornem dóceis e úteis. Nos aparelhos disciplinares, a distribuição do 

espaço é feita dentro de estruturas arquitetônicas variadas, mas suficientemente complexas 

para dar conta de uma logística em que pouquíssimos possam vigiar muitos, o tempo todo e 

ao mesmo tempo. Nesse processo, ocorre a individualização do espaço de forma que o 

número de lugares coincida com o de indivíduos, sem que haja atividades coletivas, nem seja 

facilitada qualquer forma de interação interpessoal. Nas palavras de Foucault (2004, p. 123),  

 

[...] é preciso anular os efeitos das repartições indecisas, o desaparecimento 

descontrolado dos indivíduos, sua circulação difusa, sua coagulação inutilizável e 

perigosa [...]. Importa estabelecer as presenças e as ausências, saber onde e como 

encontrar os indivíduos, instaurar as comunicações úteis, interromper as outras, 

poder a cada instante vigiar o comportamento de cada um, apreciá-lo, sancioná-lo, 

medir as qualidades ou os méritos.  

 

Esse modelo de espaço contribui para garantir não só a subordinação do indivíduo, 

“[...] mas também uma melhor economia do tempo e dos gestos [...]” (FOUCAULT, 2004, 

126). No início do século XVIII já é possível perceber em instituições disciplinares, como a 

escola, uma vinculação mais rígida e pormenorizada das atividades desenvolvidas em função 

do tempo, prática que não tarda em se estender também aos assalariados que são obrigados a 

assegurar qualidade do tempo de trabalho que vendem, em contrapartida ao que é pago pelo 

patrão. Isso porque  
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[...] o tempo medido e pago deve ser também um tempo sem impureza nem defeito, 

um tempo de boa qualidade, e durante todo o seu transcurso o corpo deve ficar 

aplicado ao seu exercício. A exatidão e a aplicação são, como a regularidade, as 

virtudes fundamentais do tempo disciplinar. (FOUCAULT, 2004, p. 129). 

 

Assim, a vigilância minuciosa e controlada do tempo resulta em outro fenômeno 

inerente às tecnologias disciplinares: a extorsão das forças. De acordo com Foucault (2004), 

as técnicas disciplinares repartem o tempo de forma produtiva, inserindo-o em uma economia 

que intensifica as tarefas de forma que, no menor fragmento de tempo, seja extraído do 

indivíduo o máximo de força. É  

 

[...] como se o tempo, em seu próprio fracionamento, fosse inesgotável; ou como se, 

pelo menos, por uma organização interna cada vez mais detalhada, se pudesse tender 

para um ponto ideal em que o máximo de rapidez encontra o máximo de eficiência. 

(FOUCAULT, 2004, p. 131). 

 

Ainda que na sociedade disciplinar já houvesse um novo formato das relações de 

poder em razão da era do capital, é na sociedade de controle que o biopoder alcança a 

plenitude de sua abrangência por meio de um importante deslocamento: deixa de se restringir 

à vigilância do corpo para recobrir e regulamentar a população, corpo de múltiplas cabeças 

em que “[...] cada indivíduo é, simultaneamente, negado como indivíduo e reduzido a ser o 

exemplo ínfimo de um conjunto muito mais amplo e que, por ser homogêneo, pode ser mais 

facilmente manipulado.” (REVEL, 2006, p. 56). Ao atravessar o corpo populacional, por meio 

da normalização dos corpos, as tecnologias biopolíticas abriram espaço para o aprimoramento 

também das tecnologias neoliberais, dentro de um movimento que articula diferentes 

dispositivos de poder, entre os quais nos interessa o dispositivo de menoridade que envolve os 

sujeitos numa ilusão consumista que inventa seu modo de pensar e conduz sua conduta. 

Resumir a abrangência que alcançaram as ações do poder que tomou posse da vida é dizer que 

o biopoder “[...] conseguiu cobrir toda a superfície que se estende do orgânico ao biológico, 

do corpo à população, mediante o jogo duplo das tecnologias de disciplina, de uma parte, e 

das tecnologias de regulamentação, de outra.” (FOUCAULT, 2002a, p. 302). 

Nesse universo, de acordo com Foucault (2008b), entra em cena uma série de 

mecanismos de controle que passam a quantificar e a qualificar, em termos econômicos, os 

fenômenos sociais com o objetivo de escolher estratégias eficazes para manter, dentro da 

economia capitalista de consumo e lucro, o controle do estado de menoridade da população. 

Na chamada sociedade de controle, parte-se do estudo de dados coletados do cotidiano da 

população a fim de planejar medidas de combate, estímulo, prevenção que garantam a 
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manutenção dos fenômenos sociais dentro de limites, digamos, toleráveis e de acordo com 

certos objetivos a serem alcançados. Na sobreposição da sociedade disciplinar pela sociedade 

de controle, o que se percebe é que, no interior dos mecanismos sociais ou biológicos de 

controle da população, passam a se desenvolver também, e constitutivamente, tecnologias de 

segurança, conforme já mencionamos. 

Partindo da premissa de que vivemos em uma sociedade de segurança e que o 

dispositivo de menoridade, solidariamente com outros dispositivos, nos conduz a reagir duma 

ou doutra maneira frente à realidade que nos cerca, é que situamos as relações de trabalho que 

também passam a ser concebidas, analisadas e projetadas segundo a lei do mercado e de seus 

fundamentos neoliberais. É, nesse cenário, em que a produção do saber e a do capital já 

estabelecem uma relação de interdependência, que os princípios econômicos integram cada 

vez mais a vida da população, inventando novas e sofisticadas formas de consumo, que 

penetram a imaginação dos sujeitos, criando sonhos de consumo – seja de um carro novo, um 

celular de última geração ou um corpo sarado –, fortalecendo o modo de produção capitalista 

em que o trabalho é transformado em produto. 

Para Foucault (2008a), dentro do movimento marxista, as relações de trabalho 

fundamentam-se na lei da oferta e da procura em que o trabalhador dispõe da sua força de 

trabalho, por determinado período de tempo, em troca de uma contrapartida financeira, cuja 

monta é, por extorsão, sempre inferior ao valor que esse trabalho produz. O trabalho, assim 

concebido, torna-se uma dissimulação: 

 

[...] transformado em força de trabalho, medido pelo tempo, posto no mercado e 

retribuído como salário não é o trabalho concreto; é um trabalho que está, ao 

contrário, amputado de toda a sua realidade humana, de todas as suas variáveis 

qualitativas e justamente – é bem isso de fato o que Marx mostra – a mecânica 

econômica do capitalismo, a lógica do capital só retém do trabalho a força e o 

tempo. Faz dele um produto mercantil e só retém seus efeitos de valor produzido. 

(FOUCAULT, 2008a, p. 305). 

 

Entretanto, nos termos de Foucault (2008a), essa concepção abstrata do trabalho não é, como 

preconiza Marx, simplesmente uma consequência do próprio capitalismo ou das condições 

históricas que o envolvem. É, antes, resultado do princípio orientador da chamada análise 

econômica clássica que suprimiu do trabalho sua realidade, seus atributos qualitativos, suas 

peculiaridades, suas especificidades, compreendendo-o apenas como mecanismo de 

investimento, de capital, de lucro. 

Os neoliberais, por outro lado, defendem a necessidade da inserção do trabalho no 

âmbito da análise econômica, o que implica a compreensão de “como” e “com o quê” o 
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trabalhador gasta os recursos que detém e isso vai completamente ao encontro da invenção de 

um mundo em que as necessidades naturais do ser humano são confundidas com as ilusões 

criadas pelos interesses de mercado como se ambas fossem uma coisa só. Para proceder a esse 

modelo de análise, será preciso “[...] situar-se no ponto de vista de quem trabalha; será preciso 

estudar o trabalho como conduta econômica, como conduta econômica praticada, aplicada, 

racionalizada, calculada por quem trabalha.” (FOUCAULT, 2008a, p. 307). Nesse sentido, a 

análise econômica levará em conta, de um lado, a raridade do recurso do trabalhador e, de 

outro, a fartura de opções disponíveis e concorrentes para uma eventual aquisição, ou seja, 

sendo o recurso escasso em relação às inúmeras alternativas, trata-se de perceber o que faz as 

pessoas escolherem determinados fins em detrimento de outros. Trata-se, portanto, de 

entender toda uma “[...] racionalidade interna da programação estratégica da atividade dos 

indivíduos” (FOUCAULT, 2008a, p. 307). 

Um dos desdobramentos da inserção do trabalho na análise econômica refere-se ao 

valor que passa a ser atribuído ao salário recebido. Vista pelo trabalhador, a retribuição 

financeira não é mais simplesmente uma quantia recebida pela venda da sua força de trabalho, 

trata-se, agora, de uma renda. Considerando que, para os neoliberais, renda é o lucro 

resultante de um capital investido e que o salário é uma renda, podemos entender, por 

analogia, que há, no trabalhador, um investimento em capital humano, cujo resultado é a 

renda/salário. Dessa maneira, no bojo da análise econômica do trabalho, nos deparamos com  

 

[...] um capital praticamente indissociável de quem o detém. E, nessa medida não é 

um capital como os outros. A aptidão a trabalhar, a competência, o poder de fazer 

alguma coisa, tudo isso não pode ser separado de quem é competente e pode fazer 

essa coisa. [...] Deve-se considerar que a competência que forma um todo com o 

trabalhador é, de certo modo, o lado pelo qual o trabalhador é uma máquina [...] que 

vai produzir* fluxos de renda. Fluxos de renda, e não renda, porque a máquina 

constituída pela competência do trabalhador não é, de certo modo, vendida 

casualmente no mercado de trabalho por certo salário. Na verdade, essa máquina 

tem sua duração de vida, tem sua duração de utilizabilidade, tem sua obsolescência, 

tem seu envelhecimento. (FOUCAULT, 2008a, p. 310, grifo do autor). 

 

Vivendo nesse universo mercadológico do trabalho, o trabalhador, no decorrer de sua 

vida profissional, comporta-se como uma espécie de empresário de si, sendo ele mesmo seu 

capital, seu produto, sua renda. Investindo em suas aptidões e competências, centra-se na 

maximização do funcionamento da máquina de si em detrimento do exercício da ética de si na 

condução de sua própria conduta e isso abre espaço para normalização do seu estado de 

menoridade. No sentido de manter sempre atualizadas e competitivas suas aptidões e 

competências, o sujeito passa a vida em função de buscar a chamada inovação, um importante 
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componente formador e mantenedor do capital humano. A inovação se resume à criação de 

produtos e serviços inovadores e, segundo Foucault (2008a, p. 318), “[...] à descoberta 

também de novos mercados e ou de novas fontes de mão-de-obra [...]”, com base no 

desenvolvimento de tecnologias custeadas pela renda proveniente dos investimentos feitos 

num certo capital humano. 

Se sobre a população das sociedades ocidentais, o biopoder investe na vida e na 

produtividade dos sujeitos para que eles produzam mais, gerem mais capital e consumam 

mais, era de se esperar que em estruturas sociais de desigualdade e corrupção política, como a 

brasileira, as ações desse poder sobre a vida não alcançassem, com a mesma abrangência, 

todo o corpo populacional, mas isso não é o que se percebe. Mesmo que em países como o 

nosso os sujeitos não tenham acesso aos meios para formação de um capital humano 

competitivo, ninguém fica fora dessa corrida: também trabalham de forma desmedida com o 

fim último de consumir tudo, ou mais, que produz. Na rede neoliberal, sempre vai haver 

concorrência dentro de certas escalas de valor, também inventadas pelo sistema, que 

encarceram o sujeito no sonho de integrar, no mínimo, a posição financeira imediatamente 

superior. Isto é, seja qual for seu lugar social, o trabalhador continuará investindo sempre para 

chegar ao nível social/econômico subsequente. É, pois, dentro desse jogo que reconhecemos o 

primor estratégico do dispositivo com sua extraordinária capacidade de captura, 

independentemente da realidade socioeconômica de cada sujeito e das coisas que ele produz. 

