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RESUMO 

 

 

Esta tese toma como objeto de estudo a constituição discursiva de subjetividades do 
professor em práticas que permeiam seções da Revista Nova Escola entre os anos 
2000 e 2005. Problematiza-se como se constituem as subjetividades do professor para 
o século XXI em face dos discursos de verdade que atravessam seções da Revista, 
cujos efeitos instauram um programa de desenvolvimento profissional autônomo no 
âmbito de uma perspectiva da governamentalidade neoliberal? Dessa inquietação, 
indaga-se: Como as subjetividades do professor do século XXI são discursivamente 
produzidas em seções da Revista Nova Escola nestes cinco anos de 
governamentalidade? Em que medida os discursos que perpassam os documentos 
oficiais em relação ao desenvolvimento profissional se refletem nos repertórios 
lingüísticos-discursivos utilizados pela Revista? Como os experts, instituídos e/ou 
convocados pela Revista, procuram equipar discursivamente as subjetividades do 
professor para o século XXI? Para tanto, objetiva-se examinar estratégias linguísticas 
utilizadas na produção dessas subjetividades em seções da Revista, que, 
confessadamente, ensinam um outro modo de ser professor; analisar as práticas 
discursivas que compõem e demarcam o desenvolvimento profissional autônomo 
proposto em seções deste periódico; descrever tecnologias, utilizadas pelos experts, 
para equipar e conduzir o professor a um autogoverno. A pesquisa inscreve-se 
teoricamenteno campo da Linguística Aplicada, dos Estudos Culturais e das 
contribuições teóricas de Michel Foucault e metodologicamente em uma perspectiva 
interpretativista discursiva. Os resultados evidenciam que as subjetividades do 
professor são produzidas por várias tecnologias do eu, atravessadas por discursos 
oficiais e ratificadas pelas práticas discursivas dos experts da Revista. Esta 
discursividade, sem conotação repressora ou autoritária, abre espaço para práticas de 
liberdade e governo de si em processos de subjetivação do professor em direção ao 
século XXI.  
 
 
Palavras-chave: Práticas discursivas. Governamentalidade. Subjetivação. 
Desenvolvimento profissional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

 
This present thesis has the object to study the discursive constitution the teacher’s 
subjectivities of practice permeating the sections of the magazine Nova Escola 
between the years 2000-2005. Problematizes how the teacher’s subjectivities are 
produced facing the discourse of truth, which effects establishes a program for 
autonomist professional development in a perspective of neo-liberal governmentality. 
Then from this uneasiness arises some requisite questions: in the new century how 
teacher’s subjectivities are discursively produced in magazine’s sections Nova Escola 
during those five years of governmentality? In which perspective the discourses 
throughout government documents in related with professional development reflect 
in the linguistic-discursive repertories adopted by Nova Escola? How the experts 
belonging to the cadre from and/or guests from the magazine, seeking equip 
discursive the teacher’s subjectivities for the XXI Century? Therefore, this paper 
objective is to examine the linguistics strategies used to produce these subjectivities 
at magazine’s sections, what it admittedly teaches another method how to be teacher; 
and also it analyzes the discursive practices that compound and set boundaries to the 
autonomist professional development proposed by sections the magazine; describe 
technologies used by experts to equip and conduct of conduct the teacher to govern 
the self. This research is inserted theoretically in the field of Applied  Linguistis, to 
the Cultural Studies and about the contribution of Michel Foucault’s theories and 
methodologically  in the perspective discursive interpretative. The results seek to 
show that the teacher’s subjectivities are produced by many technologies of the self, 
traversed by government discourses and ratified by discursive practices of the 
magazine’s experts. That discourse, without any oppressing or authoritarian 
connotation, opens space for practice of Freedom and self guiding to both constitute 
the subjectivity process of the teacher in the XXI Century’s path. 
  
 
Key-words: Discursive practices. Governmentality. Subjectivation. Professional 
development. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 

 

Esta tesis toma como objeto de estudio la constitución discursiva de las 
subjetividades del maestro en las prácticas que emergen de las secciones de la 
Revista Nova Escola hacia mediados años 2000 e 2005. Esta Tese problematiza cómo 
se  constituían las subjetividades de lo maestro  para el siglo XXI en la presencia de 
los discursos de verdad que irrumpen las secciones de la Revista, los efectos de 
sentido establece  un programa de desarrollo profesional desde la perspectiva de la 
gubernamentalidad neoliberal? Esta preocupación, preguntase: ¿Cómo las 
subjetividades de lo maestro del siglo XXI son discursivamente producidas en las 
secciones de la Revista Nova Escola en los cinco años de la gubernamentalidad? ¿Hasta 
qué punto los discursos que se muestran a través de los documentos oficiales en 
relación con lo desarrollo profesional se reflejan en el repertorio lingüístico-
discursivo utilizado por la Revista? ¿Cómo los expertos, determinados y / o 
invitados por la Revista, tratan de dotar de los discursos a la subjetividad de lo 
maestro para el siglo XXI? Para esto, el objetivo es examinar los mecanismos 
lingüísticos empleados en la producción de subjetividades en las secciones de la 
Revista que, ciertamente, enseñar a otros cómo ser un maestro; analizar las prácticas 
discursivas que componen y marcan el desarrollo profesional autónomo propuesto 
en las secciones de la Revista; describir las tecnologías, utilizadas por los expertos 
hacia conducir el maestro para el gobierno de sí mismo. La investigación es parte de 
los estudios en el ámbito de la Lingüística Aplicada, los Estudios Culturales y las 
contribuciones teóricas de Michel Foucault e metodológicamente desde la 
perspectiva del discurso interpretativo. Los resultados muestran que la subjetividad 
de lo maestro se produce por diversas tecnologías del yo, atravesado por los 
discursos oficiales y ratificados por las prácticas discursivas de los expertos de la 
Revista. Estas prácticas, sin connotaciones represivas o autoritarias, abren espacio 
para las prácticas de la libertad y el gobierno de sí mismo en los procesos de la 
subjetivación del maestro en el siglo XXI. 
 