 

4.6 Reformar para desumanizar 

 

Pensando na imersão dos sujeitos na rede do capital e sem perder de vista que os 

dispositivos são maquinarias neoliberais de alta produtividade em que as coisas do mundo, 

entre as quais os sujeitos, são construídas, retomemos as ações do dispositivo de menoridade, 

que envolve também o sujeito trabalhador, dentro do universo da crise política desencadeada 

pelo golpe político-parlamentar de 2016 que culminou no impeachement da presidenta Dilma 

e que inclui, além da já analisada Reforma do Ensino Médio, também as reformas Trabalhista 

e da Previdência.  

Segundo especialistas, a nova Lei Trabalhista que passa a valer a partir de 11 de 

novembro de 2017 é um retrocesso sem precedentes em relação aos direitos conquistados 

pelos trabalhadores brasileiros, segundo enunciados emanantes do discurso jurídico, um dos 

constituintes dos dispositivos de poder. Vejamos:  



102 

 

(35) 

É a mais profunda mudança no mercado de trabalho no País após oito décadas do legado de Getúlio 

Vargas, o criador da carteira profissional (1932), da Justiça do Trabalho (1941) e da CLT (1943). 

As condições de vida e trabalho dos brasileiros têm tudo para piorar, enquanto são duvidosos os 

efeitos na abertura de vagas, grande justificativa governista e empresarial para a reforma. E para 

complicar as coisas, é certo que haverá uma batalha nos tribunais.  

Fonte: BARROCAL, André. Reforma trabalhista entra em vigor para 'baratear' brasileiro. Carta Capital, 11 nov. 

2017. 

 

Conforme sinaliza (35), nos termos da reforma, a relativa estabilidade financeira 

proporcionada pela formalização do trabalho deixa de existir em favor de modalidades 

laborais alternativas em que o empregado perde suas garantias, e o empregador, suas 

obrigações. Entre os principais ataques à Justiça do Trabalho estão: 

 

(36) 

Um dos enunciados sugere que o trabalho intermitente indiscriminado não deve ser aceito pelos 

juízes. Esse tipo de trabalho é uma das novidades da reforma. A pessoa fica à disposição do patrão 

mas só ganha pelas horas de serviço em si.  

Situação parecida com a do emprego home office, outra novidade, em que o expediente é de casa e 

com regras que impedem caracterizar vínculo com o contratante, para protegê-lo de processos. 

Nos dois casos, para arrancar algo parecido com férias, 13º proporcional, FGTS, INSS, o brasileiro 

terá de ser bom de gogó, não terá a seu lado as garantias da carteira profissional e da CLT. 

Outra novidade é a jornada de trabalho de 12 horas por dia, desde que com descanso de 36 horas em 

seguida.  

Terceirização total no setor público é outra inovação que os enunciados dizem que não pode ser 

aceita. E por aí vai. 
Fonte: Fonte: BARROCAL, André. Reforma trabalhista entra em vigor para 'baratear' brasileiro. Carta Capital, 

11 nov. 2017. 

 

Nesse cenário, vemos sucumbir os direitos conquistados a duras penas pelo 

trabalhador a partir de microlutas de (e pelo) poder travadas historicamente entre patrão e 

empregado, entre rico e pobre, entre quem consome mais e quem consome menos, dentro da 

capacidade máxima de consumo de cada um. Como se não bastasse, desde que Michel Temer 

assumiu o poder em maio de 2016, o número de desempregados no Brasil, que era de 11 

milhões, chegou, em abril de 2017, a 13 milhões. Esse elevado número de demissões é uma 

consequência direta da reforma que estimula a informalidade, o que tende a derrubar ainda 

mais a renda do trabalhador e desacelerar a economia. Quadro esse que tende a se agravar 

com os desdobramentos dessa medida que sinaliza uma forte mudança na relação do homem 

com o trabalho: a sociedade salarial sendo gradualmente substituída pelo 

“empreendedorismo” dos autônomos ou pessoas jurídicas (PJs).  

Mas como coadjuvante da Reforma Trabalhista está em curso também a Reforma da 

Previdência. Em entrevista, um pesquisador da Unicamp afirma: 
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(37) 

[...] a combinação dos efeitos da “reforma” trabalhista, que precariza os empregos e diminui as 

receitas previdenciárias, com a proposta de mudanças do governo no sistema previdenciário 

inviabilizam o sistema, aumentando ainda mais a desigualdade no país. 
Fonte: FARIA, Glauco. Reformas trabalhista e da previdência são ‘combinação explosiva’ para o trabalhador. 

Portal Jurídico Justificando, 29 jan. 2018. 

 

Essa combinação expressa em (37), diz respeito ao fato de que no texto da Reforma 

Trabalhista foi incluída, entre outras, a determinação de que o sujeito contribua 44 anos para 

obter a aposentadoria integral. Nem mesmo países desenvolvidos, em que a população possui 

maior expectativa de vida, maior renda per capita, maior Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH), adotam tão longo tempo de contribuição. Isso se resume na clara intenção de que 

nenhum brasileiro receba aposentadoria integral. Ora, após 44 anos de trabalho, a maioria dos 

brasileiros não estará mais viva; os que estiverem não terão condições de saúde e vigor físico 

para usufruírem o merecido descanso, durante a aposentadoria; menos ainda com um 

vencimento máximo de pouco mais de 5 mil reais. 

Quanto aos remanescentes do emprego formal, restará a aposentadoria parcial que é 

concedida com no mínimo 15 anos de contribuição. No entanto, com esse tempo mínimo, a 

aposentadoria é de apenas 60% do salário recebido. Acerca dessa proporcionalidade, 

analisemos:  

 

(38) 

[...] antes da reforma trabalhista, já era difícil uma pessoa de baixa renda comprovar 15 anos de 

contribuição e quem não consegue vai para o benefício assistencial. Com a reforma trabalhista, o que 

vai acontecer? Vai se tornar quase impossível porque vai haver uma tendência de redução dos 

empregos com carteira assinada, que contribuem para a Previdência, e vão aumentar os empregos 

temporários. 
Fonte: Fonte: FARIA, Glauco. Reformas trabalhista e da previdência são ‘combinação explosiva’ para o 

trabalhador. Portal Jurídico Justificando, 29 jan. 2018. 

 

Na linha dos enunciados de (38), num Brasil saqueado pela classe política, pelos 

banqueiros e grandes empresários, tendem a se agravar tanto o quadro de desemprego quanto 

a situação de massacre a que estão submetidos aqueles que ainda ostentam uma colocação 

formal no mercado de trabalho. Como vemos, as relações sociais e, portanto, as relações de 

trabalho estão cada vez mais integradas à análise econômica, e os desdobramentos dessa 

integração, por vezes desastrosos, se renovam cotidianamente para capturar, integrar e manter 

em funcionamento novos elementos do dispositivo de menoridade que, enredado a outros 

dispositivos, trabalha na manutenção de um status quo que favorece as políticas do 

capitalismo neoliberal. 
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Nos termos da análise econômica do trabalho, o exame da composição, do 

aprimoramento e da acumulação do capital humano tornou-se algo muito atrativo e virou 

objeto de observação a forma como o homem-máquina, produto do capital humano, dissemina 

os princípios econômicos durante suas interações cotidianas, assim como a maneira como tais 

princípios vão penetrando outros espaços sociais nunca dantes alcançados por essa natureza 

de análise. Considerando que no universo neoliberal a vida do sujeito se resume ao consumo, 

presume-se que o ato de consumir não se esgota na simples troca monetária por determinado 

produto. Não consiste, tampouco, no atendimento de uma necessidade material qualquer, nem 

na eficácia de estratégias de marketing ou de outros mecanismos de persuasão. O que está em 

jogo já não é um leque mensurável de necessidades que funcionam dentro da lógica do bem-

estar, do conforto e da tranquilidade do indivíduo. O consumo, agora, é da ordem do desejo, 

uma 

 

[...] entidade muito mais volátil e efêmera, evasiva e caprichosa e essencialmente 

não-referencial que as ‘necessidades’, um motivo autogerado e autopropelido que 

não precisa de outra justificação ou ‘causa’. A despeito de suas sucessivas e sempre 

pouco duráveis reificações, o desejo tem a si mesmo como objeto constante, e por 

essa razão está fadado a permanecer insaciável qualquer que seja a altura atingida 

pela pilha dos outros objetos (físicos ou psíquicos) que marcam seu passado. 

(BAUMAN, 2001, p. 88). 

 

Mesmo sendo o desejo uma demanda ligada à identidade psíquica do indivíduo e 

supostamente livre de intervenções externas, esse desejo “insaciável” que leva ao consumo 

não é mais que o resultado da terceirização do pensamento em que o indivíduo substitui a 

experiência do entendimento próprio por entendimentos já prontos. Nos termos de Foucault 

(2013, p. 30), trata-se da “[...] maneira como, fazendo sua própria consciência moral 

funcionar, ele a substitui pela consciência moral [...]” de uma voz de autoridade “[...] de 

consciência que lhe diz o que deve fazer [...]” ou desejar. Eis a constatação de que o desejo 

também é da ordem do enunciado, da ordem discurso e da ordem do dispositivo de 

menoridade. 

Se as formas de consumo estão condicionadas à criação de certos desejos que levarão 

ao consumo de certos produtos e, antes, à produção de capital financeiro; e se o fim último do 

neoliberalismo é produzir – seja capital, bens de consumo, desejos, ou quaisquer outras coisas 

–, é possível dizer que as formas de consumo constituem-se em “[...] uma atividade 

empresarial pela qual o indivíduo, a partir de certo capital de que dispõe, vai produzir uma 

coisa que é sua própria satisfação” (FOUCAULT, 2008a, p. 311). Então, imbuídos de desejo, 

e não de necessidades, os consumidores adquirem maior aptidão e prontidão para sair às 
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compras com o objetivo de alcançarem elevados níveis de satisfação? Essa deveria ser a 

lógica, entretanto, mediante o inesgotável menu de opções disponíveis, os itens de interesse, 

na maior parte das vezes, se mantêm atraentes no curto espaço de tempo que vai da atração à 

aquisição. Uma vez testados, tendem a não cumprir o prometido, posto que os atributos 

construídos na mente do consumidor fazem parte de uma imaginação fantasiosa vendida pelo 

capitalismo, ou seja, o que se vende não é propriamente o produto, mas sua idealização. Mas, 

ainda que algum desses itens de consumo traga o efeito esperado, a satisfação é transitória 

“[...] pois no mundo dos consumidores as possibilidades são infinitas, e o volume de objetivos 

sedutores à disposição nunca poderá ser exaurido.” (BAUMAN, 2001, p. 85-86). 

A partir do momento em que não se compra mais apenas bens necessários à 

sobrevivência e ao bem-estar (alimentos, roupas, calçados, carros, casas, mobiliários), cria-se 

um mundo de estereótipos virtualmente aprimorados que traduzem o ideal e o consumível 

que, necessariamente, pressupõem uma compra. Dessa forma, a ideia de perfeição de vida e 

felicidade, por exemplo, dependerá da competência pessoal de cada um de nós em nos 

enquadrarmos nesses estereótipos. Se por algum motivo, deles destoamos, seremos 

considerados “[...] pessoalmente incompetentes ou não tão competentes como deveríamos, e 

poderíamos, se nos esforçássemos mais. Há muitas áreas em que precisamos ser mais 

competentes, e cada uma delas requer uma ‘compra’” (BAUMAN, 2001, p. 87).  

Essas palavras recuperam o protagonismo do homem-máquina que a partir do lugar de 

competência-máquina, de produtor de renda, forjado pela inserção das relações de trabalho na 

análise econômica e, logo, pelo dispositivo de menoridade, representa o perfil de consumidor 

ideal, totalmente adaptado às regras do sistema neoliberal, não pela força, mas seduzido por 

uma ficção que tem em vista o desenvolvimento das sociedades capitalistas a partir do 

consumismo e do lucro. Trata-se de um ciclo que, incessantemente, envolve a busca 

desenfreada da população pelo consumo de bens e serviços que, a partir da criação 

(igualmente desenfreada) de novas e infundadas necessidades, passam por um processo 

cíclico de inovação e obsolescência. Trata-se de um fenômeno que, sem distinguir as camadas 

mais ou menos favorecidas economicamente, atravessa todo o corpo social, segundo uma 

sofisticada engrenagem que situa estrategicamente os sujeitos no interior dos dispositivos: se 

ao redor das práticas sociais e dos processos de constituição de sujeitos foi instaurado o 

dispositivo de menoridade, esse processo não ocorreu fora do alcance de outros dispositivos a 

exemplo do de infantilização, de segurança e do de sexualidade.  
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5 BONECAS PARA O MERCADO: SEU CORPO, SEU COMPORTAMENTO, 

SEU SENTIMENTO 

 

Os historiadores ficaram muito orgulhosos quando descobriram que podiam fazer 

não somente a história das batalhas, dos reis e das instituições, mas também a 

história da economia. Ei-los todos estupefatos por terem os mais maliciosos entre 

eles mostrado que também se podia fazer a história dos sentimentos, dos 

comportamentos, dos corpos. (FOUCAULT, 2009, p. 230). 
 

Como vimos, para pensar no movimento realizado pelo dispositivo de menoridade, foi 

necessário isolar os elementos que entram na categorização da criança como ser singular em 

relação ao adulto e, a partir disso, analisar os efeitos de poder que recaem sobre a população 

por meio de um discurso que transita entre a doçura e o temor, entre a autoridade e a 

dependência, “[...] um discurso infantil, ou antes, discurso essencialmente dirigido a crianças, 

discurso necessariamente em forma de bê-á-bá.” (FOUCAULT, 2002b, p. 44). Considerada 

um ser dependente, a criança ainda não completou o processo de desenvolvimento de suas 

faculdades, sejam físicas, fisiológicas, motoras, mentais ou psicológicas. Fisiologicamente, na 

cadeia do desenvolvimento, comum a todos os exemplares do reino animal, inclusive ao 

homem, essas diferenças seriam naturalmente superadas com a maturidade decorrente da 

passagem do tempo. Ocorre que, como já sinalizamos, com a invenção da infância, a 

valorização de suas particularidades transitórias, a criança passou a ser o centro das atenções 

da família e objeto de diferentes saberes como o pedagógico, científico, político etc. 

Esse deslocamento fez com que “simples” diferenças que singularizam a criança, e não 

existiam durante a Idade Média, se transformassem em problemas a serem resolvidos. Entre 

essas demandas, está a necessidade de haver um adulto responsável por proteger, orientar, 

cuidar e suprir as vulnerabilidades da criança durante o seu processo de desenvolvimento. 

Essa tarefa foi naturalmente destinada à mulher/mãe em virtude da capacidade que ela tem de 

reproduzir a vida e de produzir os meios necessários à sobrevivência da criança na fase inicial 

de sua vida. Entretanto, com a reconfiguração do espaço familiar e as mudanças que dela 

decorreram, o que era para ser apenas uma capacidade ganhou status de responsabilidade a 

partir do momento em que os discursos acerca da reprodução, que virou maternidade, 

entraram na ordem econômica que tudo passou a ordenar. Esses acontecimentos trouxeram 

consequências nefastas para a vida social e produtiva da mulher e acreditamos que eles dizem 

muito da condição de desigualdade social, financeira e de direitos experimentada por ela 

ainda nos dias atuais. 

Nos limites do dispositivo de menoridade, acreditamos que, sobre a mulher, o 

processo de infantilização foi (e ainda é) acentuado por certos modos de sujeição, dos quais 
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nos ocuparemos no decorrer desta seção, que a desqualificaram como sujeito produtivo de 

capital e de renda e interromperam seu processo de ascensão social, submetendo-a, como a 

uma criança reprimida, à condição de submissa, vulnerável e dependente, como querem as 

tecnologias de governo adotadas pelo capitalismo neoliberal que conduz a conduta da 

população e da mulher. Assim, a noção de infantilização foi irremediavelmente impregnada à 

figura feminina, um pouco por meio do papel social da mãe em relação à criança e à família; 

e, outro tanto, pelo processo de infantilização por meio do qual a mulher, cidadã, trabalhadora 

foi (e vem sendo) constituída como sujeito de discurso, de práticas, de dispositivos de poder. 

Acreditamos que a análise das ações do dispositivo de menoridade sobre a população 

feminina resulta muito produtiva para a tese que estamos formulando. Primeiro, porque os 

efeitos de menoridade são, de certa forma, inerentes à presença da mulher no mundo, dado o 

desprestígio social e econômico que lhe acarretaram tantos danos e marcaram sua existência 

ao longo da história. Segundo, porque se pensarmos na menoridade como o antônimo de 

autonomia, e é justamente esse o sentido que estamos adotando, o lugar social da mulher na 

atualidade é uma demonstração viva da capacidade de entendimento próprio e de resistência 

às ações do dispositivo de menoridade, conforme veremos. Não por acaso selecionamos o 

acontecimento da morte da vereadora Marielle Franco, cuja jornada é emblemática da 

experiência alteradora feminina, para iniciar o caminho que nos conduzirá ao desfecho das 

reflexões acerca dos efeitos de menoridade sobre a população, sem perder de vista o mesmo 

discurso político moralizante que idealizou as reformas para o retrocesso e fechou a exposição 

de arte. 

 

5.1 A mulher na política 

 

Dizem que a população brasileira não sabe escolher seus representantes e nem lembra 

em quem votou nas últimas eleições. Mas foram esses eleitores que, com 46 mil votos e a 

quinta maior votação nas eleições de 2016, no Rio de Janeiro, elegeram vereadora uma 

mulher, negra, pobre, mãe solteira, bissexual, defensora dos direitos humanos, ativista, 

nascida e criada na favela. Estamos falando de Marielle Franco, que foi assassinada em 14 de 

março de 2018 e deixou uma contribuição inestimável em defesa da mulher, dos negros e dos 

homossexuais tão segregados socialmente, sobretudo após a entrada em cena da onda 

conservadora que domina a política brasileira. Entretanto a atuação social e política da 

vereadora e o respeito que merecia sua memória não foram suficientes para impedir que, logo 

depois de sua morte, circulasse nas redes sociais um ataque moral à sua imagem na tentativa 
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de lhe atribuir a culpa por sua própria morte. Curiosamente, as postagens foram feitas por 

“[...] pessoas assumidamente partidárias do ideário de direita que a acusavam de estar 

associada ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro.” (MARIE; ANDRADE, 2019, p. 168). As 

circunstâncias que envolvem a morte de Marielle e seus desdobramentos, além de nos 

estarrecerem, também desvelam, em parte, a condição da mulher no Ocidente neoliberal, 

conforme discorreremos mais adiante. Mas se aqui trazemos a figura de Marielle não será 

para colocar luz sobre sua morte, senão sobre sua vida e sua trajetória, sobre os discursos que 

a subjetivavam e sobre a importância da sua militância na vida das mulheres que representava. 

Na condição de vereadora, Marielle Franco materializou seu discurso político em 

ações efetivas para diminuir as desigualdades sociais e de gênero que ainda hoje em dia 

marcam fortemente as relações sociais e são uma decorrência do processo de degradação que 

foi imputado à mulher ao longo da história. Defensora de uma revolução feminista classista, 

Marielle Franco presidiu, na Câmara de Vereadores, a Comissão da Mulher e disso decorreu 

uma série de discussões, encaminhamentos e iniciativas que foram reduzidas a termo no 

Relatório da Comissão da Câmara Municipal do Rio de Janeiro (2017-2018), disponível no 

site da vereadora. O conteúdo desse relatório coloca em evidência as ações do dispositivo de 

menoridade sobre as mulheres brasileiras, tendo em vista a situação de inferioridade e 

exclusão por elas enfrentada. É o que sinaliza o sumário do referido documento: 

 

(39)  Sumário 

 

Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos..............................................................................................7 

Violência contra a mulher.....................................................................................................................15 

Ações de Enfrentamentos à Violência de Estado.................................................................................22 

Direitos Sociais.....................................................................................................................................25 

Diversidade sexual e de Gênero............................................................................................................31 

Mulheres Negras e Resistências...........................................................................................................37 

Atendimentos........................................................................................................................................43 

Manifestações e Atos Públicos.............................................................................................................51 
Fonte: FRANCO, Marielle; COSTA, Verônica; FERNANDES, Rosa (org.). Relatório da comissão de defesa da 

mulher. Câmara Municipal do Rio de Janeiro, mar. 2017-2018. 

 

Sustentados pelas ideias de Foucault (2007a), entendemos que os enunciados de defesa 

e proteção à mulher que compõem o relatório concebido pela vereadora e sua equipe, 

conforme (39), só puderam ser proferidos a partir de práticas discursivas e não discursivas que 

historicamente alcançaram o corpo, a imagem e a alma da mulher, tendo em vista, entre 

outros fatores, sua condição sexual e de reprodução. A esse respeito, a historiadora feminista 

italiana Federici (2004) considera o movimento de caça às bruxas, com toda a complexidade 
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que encerra, um acontecimento histórico determinante para eliminar a representatividade 

social da mulher e, com isso, sedimentar os pilares que sustentaram, e ainda sustentam, o 

desenvolvimento do capitalismo com suas desigualdades. Muita coisa pode ser entendida se 

considerarmos o fato de que, ao trabalho reprodutivo, inevitavelmente feminino, foi agregado 

o serviço doméstico gratuito que é desempenhado pela mulher até os dias de hoje. 

Os enunciados que subjetivam a mulher contemporânea, entre os quais os que foram 

reduzidos a termo no relatório, resumido em (39), ecoam de outros enunciados possíveis em 

uma época bem remota. Segundo Federici (2004), muito precocemente, na era cristã, ainda 

por volta do século IV, a Igreja, que detinha o poder político e econômico à época, percebeu o 

poder que o desejo sexual masculino conferia à mulher e, no sentido de neutralizá-lo, iniciou 

um processo de demonização do desejo carnal que passou a ser visto como uma perdição e o 

atributo de seduzir, uma maldição para a mulher. Mediante isso, o sagrado passou a ser 

identificado “[...] com a prática de evitar as mulheres e o sexo [...] e fazer da sexualidade 

objeto de vergonha.” Foi por meio de ações como essas que a Igreja liderou “[...] uma casta 

patriarcal que tentou quebrar o poder das mulheres e de sua atração erótica [...]” e fez do ato 

sexual um pecado a ser purgado nos confessionários (FEDERICI, 2004, p. 64).  

Com o intuito de controlar a conduta das pessoas, a Igreja impôs “[...] um verdadeiro 

catecismo sexual, prescrevendo detalhadamente as posições permitidas durante o ato sexual 

(na verdade, só uma era permitida), os dias em que se podia fazer sexo, com quem era 

permitido e com quem era proibido.” (FEDERICI, 2004, p. 65). Décadas mais tarde, essas 

prescrições alcançariam a prática homossexual e quaisquer outras formas de sexo que não 

fossem para fins de procriação. Qualquer prática sexual fora desses padrões era altamente 

condenável, conforme vimos na terceira seção. 

Mais que uma questão religiosa, essa maldição que recaiu sobre as mulheres guarda 

profunda relação com os movimentos heréticos no interior das lutas feudais que atravessaram 

a Idade Média. Embora não esteja no bojo deste estudo a discussão dessa questão, cumpre 

lembrar que, conforme Federici (2004), a heresia representava política e socialmente a classe 

menos favorecida na qual estava inserida a maioria das mulheres daquela sociedade. Talvez 

pela escassez de recursos, nessa época, elas já adotavam práticas de controle de sua função 

reprodutiva, por meio do aborto ou de outras formas de contracepção, conforme consta em 

registros penitenciais. Durante a alta Idade Média, essas práticas, mesmo sendo recorrentes, 

passavam relativamente despercebidas em virtude da precariedade econômica. No entanto, em 

meados do século XIV, com o advento da peste negra, esse quadro se modificou. O desastre 

demográfico sem precedentes acarretado por essa doença ampliou a visibilidade e a relevância 
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da prática contraceptiva ao ponto de ela ser criminalizada durante a caça às bruxas, o que 

levou à fogueira uma legião de mulheres como nos conta Federici (2004). 

Pode parecer que informações como essas fazem parte de um passado remoto e tratam 

de questões completamente superadas, mas, considerando que para Foucault (2007a, p. 112) 

não há “[...] enunciado livre, neutro e independente, mas sempre um enunciado fazendo parte 

de uma série ou de um conjunto, desempenhado um papel no meio dos outros [...]”, o que se 

vê é que os enunciados que atravessam a existência da mulher na atualidade, no fundo, têm, 

segundo Foucault (2007a, p. 110), suas “margens povoadas de outros enunciados” que 

compõem a mesma rede discursiva que foi tecida em torno da segregação e degradação da 

mulher e de seu corpo, em outros momentos da história. A possibilidade de que enunciados 

como “Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos” figurem como o primeiro item do sumário 

de um documento como o Relatório da Comissão da Mulher (39) é um sinalizador de que a 

autonomia da mulher sobre o seu corpo e sobre a sua sexualidade ainda é uma falácia. 