 
Palabras clave: Prácticas discursivas. Gubernamentalidad. Subjetivación. Desarrollo 
profesional.  
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Educar os educadores! Mas os primeiros deviam 
educar-se a si mesmos! E é pra eles que escrevo. 
 

Friedrich Nietzsche  

 

 

Ao folhear a Revista1 Nova Escola, nº 199, de 

2007, na seção Livros, para minha surpresa 

estavam lá, sob o enunciado de Pedagogia 

higiênica2, escrito em letras vermelhas, em 

contraste à página branca do periódico que 

sugere certa limpeza, dois livros que 

homenageiam Michel Foucault, lançados 

durante as comemorações dos 80 anos de 

seu nascimento. Um deles é Foucault 80 anos, 

organizado por José Gondra e Walter Kohan, e o outro, Figuras de Foucault, sob a 

organização de Margareth Rago e Alfredo Veiga-Neto.  A função enunciativa 

exercida por esta página conjugava imagem e texto verbal para produzir efeitos de 

sentido que estavam profundamente implicados na instituição dos processos de 

subjetivação do professor. No entanto, segundo os discursos da Revista, o fato de 

essas duas obras estarem nesta seção devia-se a uma vinculação entre Educação e as 

idéias do filósofo e por este jogar luz sobre conceitos como estética da existência, 

cuidado de si e o significado de ser mestre.  

Falar em estética da existência e cuidado de si parece se constituir em 

novidade para muitos professores3, uma vez que estas práticas fundadoras das 

relações entre o sujeito e a verdade parecem ter sido superadas por outras práticas. 

Essas expressões acionam uma memória histórica na qual se inscrevem sentidos 

                                                 
1 Quando a referência for o periódico Nova Escola, a expressão Revista será escrita com letra maiúscula. Quando 
a expressão marcar outros periódicos, será escrita com letra minúscula.  
2 Em vista da alta taxa de mortalidade infantil e o estado precário de saúde dos adultos nas classes dominantes, 
no final do século XIX, o Estado implantou uma pedagogia higiênica.  A partir de um conjunto de técnicas, as 
famílias da classe alta eram induzidas a um culto à saúde, ou seja, a um governo da conduta em direção a uma 
tecnologia do corpo. Para maiores detalhes, consultar Costa (1994), Foucault (2002).  
3 Não desconhecendo a relevância dos Estudos de Gênero para a igualdade social entre os sexos, este trabalho 
não fará essa distinção e se utilizará da expressão professor/es em um sentido genérico.  
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presentes na Antiguidade e que serão retomados, principalmente, nos séculos I e II 

da era cristã, quando os sujeitos intensificam a qualidade da relação consigo mesmo. 

Nessa relação se dava um processo formativo constituído por técnicas que 

valorizavam os processos de constituição das subjetividades que podiam ser 

mudadas constantemente e de forma diferente. Nessa época, certo número de 

condutas era imprescindível para um trabalho ético que o sujeito deveria executar a 

si mesmo na tentativa de transformar-se, de ter um outro comportamento, de poder 

governar sua própria conduta e, posteriormente, a dos outros.  

Mas, sozinho seria quase impossível uma relação consigo, uma transformação 

pessoal. Por isso, a intersubjetividade era imprescindível. Era o outro que ajudava o 

sujeito em suas transformações difundindo tecnologias do eu que se constituíam em 

rotinas, exercícios, experiências, deslocamentos, retiros, escritas, escutas, para que 

este operasse determinadas operações em si mesmo. Essas tecnologias se constituíam 

em práticas de liberdade a partir de regras, estilos e convenções construídas pela 

comunidade na qual o sujeito estava inserido. A liberdade não se constituía sem 

determinismos, relações de poder, uma vez que liberdade e poder sempre foram os 

dois lados de uma mesma moeda. 