Marielle acreditava que a única forma de a mulher conquistar seu espaço e sua autonomia era 

buscar ascensão social e intelectual e, nesse sentido, defendia, entre outras causas, a abertura 

de mais creches públicas para atender a mães carentes que não têm com quem deixar os filhos 

enquanto trabalham ou estudam. Ela mesma foi exemplo da importância dessas instituições na 

vida da mulher de baixa renda, pois graças à assistência que recebeu de uma creche 

municipal, em tempo integral, pôde conciliar a maternidade na adolescência com o trabalho e 

os estudos. 

Sem se limitar à questão da reprodução, a degradação e a exploração do corpo e da 

sexualidade da mulher ganharam contornos ainda mais nefastos que também reverberaram (e 

reverberam) em sua condição de menoridade expressa em sua inferioridade, submissão e 

vulnerabilidade em relação ao homem. Tanto é que uma das lutas empreendidas por Marielle, 

que ainda não foi vencida, trata da defesa de um direito feminino que é (ou deveria ser) 

elementar a qualquer ser humano: o direito de ir e vir, a qualquer hora do dia ou da noite, sem 

ser incomodada e, por que não dizer, aterrorizada pelo medo, pelo assédio, ou até mesmo pelo 

estupro. O assédio e o desrespeito à privacidade sexual e moral a que a mulher está exposta, 

ainda na contemporaneidade, também remonta práticas que envolveram a sua sujeição em 

favor das elites historicamente hegemônicas. Indícios da validade social desse tipo de 

agressão é o combate à “Violência contra a Mulher” que foi pauta permanente da comissão, e 

está contemplada no relatório (39), e é ainda marcante no dia a dia de mulheres espalhadas 

por todo o mundo. Como compreender que atrocidades tão bárbaras como o estupro, a 
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agressão física e até o feminicídio ainda encontrem legitimidade em sociedades que se dizem 

democráticas? 

Se a criminalização da contracepção já parece ultrajante, no cenário da peste negra a 

violência física e sexual contra a mulher ultrapassou os limites do imaginável, do dizível e do 

humano, chegando a ser institucionalizada em nome da manutenção do status quo político e 

econômico da época. A peste negra, doença que matou de 30 a 40% da população, foi um 

acontecimento que transformou as relações sociais na Europa e de tão impactante inaugurou, 

segundo Federici (2004, p. 79), “[...] uma nova era. As hierarquias sociais foram viradas de 

cabeça para baixo, devido ao efeito nivelador dessa mortandade generalizada”, um verdadeiro 

desastre demográfico que trouxe efeitos catastróficos. A iminência da morte fez com que as 

pessoas se descuidassem de suas responsabilidades, da disciplina social e do trabalho, 

entregando-se aos prazeres imediatos, como o sexo e a diversão em todas as suas formas. 

Essa displicência em relação ao trabalho, associada à dizimação da população, trouxe, 

entre outros fenômenos, a escassez de mão de obra, o aumento do custo do trabalhador, a 

fragilização dos laços feudais que ainda existiam, bem como um importante deslocamento nas 

relações de poder em favor das classes mais baixas, em razão da relação entre a oferta e a 

procura: muita terra, poucos camponeses e a recusa de sua submissão aos proprietários. Desse 

processo resultou uma significativa ascendência do proletário europeu e dos camponeses 

livres que passaram a atribuir valor à sua força de trabalho e a exigir uma contrapartida que 

lhes satisfizesse. 

Mas, como era de se esperar, essa insurreição não ficou sem resposta. Entre as 

medidas destinadas a barrar a ascensão proletária cumpre destacar a criação de mecanismos 

de distração para desviar o foco dos homens que eram maioria entre os que empreendiam a 

luta e, portanto, as conquistas. Nesse sentido, como quem propõe uma brincadeira, “[...] as 

autoridades políticas empreenderam importantes esforços para cooptar os trabalhadores mais 

jovens e rebeldes por meio de uma maliciosa política sexual, que lhes deu acesso a sexo 

gratuito e transformou o antagonismo de classe em hostilidade contra as mulheres 

proletárias.” (FEDERICI, 2004, p. 86). Essa inescrupulosa política de fragilização da classe 

proletária representou um dos maiores exemplos de degradação e desumanização da mulher, 

chegando ao cúmulo de, em grande parte da Europa, o estupro de mulheres solteiras de classe 

baixa ser completamente banalizado. Parece insano, mas “[...] o estupro coletivo de mulheres 

proletárias se tornou uma prática comum, que os autores realizavam aberta e ruidosamente 

durante a noite, em grupos de dois a quinze, invadindo as casas ou arrastando as vítimas pelas 

ruas sem a menor intenção de esconder ou dissimular.” (FEDERICI, 2004, p. 87).  
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Para as autoridades, ameaçadas pela possibilidade de uma revolta em massa, malgrado 

as brigas e perturbações gerais decorrentes dessas atrocidades, essa foi a forma adotada (e 

normalizada) para diminuir os conflitos sociais, pois se os proletários se mantivessem 

ocupados na busca por essas “aventuras”, sua coesão revolucionária se fragilizaria e as 

conquistas alcançadas se diluiriam. Mas o incalculável prejuízo ficou mesmo foi para as 

mulheres tão violentamente aviltadas. Esses abusos, para cuja qualificação não encontramos 

adjetivos, não vitimou somente as mulheres violentadas. De acordo com Federici (2004, p. 

88), “[...] a legalização do estupro criou um clima intensamente misógino que degradou todas 

as mulheres, qualquer que fosse sua classe [...]”, tornando normal e, logo, permitida a 

violência generalizada contra a mulher, o que diz muito sobre sua condição de menoridade em 

nossas sociedades e sobre os movimentos de defesa e proteção à mulher que encontram em 

figuras públicas como Marielle Franco valorosas aliadas. 

Nessa história de injustiça e desigualdades, a mulher acabou por acumular prejuízos 

incalculáveis que encontram ressonância no detrimento que ainda carrega em uma sociedade 

como a nossa. Não por acaso, outras frentes de amparo à ascensão social da mulher que 

Marielle defendia eram o fim do machismo institucional e a presença feminina em espaços de 

decisão. Mesmo com as lutas e conquistas femininas, o que ainda presenciamos é uma clara 

supremacia masculina nas relações de poder que se estabelecem socialmente entre os gêneros. 

Mediante a comprovação de que mulheres e homens se equiparam em competência técnica e 

intelectual, era de se esperar que transitassem com a mesma naturalidade e em igual 

representatividade em todas as esferas da vida social, mas isso não é o que se observa. Essa 

equivalência, quando admitida, passa por toda sorte de avaliações, comparações, julgamentos 

(e porque não dizer assédios) que, além de negarem a pluralidade inerente à democracia, 

salientam o ainda preponderante patriarcalismo. Isso é o que apontam dados estatísticos que 

pertencem aos elementos dos dispositivos e demonstram que a mulher ainda tem muito a 

conquistar e ainda permanece sob os efeitos de menoridade que tanto importam ao status quo 

político e econômico do Brasil atual:  

 
(40) 

A proporção de mulheres eleitas para o cargo de vereador se manteve entre as eleições de 2012 e de 

2016, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Neste ano, 13,5% dos vereadores eleitos 

são mulheres – ou 7,8 mil de 57,8 mil candidatos. Há quatro anos, o percentual foi de 13,3% – 7,7 

mil de 57,4 mil candidatos. 

Apesar de maiores reivindicações da população e de campanhas para melhorar a representatividade 

feminina na política, a proporção de mulheres eleitas também é praticamente a mesma que a 

encontrada no primeiro turno das eleições de 2012 entre os prefeitos. Neste ano, 11,6% dos prefeitos 

eleitos no primeiro turno são mulheres – percentual ligeiramente menor que o de 2012: 12%. 
Fonte: VELASCO, Clara. Proporção de vereadoras eleitas se mantém após quatro anos. G1, 12 out. 2016. 
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Malgrado o cenário político mundial em que assistimos a ascensão de governos 

conservadores, contracondutas de mulheres como Marielle Franco já produziram seus frutos. 

De acordo com Marie e Andrade (2019, p. 170), com as eleições de 2018, “[...] no Brasil, 

cresceu o percentual de mulheres eleitas para a Câmara Federal e Assembleias Legislativas, 

havendo entre elas mulheres negras, indígenas e trans.” Isso significa um importante passo, 

mas a desigualdade de gêneros e a influência diminuta da mulher na política estão longe de 

serem superadas e a esse respeito não podemos deixar de mencionar um acontecimento muito 

relevante ao qual já nos referimos em outros momentos deste texto. O impeachment de Dilma 

Rousseff, além de ter sido um golpe político-parlamentar foi, sem sombra de dúvida, também 

um golpe de gênero.  

A profusão e divulgação de enunciados depreciativos que irromperam ao redor da 

presidenta e culminaram em sua queda traziam em seu bojo o machismo e o preconceito 

histórico que marcaram (e marcam) as relações de gênero em todas as esferas sociais. Em 

contrapartida pouco, ou nada, foi noticiado sobre o fato de que, com a queda da então 

presidenta, o espaço de atuação das alas conservadoras se ampliou e “[...] o diálogo com os 

movimentos sociais foi rompido e desde então tem sido desmontadas as políticas 

referenciadas pela agenda dos direitos humanos, igualdade de gêneros e de combate ao 

racismo.” (MARIE; ANDRADE, 2019, p. 166). Temos aí uma amostra da situação de 

desigualdade, detrimento e menoridade sofridos pelas mulheres em todas as esferas da vida 

ocidental capitalista e acreditamos que essa condição não é outra coisa senão resultado da 

forma como certas variáveis específicas foram se materializando em discursos. É, pois, de 

algumas dessas variáveis que nos ocuparemos nas subseções a seguir. 

 

5.2 A mulher, a reprodução e o trabalho 

 

Considerando os atributos biológicos que conferem à mulher a capacidade da 

reprodução humana, o trabalho reprodutivo, de acordo com Lobo (1981), consistiria no 

conjunto de atividades exercidas pela mulher no processo de reprodução que começa na 

gravidez, passa pelo parto, pela lactação e se desdobra nas demais atividades demandadas pela 

criança no início de sua vida. Outra função reprodutiva mantida inerentemente pela mulher é a 

chamada reprodução social que, como sabemos, se trata dos processos pelos quais uma 

sociedade mantém e reproduz sua estrutura e cujo embrião reside no núcleo familiar no que 

diz respeito à sua constituição, manutenção, descendências e gerações. Ocorre que esses 

atributos, próprios ao sexo feminino, foram conduzidos para um escopo muito mais 
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abrangente e mais perverso. O cuidado com o bem-estar de toda a família, além da 

manutenção e do funcionamento geral do ambiente e dos bens domésticos, passou a ser 

obrigação da mulher, a partir da fusão de duas funções distintas: “[...] aquela que é 

efetivamente natural e aquela que é uma atribuição social – como se ambas fossem 

igualmente ‘naturais’” (LOBO, 1981, p. 43).  

Mediante essa realidade, acreditamos não ser possível pensar o estado e a condição de 

menoridade da mulher sem considerar “[...] as conexões existentes entre as relações sociais de 

produção e reprodução e os papéis sexuais [...]”, pois “[...] é exatamente ao papel social que 

desempenham as mulheres enquanto sexo, na sociedade capitalista que remonta a natureza 

específica de sua subordinação.” (LOBO, 1891, p. 43). Que a mulher nasceu biologicamente 

preparada para gerar filhos, não resta dúvida, o que é bem diferente de ser fadada a uma 

produção doméstica que, mesmo sendo exaustiva e vital para os processos produtivos 

capitalistas, nunca foi reconhecida. Conforme Lobo (1981), é como mão de obra invisível e, 

portanto, não remunerada que o trabalho reprodutivo e doméstico realizado pela mulher entra 

como bônus para o empresário, ao passo que não é contabilizado como despesa no cálculo do 

custo de produção e, logo, dos lucros. Se na realização do trabalho doméstico não ocorre a 

venda de certa força de trabalho por uma contrapartida financeira, o que presenciamos é a 

extorsão do tempo, do corpo, das capacidades, habilidades e aptidões da mulher, em favor da 

consolidação e expansão do capitalismo neoliberal por quem somos ludibriados, conduzidos: 

menorizados.  

Desta feita resulta que, a partir da divisão do trabalho em produtivo e improdutivo, o 

trabalho reprodutivo e seus apêndices, sem valor, passaram a ser considerados “serviço de 

mulher”; e, destinado ao homem, o trabalho com retribuição financeira, ou seja, homem 

produtivo e mulher improdutiva. Essa divisão sexual do trabalho construiria a figura da dona 

de casa em tempo integral e levaria a uma redefinição de papéis de homens e mulheres na 

sociedade. Disso decorreu a definitiva dependência da mulher ao homem, o que, de acordo 

com Federici (2004, p. 133), permitiu “[...] que o Estado e os empregadores usassem o salário 

masculino como instrumento para comandar o trabalho das mulheres” e explorassem a força 

de trabalho delas para promover a acumulação de mão de obra não remunerada.  

Dessa forma, não é difícil entender como a mulher chegou ao lugar social que ocupa 

hoje em dia não só na família e na política, mas também no mercado de trabalho. Os modos 

de subjetivação que a alcançam nada mais são que reverberações de já ditos e já praticados 

que refletem a desigualdade entre homens e mulheres e prejudicam a mulher no 

desenvolvimento e desempenho de suas potencialidades e competências. Os enunciados 
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expressos em (41) foram publicados em uma revista de grande circulação e se servem de 

dados estatísticos, estratégicos dos dispositivos de poder, para dizer da situação de 

desprestígio de mulheres em relação a homens, quando ambos desempenham as mesmas 

funções: 

 

(41) 

A taxa de formalização (com carteira assinada) é mais baixa para as mulheres (71,1%) do que para os 

homens (76,8%), indicando uma inserção mais precária das mulheres assalariadas. 

Ademais, as mulheres estão mais inseridas nas ocupações que apresentam remuneração menor, como 

no trabalho doméstico, especialmente o sem carteira. Por fim, os rendimentos médios são menores 

para as mulheres do que para os homens em todas as ocupações, sendo mais próximos no trabalho 

doméstico com carteira (média feminina equivale a 87,8% da média masculina) e mais distantes no 

setor público com carteira (média feminina equivale a 67,4% da média masculina). 

[...] 

Adicionalmente, a participação da ocupação de empregador é menor entre mulheres do que entre 

homens. Esta é a ocupação com maior remuneração entre os não-assalariados (o rendimento médio 

dos empregadores é 346,2% daquele dos trabalhadores por conta-própria). Por fim, como no caso dos 

assalariados, nas ocupações de empregador e de conta-própria, o rendimento médio do homem é 

maior do que o da mulher (respectivamente 33,5% e 36,9% maior). 
Fonte: ROLIM, Lilian Nogueira. A inserção da mulher no mercado de trabalho. Carta Capital, 8 mar. 2018. 

 

Tendo em vista o que está posto em (41), não resta dúvida que a situação de 

inferioridade da mulher em relação ao homem permanece e que a constituição do sujeito 

feminino continua sendo operada por discursos patriarcais e disciplinares que buscam manter 

a mulher no desempenho de suas obrigações “[...] tradicionais pela manutenção dos espaços 

domésticos e do dever pelo cuidado com os outros [...]” (TVARDOVSKAS, 2019, p. 139). 

No entanto, o que se percebe, nas últimas décadas, é um reordenamento da 

governamentalidade neoliberal, e das estratégias de condução da conduta feminina, em que as 

mulheres começaram a ser consideradas, e a se considerarem, sujeitos econômicos que 

perseguem “seus próprios interesses” e respondem “primariamente a perdas e ganhos 

econômicos”. Mesmo que continuem querendo “[...] um lar feliz, elas também querem 

dinheiro, poder e sucesso.” (OKSALA, 2019, p. 128). 

Dessa forma, as expectativas dos outros, e da própria mulher, em relação à sua 

performance foram expandidas para muito além da submissão e do trabalho reprodutivo e 

doméstico. Dela, espera-se, e exige-se, agora, desempenho primoroso na vida pessoal, social e 

profissional: deve ser educada, capacitada, ser feliz, sentir prazer, ser saudável, feminina, 

magra e linda. Nesse cenário, as práticas de beleza são uma emblemática manifestação do 

poder disciplinar por meio de uma ditadura que visa produzir um corpo feminino, não só ideal 

como idealizado em seus de diferentes elementos. Foi assim que no curso dos últimos anos 

“[...] a concepção liberal supostamente masculina do sujeito como ser independente, 
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autointeressado e econômico também caracterizou o sujeito feminino.” (OKSALA, 2019, p. 

116).  

A despeito da desigualdade enunciada em (41), entre os desdobramentos dessa nova 

forma de conduzir a conduta feminina no interior do dispositivo de menoridade está a 

circulação de uma gama muito variada de discursos que comemoram os avanços conquistados 

pela mulher na atualidade, exaltando-a como uma heroína que se orgulha da sobrecarga que 

sofre e entra na fantasia da “mulher moderna” dentro da qual ela deve não só se conformar 

como se realizar e se sentir privilegiada. É o que se percebe em enunciados como os que 

foram publicados pela Carta Capital e estão transcritos em (42). Trata-se de um texto que 

estabelece relação entre a Literatura, mais precisamente entre a obra de Simone de Beauvoir, 

O segundo sexo, e a condição da mulher no presente, demonstrando os efeitos de menoridade 

que incidem sobre ela e evitam que se sinta desconfortável e comece a questionar sua 

condição: 

 

(42) 

Em dado momento, Beauvoir fala da “mulher moderna”, assim entre aspas, pois em relação à 

definição também foi criado um modelo. Nos anos 1950, as revistas publicavam propagandas de 

donas de casa com seus aspiradores de pó e eletrodomésticos como a representação da mulher 

moderna e feliz. 

Quando se atualiza a preocupação de Beauvoir, podemos apontar diversas propagandas que 

glorificam a mulher moderna, aquela que consegue dar conta de tudo e ainda manter um sorriso no 

rosto. Ela trabalha, é bem-sucedida, cuida da casa, dos filhos e consegue estar bonita – leia-se magra, 

para o marido. De fato, o que mudou? Muitas mulheres sentem-se antenadas por possuir um 

smartphone, aplicativos que a avisam quando será o dia da menstruação, a geladeira de inox com 

dispositivo de gelo do lado de fora, fogão que desliga o forno sozinho, sem se darem conta de que são 

ainda as responsáveis por fazer as compras, limpar a geladeira e cozinhar, por mais moderno que o 

eletrodoméstico seja. 

Há aqui a confusão de atrelar valores democráticos a valores capitalistas. De confundir emancipação 

com ascensão econômica. Ela trabalha fora, mas quando chega em casa ainda é responsável por 

cuidar dos filhos e precisa se ocupar dos afazeres domésticos. A mentalidade de fato não mudou, os 

mecanismos de opressão tão somente se atualizaram. 

Fonte: RIBEIRO, Djamila. O mito da mulher moderna. Carta Capital, 5 jun. 2017. 

 

Ademais do estado de menoridade recobrir a sociedade de controle, a mulher ainda 

continua sub-representada na política, no mercado de trabalho, em casa e em diversos outros 

segmentos da vida social, seja formal ou cotidiana. Isso não significa que não esteja lutando e 

logrando alguns avanços. Mesmo contrariando todas as expectativas desse cenário hostil, o 

nível de escolaridade das mulheres em relação ao dos homens vem crescendo a passos largos, 

o que não resulta em alterações no quadro de desigualdade salarial entre os gêneros, tanto que 
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em 2014 as mulheres receberam 73,9% do salário dos homens no desempenho da mesma 

atividade, conforme publicação da revista Carta Capital:  

 

(43) 

Isto reflete tanto a menor inserção das mulheres nas ocupações de maior rendimento médio quanto o 

menor rendimento médio das mulheres em cada ocupação. 

Essa diferença se dá a despeito do maior nível de instrução das mulheres ocupadas. De fato, a 

porcentagem de mulheres com instrução a partir do ensino médio completo ou equivalente é maior do 

que dos homens (60,5% e 46,0% respectivamente). 

Entretanto, como visto, essa diferença de instrução não se materializa em maior participação das 

mulheres nas ocupações com maior rendimento. Ademais, à medida que cresce o nível de instrução, 

cresce a diferença entre o rendimento médio feminino e masculino. 

Entre os ocupados com ensino superior completo, o rendimento médio feminino equivale a apenas 

58,1% do rendimento médio masculino. 
Fonte: ROLIM, Lilian Nogueira. A inserção da mulher no mercado de trabalho. Carta Capital, 8 mar. 2018. 

 

Não se pode desmerecer essas e outras conquistas femininas, mas ainda falta muito 

para que o papel social da mulher atual seja diferente daquelas que, na década de 1950, 

protagonizavam comerciais e, assim como acontece nos dias de hoje, igualmente se 

orgulhavam de terem acesso às tecnologias domésticas, conforme enunciado em (42). A 

ascensão econômica está sendo vendida como emancipação e o capitalismo como democracia, 

mas, no fundo, o status quo se mantém. A mulher, embora tenha entrado no mercado de 

trabalho, enfrenta em casa outra jornada diária e obrigatória. 

 

5.3 A escola, a mãe e o capital humano 

 

De acordo com Foucault (2008a), na sociedade contemporânea, assistimos a um 

fenômeno próprio do modo de produção capitalista que vem promovendo mudanças 

importantes na relação do homem com o capital e, por consequência, alterando sua forma de 

intervenção dentro das diferentes esferas sociais de que faz parte. Como vimos, os princípios 

do sistema econômico, que tinham por meta ordenar especificamente as transações gerais de 

compra e venda, passaram a se propagar e também a orientar outros espaços e segmentos da 

sociedade, definindo o que temos: os princípios norteadores da economia de mercado 

completamente aplicados e integrados a campos não-econômicos. Nesse sentido, “[...] trata-se 

de fato e sempre de generalizar a forma econômica do mercado. Trata-se de generalizá-la em 

todo o corpo social e generalizá-la até mesmo em todo o sistema social que, de ordinário, não 

passa ou não é sancionado por trocas monetárias.” (FOUCAULT, 2008a, p. 333-334). Uma 

das consequências de tal generalização é que a economia de mercado passa a funcionar “[...] 
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como princípio de inteligibilidade, princípio de decifração das relações sociais e dos 

comportamentos individuais.” (FOUCAULT, 2008a, p. 333-334). 

A partir do momento em que os princípios econômicos alcançaram todas as instâncias 

da vida em sociedade, houve um deslocamento da estrutura disciplinar do trabalho em série, 

que marcou as grandes fábricas do século XVII, para uma estrutura muito mais volátil que 

começou a se organizar em redes competitivas. Esse foi um desdobramento da, já 

mencionada, transição da sociedade disciplinar para a sociedade de controle. Na produção em 

série, “[...] o cronograma a ser cumprido é rigorosamente rítmico, a estrutura organizacional 

do trabalho é a mesma todo dia [...]”, diferentemente do “modelo organizacional de rede” em 

que “[...] várias equipes trabalham em paralelo no desenvolvimento de um novo programa. 

Trabalha-se tarde da noite. Não há hierarquias, nenhum trabalho sequencialmente organizado, 

não há relógios na parede: todos correm contra o tempo e contra a competição interna.” 

(PETERS; BESLEY, 2008, p. 111). E essa concorrência, assim como os princípios da 

economia de mercado, disseminou-se em todas as instâncias da vida social, inclusive na 

família. 

Mas se bem pensarmos, o que é uma casa individual senão uma empresa? Dentro 

dessa concepção organizacional de família, de que trata o papel da mulher senão o de “[...] 

administrar a vida, a casa, os horários das crianças, o casamento (ou relação)?” (ROSA, 2009, 

p. 377). Nesse universo de empreendedorismo doméstico, a mãe funciona como uma ponte 

entre a escola e o mercado, passando a ser, segundo Peters e Besley (2008, p. 111), a “[...] 

responsável pela otimização das qualidades da criança por meio da educação [...]” e a cumprir 

a tarefa de estabelecer um vínculo estratégico entre a família, átomo de população, e o 

mercado, dentro de dispositivos de poder que atuam numa rede mercadológica muito 

complexa. Sendo esse vínculo relacionado com os investimentos a serem feitos em capital 

humano ainda na infância, a mãe se tornou a responsável, entre uma infinidade de outras 

coisas, pela formação dos filhos. Mais: pelo seu sucesso ou infortúnio na vida profissional, o 

que está irremediavelmente relacionado ao tamanho da renda (salário) que a criança será 

capaz de obter quando adulta. Dessa feita, presume-se que o salário consiste “[...] na renda 

atribuída a certo capital, capital esse que vai ser chamado de capital humano na medida em 

que, justamente, a competência-máquina de que ele é renda não pode ser dissociado do 

indivíduo humano que é seu portador.” (FOUCAULT, 2008a, p. 311-312).  

Ocorre que quando a governamentalidade neoliberal passa a compor a subjetividade 

feminina, acontece um deslocamento na relação da mulher com o capital humano, pois 

conforme Oksala (2019, p. 120), ela passa a ser entendida, “[...] como um indivíduo 
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atomizado, cujos autointeresse natural e a tendência para competir por recompensas 

econômicas devem ser estimulados e desenvolvidos [...]” e, com isso, é impulsionada a 

investir não mais apenas no capital humano dos filhos, mas também no seu próprio. A partir 

do momento em que são conduzidas por interesses econômicos, as prescrições que orientam o 

universo feminino ganham um sentido diferente: se elas pintam as unhas, estão sempre 

maquiadas, de salto alto, com os cabelos impecáveis e se submetem a procedimentos e 

cirurgias estéticas, não será para agradar ao homem, tampouco para sentir-se atraente 

sexualmente, mas para parecerem bem-sucedidas econômica, profissional e socialmente. De 

acordo com Oksala (2019, p. 133) “[...] a aparência feminina passou a ser vista como um 

instrumento importante pelo qual as mulheres podem incrementar seu capital humano. O 

sujeito neoliberal vê a aparência feminina, assim como o seu corpo, cada vez mais como um 

investimento para conseguir os retornos desejados.” As práticas de feminilidade “[...] agora 

são sustentadas por meio de uma racionalidade baseada em perdas e ganhos financeiros [...]” 

(OKSALA, 2019, p. 133). Também as mulheres passaram a ser “[...] apenas unidades 

empresariais em concorrência [...] e a sociedade vista como um mercado. Nesse cenário, a 

função do Estado não é representar a vontade de ninguém, mas organizar a concorrência e 

promover a atividade econômica (MARIE; ANDRADE, 2019, p. 163).  

Mas de que é composto esse capital humano no qual homens, crianças e mulheres 

precisam investir para competir nesse mundo do empreendedorismo de si? De elementos 

inatos e adquiridos. Os elementos inatos relacionam-se a características com as quais a pessoa 

nasce seja por hereditariedade ou por algum traço genético peculiar e intransferível. Embora 

não haja divulgação de estudos que visem realizar algum tipo de seleção de indivíduos de 

acordo com os seus atributos genéticos, Foucault (2008a, p. 312) entende que esse tipo de 

investigação se torna passível de interesse “[...] para os economistas na medida em que este 

capital se constitui graças à utilização de recursos raros, [...] cujo uso seria alternativo para um 

fim dado.” Indícios do desenvolvimento desse tipo de pesquisa incluem uma sequência de 

descobertas que batizaram, não por acaso, o século XX como o século da ciência, pois em sua 

última metade foram realizadas pesquisas que viriam a revolucionar a forma de viver do 

homem no mundo. Indícios dessas tecnologias podem ser vistos em postulados científicos que 

fazem parte da composição dos dispositivos de poder e emergem em enunciados como estes 

publicados pela revista Galileu: 
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(44) 

Mas que ninguém estranhe se, muito em breve, aparecer alguma boa cabeça dizendo: “Século da 

ciência, que coisa vaga! Tínhamos diante do nariz, acontecendo todos os dias, a mais fantástica 

revolução de toda a história do conhecimento! Abrimos o livro da vida, uma obra que a natureza 

compôs em 3 bilhões de anos. Aprendemos a entendê-lo, deciframos suas lições, começamos a 

reescrevê-lo - e ficamos ali dizendo ‘ciência’, quando devíamos dizer ‘genética’!” Ou, mais 

precisamente, biotecnologia. Nascida do feliz casamento da biologia com a informática, em 

pouquíssimos anos de vida essa nova aventura da inteligência humana vem atirando sobre todos nós, 

a cada dia, um dilúvio de novidades e descobertas com uma rapidez absolutamente espantosa. 
Fonte: MANZANO FILHO, Gabriel. O futuro chegou. Revista Galileu, 1 nov. 1999. 

 

Como sinaliza (44), a biotecnologia é uma vertente da pesquisa que busca encontrar maneiras 

de manipular organismos vivos para resolver problemas ou atender a necessidades humanas. 

Ao longo das últimas décadas houve grandes avanços no estudo do DNA, de suas 

propriedades e natureza, a começar pela descoberta, em 1943, da capacidade que possui de 

transmitir a hereditariedade quando da divisão celular. Seguindo a sequência de descobertas, 

chegou-se, em 1990, à proposição de um projeto que viria a decodificar, por meio de 

mapeamento, a estrutura genética do ser humano. 

Estamos falando do Projeto Genoma Humano colocado em marcha em 1990, e que já 

produz frutos em várias instâncias científicas e comerciais. Para a biologia, genoma é o 

conjunto das informações hereditárias que estão armazenadas no DNA de um ser vivo. Sendo 

o referido projeto direcionado à espécie humana, a tarefa se constituiu em decifrar seu código 

genético, ou seja, estudar a composição do DNA humano e entender a multidão de genes que 

o constituem. Enunciados científicos como estes publicados no Portal Brasil Escola nos 

ajudam a delinear a dimensão desse projeto e integram os elementos dos dispositivos de 

poder. 

 

(45) 

O genoma traz codificado no DNA dos seus 46 cromossomos as instruções que irão afetar, não 

apenas sua estrutura, seu tamanho, sua cor e outros atributos físicos, como também sua inteligência, 

sua suscetibilidade a doenças, seu tempo de vida e até alguns aspectos de seu comportamento. 

O padrão genético do ser humano contém aproximadamente 3 bilhões de pares de bases químicas. 

Decifrar o código genético é compreender as dezenas de milhares de genes que compõem o DNA 

humano, tarefa que necessita de muitos pesquisadores empenhados, auxiliados por máquinas de 

última geração – o que implica, também, recursos financeiros. 
Fonte: ARAGUAIA, Mariana. Projeto genoma. UOL, Portal Brasil Escola. 

 

O Projeto Genoma descrito em (45) foi uma força tarefa internacional que reuniu 

representantes da comunidade científica de vários países, inclusive do Brasil, e a quem foram 

disponibilizados equipamentos de ponta e uma alta monta em recursos financeiros. Os 

resultados foram surpreendentes, para não dizer assustadores:  
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(46) 

A biotecnologia é uma ruptura, garantem os entendidos, comparável ao momento em que o homem, 

bem lá atrás, dominou o fogo. Não é uma técnica a mais. É o poder de criar e alterar processos e 

formas orgânicas, nos mundos vegetal, animal e micro-orgânico. 
Fonte: MANZANO FILHO, Gabriel. O futuro chegou. Revista Galileu, 1 nov. 1999. 

 

Enunciados como (45) e (46) nos fazem pensar que estudos como esses não são apenas uma 

nova revolução que veio alterar nossa rotina em alguns aspectos, mas se trata de um divisor de 

águas que inaugurou uma nova era em que clones e mutações genéticas da ficção científica 

foram transportadas para nossa realidade. 

Mediante esses discursos chegamos à consideração de Foucault (2008a, p. 313) de que 

“[...] um dos principais interesses atuais da aplicação da genética às populações humanas é 

possibilitar reconhecer os indivíduos de risco e o tipo de risco que os indivíduos correm ao 

longo de sua existência.” Uma vez realizado tal mapeamento, não é de se estranhar que sejam 

estabelecidos mecanismos de avaliação e controle desses riscos em gerações subsequentes. 

Ora, a união de dois indivíduos, com seus respectivos riscos, produzirá “[...] um indivíduo que 

terá esta ou aquela característica quanto ao risco de que será portador.” Com isso, será 

possível realizar, antes da concepção, uma seleção de bons equipamentos genéticos que, ao 

serem cruzados, “[...] poderão produzir indivíduos de baixo risco ou cujo grau de risco não 

será nocivo nem para eles, nem para os seus, nem para a sociedade.” (FOUCAULT, 2008a, p. 

313-314).  

Cumprindo o papel do capitalismo neoliberal, de vender somente coisas boas à 

população, as notícias de vulgarização da ciência dão conta de que a maior parte das 

pesquisas no campo genético está voltada para a cura e prevenção de doenças, bem como para 

outras tecnologias capazes de melhorar a qualidade de vida de indivíduos com alguma 

limitação física ou fisiológica, mas podem muito bem abranger, se é que já não estão 

abrangendo, questões genéticas ligadas à inteligência, à cognição e a outros atributos mentais 

do ser humano. Nesse universo hipotético, mas perfeitamente possível, o indivíduo que quiser 

ter um filho com igual ou melhor equipamento genético que o seu terá que encontrar para se 

“[...] casar alguém cujo equipamento genético também seja bom.” (FOUCAULT, 2008a, p. 

313-314).  

Tendo em vista a lei da oferta e da procura e o fato de que esses aparelhos genéticos 

privilegiados não são os mais comuns, para não dizer que são raros, esse seria mais um 

seguimento a ser capturado pela ordem mercadológica que se engendrou na rotina das 

pessoas. Isso porque se na produção de um filho forem consideradas somente informações 
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genéticas, inatas ou hereditárias, os interessados precisarão fazer altos investimentos para 

obter uma renda suficientemente alta para alcançarem uma “[...] condição social que lhes 

permitirá tomar por cônjuge, ou por co-produtor desse futuro capital humano, alguém cujo 

capital também seja importante.” (FOUCAULT, 2008a, p. 314). É de se temer que uma 

seleção genética de seres humanos venha a acarretar consequências racistas, problema social 

histórico que continua sem solução, “[...] mas não parece ser esse o debate político maior 

atualmente [...]” (FOUCAULT, 2008a, p. 314). 

Para Foucault (2008a, p. 314), as discussões acerca da aplicação da genética estão 

postas em termos econômicos, ou seja, “[...] em termos de constituição, de crescimento, de 

acumulação e de melhoria do capital humano.” Para ele, essa abordagem que considera o 

capital humano em termos de atributos genéticos, além de ser muito mais complexa, afasta-se 

dos propósitos neoliberais de menoridade que têm por meta inculcar em todos os indivíduos, 

seja qual for o seu arsenal genético, o desejo de investir em seu próprio capital humano e no 

de sua prole, com a finalidade de chegar a um padrão inatingível, colocado deliberadamente 

pela concepção neoliberal. Ora, o cruzamento de padrões genéticos de ponta acarretaria um 

melhoramento que poderia nivelar para cima o padrão genético da sociedade, o que nunca 

interessou à economia de mercado. Como princípio mercadológico, a desigualdade é 

diretamente proporcional à produtividade, pois fomenta a concorrência e a disputa rumo à 

obtenção do citado padrão inatingível. Dessa forma, é em função do capital humano adquirido 

voluntariamente pelo indivíduo ao longo de sua trajetória, que, segundo Foucault (2008a, p. 

315), “[...] se colocam todos os problemas e que novos tipos de análise são apresentados pelos 

neoliberais.” 

É nesse sentido que, quando a educação passa a ser pensada como um dos elementos 

constitutivos do capital humano, assume um grande protagonismo social, pois agrega valor 

financeiro à força de trabalho disponível para comercialização. Em outros termos a educação, 

desde a infância, começa a funcionar como capital investido em produção de mão de obra 

direcionada ao atendimento dos processos produtivos demandados pelo desenvolvimento, seja 

ele social, econômico, nacional, regional ou local. Dessa forma, o ato de educar passa a se 

inscrever “[...] entre as práticas político-econômicas das ‘arrancadas para o desenvolvimento’. 

Arrancadas que, nas sociedades capitalistas, são de modo geral estratégia de organização de 

toda a vida social, de acordo com projetos e interesses de reprodução do capital.” 

(BRANDÃO, 2007, p. 85). É, portanto, nesse universo que a educação se torna alvo de 

interesse político e começa a ser observada e controlada.  
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5.4 Capital humano e psi 

 

Nessa perspectiva de promover o acúmulo espontâneo de capital humano há que se 

fazer “investimentos educacionais”, entretanto “[...] o que se deve chamar de investimento 

educacional, em todo caso os elementos que entram na constituição de um capital humano, 

são muito mais amplos, muito mais numerosos do que o simples aprendizado escolar ou do 

que o simples aprendizado profissional.” (FOUCAULT, 2008a, p. 215). Considerando os 

propósitos neoliberais e os efeitos de menoridade que produzem sobre a sociedade, essa 

modalidade de investimento envolve fatores e discursos de autoridade que sobrepujam a 

ordem da instrução formal para tocar outras singularidades inerentes à espécie humana. Isto é, 

na constituição do capital humano, além dos fatores relacionados à aquisição de 

conhecimentos, sejam teóricos, técnicos ou instrumentais, faz-se necessário levar em conta 

também elementos humanos de natureza fisiológica, afetiva e psicológica. Assim, o tempo 

que os pais dispensaram à criança “[...] fora das simples atividades educacionais propriamente 

ditas [...]”; ou o “[...] número de horas que uma mãe de família passa ao lado do filho, quando 

ele ainda está no berço [...]” fará toda a diferença na produtividade do futuro profissional. 

Dessa forma, “[...] a criança será muito mais adaptável se, efetivamente, seus pais ou sua mãe 

lhe consagraram tantas horas do que se lhe consagraram muito menos horas.” (FOUCAULT, 

2008a, p. 315).  

Dessa forma, o que se percebe são as ações de controle próprias do dispositivo de 

menoridade conduzindo, por um lado, a conduta da criança na formação escolar, com todos os 

apêndices exigidos para o acúmulo do capital humano, necessário a uma vida profissional 

exitosa; e, por outro, a conduta da mãe menorizada que assume sem perceber a 

responsabilidade pelo sucesso ou o fracasso do filho na vida escolar e, logo, na vida 

profissional e afetiva. Com as reflexões que fizemos ao longo deste estudo não tememos dizer 

que não é fácil para a maior parte dos sujeitos romperem o limite do estado de letargia próprio 

do dispositivo de menoridade. Entretanto, para a mulher, as dificuldades encontradas parecem 

ser ainda maiores, posto o volume de discursos que envolvem a maternidade ou, para 

situarmos melhor a questão, o dispositivo de maternidade que, com sua heterogeneidade, 

alcança todas as mulheres, sendo mães ou não. 

Longe de ser nosso propósito estudar as formas de controle inerentes ao dispositivo de 

maternidade, refletiremos brevemente sobre ele para ilustrar as ações do dispositivo de 

menoridade sobre a mulher. Nesse sentido selecionamos enunciados publicados no Just Real 

Moms - Blog para Mães, por meio de um artigo. Esse suporte discute a maternidade em 
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diversos temas relacionados à relação mãe e filho, inclusive por meio de discursos proferidos 

por vozes de autoridade de diversas áreas correlatas, e veicula informações que vão desde a 

gravidez e a amamentação, até a educação, o entretenimento, os perigos entre outros dilemas 

em discurso ao redor da mãe na criação de um filho. É, então, no lugar da voz de autoridade 

validada pela psicologia, que ecoa de dentro do dispositivo de menoridade, que situamos os 

dizeres a seguir:  

 

(47) 

Desde que descobre que está grávida, a mulher começa a perceber que existe uma série de 

expectativas das outras pessoas de como ela deve se comportar para ser considerada uma boa mãe. 

Precisa se alimentar corretamente, se exercitar moderadamente, não pode beber, tingir o cabelo... 

Começa aí, na gravidez, o contato desagradável que as mulheres enfrentam com o sentimento de 

culpa. Na gravidez e no período do pós-parto, nos cuidados com o bebê recém-nascido, parece que 

existe um script social do que é esperado de uma boa mãe, e quando a mulher falha ou tenta fazer 

algo do seu jeito, a sensação de reprovação e a culpa parecem que são uma experiência quase 

inevitável. 
Fonte: POPPA, Carla. Entendendo o sentimento de culpa que algumas mães carregam. Just Real Moms - Blog 

para Mães, 7 jul. 2014. 

 

Olhando para os dizeres postos em (47), o que se vê é uma normalização da 

responsabilidade e da culpa que são colocadas como inerentes à maternidade. Todavia, muito 

antes de se tornarem mães, e ainda que não cheguem a sê-lo, à mulher e à maternidade ainda 

estão coladas muitas outras prescrições. Mesmo com todas as conquistas femininas, o que 

ainda se espera de uma mulher “normal” é o cumprimento de um roteiro que a encarcera no 

trabalho reprodutivo, com os apêndices que agrega, e inclui o sonho de casar, de ser mãe e de 

realizar todas as etapas, também pré-determinadas, dessa função biológica que se tornou um 

ritual: quando e como deve ser a gravidez, o parto, a lactação e os cuidados com o bebê e com 

a criança; como educar e promover o desenvolvimento intelectual e afetivo do filho para o 

futuro, sem que haja faltas nem exageros: 

 

(48) 

Quando a mãe sente que exagerou na reação diante de algo que seu filho fez de errado, ou quando 

percebe que está com a atenção muito voltada para o trabalho ou com alguma preocupação e está 

mais afastada da criança, o sentimento de culpa é uma sensação que provoca um desconforto, 

promove uma reflexão e pode levá-la a agir de maneira diferente. Nesse contexto, a culpa pode 

contribuir para a relação das mães com seus filhos e favorecer a proximidade entre eles. 

Fonte: Fonte: POPPA, Carla. Entendendo o sentimento de culpa que algumas mães carregam. Just Real Moms - 

Blog para Mães, 7 jul. 2014. 

 

Nos termos dos processos de infantilização próprios do dispositivo de menoridade, e 

conforme enunciado em (48), a culpa materna é não só inerente como saudável à relação mãe 
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e filho. Nos discursos que constituem o artigo em análise, o que se percebe é uma didatização 

dos sentimentos: classificando a culpa em saudável e nociva, bem como ensinando quando ela 

deve ser sentida, a exemplo de (48), e orientando quando ela deve ser suplantada por outros 

afetos, como a seguir: 

 

(49) 

Assim, para que a sensação de culpa, que de maneira quase inevitável surge na gravidez e no início 

da vida do bebê, não permaneça interferindo na relação da mãe com seu filho é fundamental que ela 

possa se dar conta, em algum momento do caminho que irá percorrer, de que a maternidade está 

para além do cumprimento de tarefas. Ou pelo menos, de que a maternidade não se restringe a essas 

tarefas do dia a dia. Tão importante quanto cuidar do horário das sonecas, da amamentação, ou 

mandar se vestir, tomar banho e escovar os dentes é a possibilidade de aproveitar esses momentos 

em que se está junto com o bebê ou com a criança para olhar, abraçar, expressar e demonstrar afeto. 
Fonte: Fonte: Fonte: POPPA, Carla. Entendendo o sentimento de culpa que algumas mães carregam. Just Real 

Moms - Blog para Mães, 7 jul. 2014. 

 

Conforme os dizeres de (49), a maternidade não deve se resumir ao cumprimento de 

determinadas obrigações. No entanto, para que esses enunciados pudessem ser proferidos foi 

necessário se sustentarem em outros ditos que um dia deram conta de que a função da mãe 

havia sido reduzida a tais tarefas, tanto é que em linhas anteriores discorremos sobre a mãe 

empreendedora do lar e guardiã do capital humano a ser acumulado na criança desde a mais 

tenra idade. Essas prescrições fazem parte das tecnologias de infantilização que conduzem a 

conduta da mãe sob a justificativa de alcançar a suposta (e inatingível) maternidade perfeita. 

Com base em (47), (48) e (49) e tendo em vista o que discutimos sobre a mãe 

empreendedora e os processos de infantilização que caracterizam o dispositivo de 

menoridade, o que se nota é que os discursos que envolvem a maternidade tendem a 

identificar falhas das mães em tarefas, comportamentos e escolhas que não são delas, mas 

cuja responsabilidade foi sendo, ao longo da história, colada à sua pele, sem que houvesse 

qualquer reflexão sobre a validade dessa atribuição. Tornou-se obrigação da mãe cuidar da 

criação e formação dos filhos para que eles cresçam suficientemente competitivos para ter 

sucesso na vida, seja profissional, social e até afetiva. Segundo esses discursos de 

menoridade, somente se isso acontecer ela terá feito bem o seu papel e alcançado seu objetivo 

que, diga-se de passagem, não é dela, nem dos filhos, é do mercado. Por isso dentro do 

dispositivo de menoridade não é de se estranhar que boa parte das mulheres/mães viva em 

constante estado de autovigilância em relação ao êxito que se espera e exige das atividades 

por ela realizadas ou supervisionadas. 

Como pudemos perceber ao longo dessa seção, as mulheres representam um dos 

segmentos sociais sobre os quais mais incidem os efeitos de menoridade, dados os processos 
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históricos de segregação e sujeição aos quais foram submetidas. Entretanto, e 

surpreendentemente, elas compõem uma das maiores manifestações de contraconduta às 

ações do dispositivo de menoridade. A exemplo de muitas, como Marielle e Dilma, 

constituíram-se símbolos da resistência e da luta pela autonomia de si no enfrentamento das 

tecnologias de infantilização que as querem inferiores ao homem, encarceradas no trabalho 

reprodutivo e à margem das conquistas sociais e profissionais. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desejávamos um mundo e uma sociedade não somente diferentes, mas outros para 

nós mesmos; queríamos ser completamente outros em um mundo completamente 

outro. (FOUCAULT, 2010c, p. 297-298). 

 

Mediante a constatação de que o dispositivo de menoridade está instaurado, em franco 

funcionamento e recobrindo toda a sociedade de controle, alcançamos o objetivo a que nos 

propusemos e chega o momento de caminharmos para o desfecho de nossas reflexões. Porém, 

para que as seções que integram a presente tese fossem reduzidas a termo tal como se 

apresentam, fizemos algumas escolhas: o pensamento foucaultiano como fundamento; o 

termo menoridade entendido como o oposto de autonomia de si; a arqueogenealogia, que 

traduz o conceito de dispositivo, como método; os modos de infantilização próprios do 

dispositivo de menoridade como objeto. Sem perder de vista esses princípios, estivemos, ao 

longo da presente investigação, empenhados em observar e descrever como vão sendo 

proferidos e alocados certos dizeres que, por meio do discurso político moralizante, 

contribuem para a manutenção do estado de menoridade da população, o que muito interessa 

aos pressupostos neoliberais e à elite conservadora. 

Para comprovar a existência do dispositivo de menoridade e de suas ações sobre a 

sociedade brasileira atual, o que fizemos foi identificar as regularidades presentes nos 

enunciados proferidos ao redor dos três grandes acontecimentos selecionados para análise na 

terceira, quarta e quinta seções, pois à segunda seção cumpriu acionar o dispositivo de 

menoridade e estabelecer suas filiações com o discurso. As regularidades que encontramos na 

rede relações que se estabeleceu entre os enunciados que compuseram o corpus nos levaram 

às relações que trançam a rede onde funcionam as técnicas de infantilização próprias do 

dispositivo de menoridade e nos permitiram preencher com reflexões discursivas e filosóficas 

as páginas que acolhem o percurso descritivo e analítico a que nos propusemos. 

A constatação de que as técnicas de infantilização “menores” estavam presentes ao 

redor de cada um dos acontecimentos, e também no conjunto dos três, é a segurança que 

precisávamos para confirmar a suspeita de que o dispositivo de menoridade está mesmo 

funcionando e recobrindo a sociedade de controle. Outra certeza que obtivemos foi a de que 

as três seções que contêm a análise estão em rede entre si, uma vez que foi possível descrever 

as ações de menoridade usando como fio condutor, ao longo de toda a explanação, enunciados 

que convergem para um discurso político de moralização. Dessa forma, chegamos ao 

entendimento de que, fossem quais fossem os acontecimentos selecionados para compor a 
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análise, seria possível identificar tais efeitos de menoridade, posta a abrangência do trabalho 

realizado por esse dispositivo de poder, o que, uma vez mais, reitera nossa tese. Constatada a 

presença e atuação do dispositivo de menoridade sobre a população brasileira e realizadas as 

devidas ponderações de ordem acadêmica, nos colocamos a seguinte questão: para o arremate 

da nossa discussão basta simplesmente entender a condição de menoridade que nos constitui e 

admitir que se trata de algo inerente à forma com que o discurso inventou nossa realidade no 

presente? 

Confirmar que o dispositivo de menoridade está em funcionamento e recobrindo a 

sociedade de controle é dizer da letargia do pensamento da grande maioria dos sujeitos que se 

deixa conduzir. Ora, na totalidade da população cabe o grande rebanho, mas também aqueles 

poucos, que, no perigoso exercício da resistência, que também é uma forma de poder, 

simplesmente se negam a terceirizar suas reflexões, adentram as fissuras do dispositivo de 

menoridade, passam pela experiência de alteração, ousam conduzir sua própria conduta. Mas, 

como alguns conseguem escapar, se vivemos, todos, no mesmo presente e sob as mesmas 

prescrições que ordenam a vida em sociedade?  

Recuperando o que foi discutido na terceira seção, as prescrições a que estamos 

submetidos, os chamados códigos morais que entram na constituição dos sujeitos no interior 

dos dispositivos de poder dizem muito das ações de menoridade que conduzem a conduta da 

população. No entanto, isso não significa que o estado de menoridade seja uma condição 

perene para os sujeitos, nem imperiosa sua captura pelos dispositivos de poder. Isso significa 

que sua condição de menoridade pode ser evitada ou revertida segundo a “[...] maneira pela 

qual eles se submetem mais ou menos completamente a um princípio de conduta; pela qual 

eles obedecem ou resistem a uma interdição ou a uma prescrição; pela qual eles respeitam ou 

negligenciam um conjunto de valores.” (FOUCAULT, 2006, p. 27). Pensar sobre os códigos 

morais pode ser uma experiência de alteração para o sujeito se essa atividade tiver o propósito 

de transformá-lo em outro de si mesmo, em outro de seus próprios pensamentos. Assim, a 

principal questão que se coloca não é a existência ou não de regras de conduta, nem o grau de 

adesão ou resistência do sujeito em relação a elas. Trata-se de uma decisão em que o que deve 

ser experimentado é o sentido de aderir ou não à determinada regra. 

Cumpre deixar claro, em concordância com Foucault (2014), que as reflexões que 

tecemos não têm o propósito de emitir nenhum juízo de valor, de alertar as pessoas para um 

problema que precisa ser resolvido, nem de tentar apresentar uma ou várias propostas de 

solução para a questão da menoridade, até porque correríamos o risco de obedecer a formas 

prescritas de solução que, acreditamos, também interditam igualmente o pensamento e, logo, 
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seria apenas mais uma forma de perpetuar esse estado letárgico. Tampouco entendemos que, 

para se valer da filosofia de alteração e mediar sua relação consigo mesmo, seja necessária, 

por parte do sujeito, uma postura de negação, insubordinação ou transgressão às regras de 

conduta, ou, ainda, algum tipo de revolta contra os aparelhos de Estado. Isso porque, nos 

termos de Foucault (1995, p. 239), “[...] o problema político, ético, social e filosófico de 

nossos dias não consiste em tentar liberar o indivíduo do Estado, nem das instituições do 

Estado, porém nos liberarmos tanto do Estado quanto do tipo de individualização que a ele se 

liga”.  

Conforme nos faz entender Foucault (2006, p. 27), “[...] uma coisa é uma regra de 

conduta; outra, a conduta que se pode medir a essa regra. Mas, outra coisa ainda é a maneira 

pela qual é necessário ‘conduzir-se’ – isto é, a maneira pela qual se deve constituir a si mesmo 

como sujeito moral agindo em referência aos elementos prescritivos que constroem o código.” 

É no vão que se abre entre aquilo que os códigos morais preceituam como regra e a ação de 

cumprir essas regras que reside a fenda por onde o sujeito pode resistir e se transformar frente 

às formas de normalização e normatização próprias do dispositivo de menoridade. Esse é o 

espaço da ética e da utopia da experiência na busca pela estética de si, entendida por Foucault 

(2006, p. 15) como “[...] práticas refletidas e voluntárias através das quais os homens não 

somente se fixam regras de conduta, como também procuram se transformar, modificar-se em 

seu ser singular e fazer de sua vida uma obra que seja portadora de certos valores estéticos e 

responda a certos critérios de estilo”, ou seja, viver a vida como obra de arte.  

Nesse sentido, recuperamos aqui a constituição do sujeito moral na Antiguidade que 

consistia em um exercício de autoaprimoramento por meio das práticas de si, pois acreditava-

se não haver outra forma de aprender, senão por meio da prática, da experiência. Esse 

processo de aprendizagem de si passava necessariamente pela ética que não se preocupa em 

prestar contas a nenhuma entidade exterior ao sujeito, senão levá-lo à reflexão e à avaliação 

de si mesmo sobre sua própria conduta. Assim, considerava-se que a “[...] obra de arte com 

que é necessário preocupar-se, a zona maior em que se devem aplicar valores estéticos é o si 

mesmo, sua própria vida, sua existência.” (FOUCAULT, 2006, p. 230). O que estava em jogo 

não era “[...] a integridade em relação aos outros, mas o domínio de si sobre si” 

(FOUCAULT, 2006, p. 232). Contudo, na passagem da moral pagã para a moral cristã as 

práticas de si, que predominavam na constituição do sujeito moral na Antiguidade, perderam 

abrangência em favor do já mencionado poder pastoral em que a soberania de si foi adaptada 

para a soberania de Deus, e o cuidado de si, para o cuidado dos outros.  
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Nessa perspectiva, a constituição do sujeito se opera, segundo Foucault (2006), pelo 

conhecimento construído por uma espécie de hermenêutica, um exame direcionado ao sujeito, 

mas realizado por agentes externos portadores de determinados saberes capazes de decifrar a 

verdade do sujeito para que ele possa renunciar a si e à sua verdade. Desse modo, o princípio 

de conduzir condutas, próprio do pastorado, não só se desdobrou em várias vertentes do 

discurso religioso – que ainda nos dias de hoje está entre os maiores vetores de infantilização 

da população – como serviu de pilar para a criação de prescrições estabelecidas por discursos 

de autoridade, como o da lei, da ciência, da medicina, da pedagogia, da psicologia que, sendo 

elementos dos dispositivos de poder, entram na constituição dos sujeitos morais na atualidade 

e, por isso mesmo, compõem a análise que ora finalizamos. Essa transição do paganismo para 

o cristianismo diz muito dos códigos morais, das técnicas de infantilização inerentes ao 

dispositivo de menoridade e das vozes de autoridade que foram assim se constituindo para 

ordenar e conduzir a vida dos outros.  

Partindo desse entendimento, o que temos na atualidade é que, nos limites de um 

dispositivo como o de menoridade, a constituição moral da quase totalidade dos sujeitos 

ocorre no âmbito dos códigos morais e não no da estética da existência. O que surpreende 

Foucault (2014, p. 222), e também a nós, em nossa sociedade, é que “[...] a arte tenha mais 

relação com os objetos, e não com os indivíduos e com a vida; e também que a arte seja um 

domínio especializado, o domínio dos peritos que são os artistas. Mas a vida de todo 

indivíduo não poderia ser uma obra de arte? Por que um quadro ou uma casa são objetos de 

arte, mas não nossa vida?” 

Para Foucault (2014), o uso da autonomia de si não reside em atualizar e replicar 

normas prescritivas. Aos sujeitos que escolhem a experiência da alteração e a saída do estado 

de menoridade resta um reposicionamento radical no sentido de problematizar suas ações e 

decisões, o que significa assumir a responsabilidade de constituir-se como sujeito moral por 

meio da estética de si. Se essa hipótese coubesse em nossa atualidade, os códigos tenderiam a 

se tornar cada vez mais elementares, os valores éticos e estéticos cada vez mais praticados e 

os sujeitos cada vez mais condutores de suas próprias condutas. No entanto, como nos ensina 

Foucault (2014, p. 220), “[...] não há valor exemplar em um período que não é o nosso... Não 

se trata de voltar a um estado anterior [...]”, mas de pensá-lo para entender o estado atual. 

Assim, mediante a complexidade que envolve a filosofia da experiência utópica, 

entendida como atividade de modificar-se pelo pensamento, e tendo em vista o que já 

sabemos sobre a ontologia do presente de que fazemos parte, as reflexões que realizamos nas 

páginas precedentes não tiveram o propósito de analisar apenas as condições de possibilidade 
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que entram no dispositivo de menoridade e são aceitas como verdadeiras, mas questionar o 

que vem a ser a atualidade. “Qual o campo atual das nossas experiências? Qual o campo atual 

das experiências possíveis?” (FOUCAULT, 2013, p. 21). Considerando a experiência do 

pensamento como porta de saída do estado de menoridade, a filosofia torna-se a “[...] 

superfície de emergência da sua própria atualidade discursiva, atualidade que ela interroga 

como acontecimento do qual ela tem de dizer o sentido, o valor e a singularidade filosóficos, e 

no qual ela tem de encontrar ao mesmo tempo sua própria razão de ser e o fundamento do que 

ela diz.” (FOUCAULT, 2013, p. 13-14). 

A filosofia utópica de alteração tem, conforme Laval (2019, p. 112), duas faces: de um 

lado, a experiência macro, coletiva, que é dada pelo constructo de conhecimentos possíveis 

em uma época que resultam “[...] cristalizados nos saberes, nas instituições, nos dispositivos, 

nas subjetividades, nos territórios e nos espaços [...]”; de outro, a experiência íntima do 

confronto e da transgressão em que o sujeito questiona seu próprio pensamento com os 

saberes, os poderes e as normas que o constituem e são, ao mesmo tempo, a condição de sua 

transformação. “Essa experiência, individual ou coletiva, tem um valor notável, porque é a 

partir dela que se pode dar conta das transformações na ordem do saber, das descontinuidades 

coletivas ou individuais na sociedade, das rupturas históricas com as mutações subjetivas que 

se pode conhecer no Ocidente.” (LAVAL, 2019, p. 112).  

Por tudo isso, acreditamos que o bojo dessa ontologia do presente é o espaço onde se 

opera a menoridade política e moral, mas também diferentes formas de contracondutas que, 

de acordo com Laval (2019, p. 112), estão no campo da “[...] experiência particularmente 

intensa da resistência, da recusa, da desobediência [...]” que coloca diante do sujeito a 

possibilidade de “[...] fugir das condições de possibilidade de uma época, o que traz em si 

pelo menos a virtualidade de um deslocamento, de uma modificação do quadro e do modo de 

vida, de uma transformação de si.” (LAVAL, 2019, p. 109). Com as leituras que 

experimentamos, os pensamentos que pensamos e a escrita em que nos reinventamos, não 

somos, porque não poderíamos ser, as mesmas de antes. Acreditando, com Foucault (2010c, 

p. 289), que “[...] a experiência é qualquer coisa de que se sai transformado [...]”, ousamos 

esperar que, para alguns, ou quem sabe para muitos, este texto seja “[...] lido, então, como 

uma experiência que muda, que impede que se seja sempre o mesmo, ou de ter-se com as 

coisas, com os outros, o mesmo tipo de relação que se tinha antes da leitura.” (FOUCAULT, 

2010c, p. 296).  

É somente por meio dessa experiência de alteração que é possível ser plural ao ponto 

de pertencer a uma coletividade interditada pela conjuntura que determina uma dada época, e 
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singular o bastante para praticar a liberdade de pensar. Pensar é fazer-se companhia, inquietar-

se diante do próprio pensamento, tentar mudá-lo, duvidar do óbvio, desvelar verdades 

estabelecidas, questionar o inquestionável, desconfiar de interpretações acabadas, tornar 

complexas as coisas mais simples. É, portanto, ser capaz de, experimentando e refletindo 

sobre os focos de experiência, intervir no governo de si e dos outros. 
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