Essas práticas de liberdade, que se faziam presentes na Antiguidade, não se 

limitavam apenas a essa época e nem a alguns sujeitos. Como o passar dos anos, elas 

passam a ser um exercício facultativo a todos e por toda a vida. Todos os sujeitos 

passam a ter a si mesmo como meta, objetivo e devem estabelecer certo número de 

relações consigo mesmo. Essas práticas implicam em uma rede de relações sociais 

que não se baseiam mais em tecnologias de poder, compreendidas como meios de 

determinar a conduta do sujeito por meio de estratégias coercitivas, soberanas, mas 

em tecnologias do eu, que vão permitir que todos sejam sujeitos de suas ações.  

Essa maneira de determinar a conduta e a maneira de fazer valer a liberdade 

do sujeito se constitui em uma governamentalidade. Governamentalidade que se 

apresenta na contemporaneidade com regras sutis, estratégias atraentes e fascinantes 

que os sujeitos podem ter em relação a outros sujeitos, fazendo valer a liberdade na 

constituição de suas subjetividades. Nesse sentido, as tecnologias do eu permitem um 
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exercício ativo do sujeito e levam-no a cuidar de si e, por conseqüência, a transformar 

sua vida. É o governo da própria conduta de si e da conduta dos outros em meio a 

jogos de verdade, em meio à articulação das técnicas de governo de si e de governo dos 

outros. É a estética da existência na constituição de certos processos de subjetivação, 

marcados por características imperativas na formação do sujeito.  

Penso que a governamentalidade revela-se em uma perspectiva central para a 

descrição e compreensão do processo de desenvolvimento profissional autônomo4 do 

professor que se amplia na atualidade, principalmente, em práticas sugeridas pela 

mídia educativa. Suponho, também, que não há na indicação da leitura da obra de 

Michel Foucault um retorno aos gregos, pois esta é uma tarefa um tanto difícil de ser 

colocada em prática. Acredito, sim, que essa recomendação ao professor-leitor 

implica uma “tarefa urgente, fundamental e politicamente indispensável” na 

constituição de uma outra realidade. Agora não é mais a relação do discípulo e 

filósofo, mas do professor com os discursos produzidos pela mídia em suas práticas 

de desenvolvimento profissional autônomo, compreendidas como práticas discursivas na 

qual são produzidos outros sentidos de ser professor, outras maneiras de o professor 

posicionar-se nas relações sociais, dinamizando suas ações em relação ao 

autogoverno.  

Nesse governo de si, meu interesse, surgido na prática profissional, foi 

dirigido para um discurso que se tornava cada vez mais contumaz entre os alunos de 

um curso de formação de professores e que apontava para um segmento da mídia 

impressa - a Revista Nova Escola, periódico que circulava, com freqüência, por toda a 

sala de aula. A Revista se inseria em uma rede discursiva que operava por meio de 

saberes e poderes na constituição das subjetividades daqueles alunos que, 

voluntariamente, tomavam para si os discursos de verdade produzidos pela mídia 

educativa. Isso me deixou um pouco inquieta e passei a olhar diferente para aquele 

periódico e os discursos em algumas seções passaram a evidenciar não apenas 

tecnologias voltadas para a subjetividade profissional, mas também para a 

subjetividade pessoal do professor.  A Revista, sem prescindir das tecnologias de 

                                                 
4 A contextualização das práticas de desenvolvimento profissional autônomo será retratada no capítulo III. 
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poder, acionava em seu discurso uma multiplicidade de tecnologias do eu que 

sugeriam um outro modo de vida, uma outra maneira de o professor conduzir sua 

conduta.  

Assim, é deste espaço de aprendizagem, desta pedagogia pública, que passo a 

contar parte de uma breve história da governamentalidade que foi sendo arquitetada 

pela Revista Nova Escola.  Para isso, tomo como objeto de estudo a constituição de 

subjetividades do professor do século XXI em discursos que permeiam seções da 

Revista Nova Escola e defendo a tese de que entre os anos 2000 e 2005, o periódico 

promoveu um processo de desenvolvimento profissional autônomo de professores, objeto 

de uma governamentalidade proposta nas práticas discursivas da Revista Nova Escola, 

que orientou, propôs, definiu, sugeriu tecnologias do eu que seriam necessárias para 

fixar, manter ou transformar as subjetividades do professor em direção ao século 

XXI.  

Inserida no território movente da linguagem, esta Tese, intitulada: Práticas 

discursivas de regulamentação e liberdade no processo de desenvolvimento profissional: a 

constituição de subjetividades de professores na Revista Nova Escola, se inscreve no campo 

da Lingüística Aplicada. Campo de pesquisa indisciplinar, mestiça, transgressiva, que 

aposta em uma relação transfronteira com outros campos de pesquisa, que cria 

possibilidades de liberdade para a compreensão das práticas discursivas como 

linguagem em ação. É neste campo de ressignificações, rupturas, efeitos, ensaios, 

possibilidades que me enredo em uma multiplicidade de discursos que se 

tangenciam com a temática da subjetivação, da governamentalidade e da formação de 

professores. Tomo, então, como base dessa experiência os últimos estudos de Michel 

Foucault que investigam os modos de subjetivação em meio a práticas de liberdade. 

Além do filósofo, estarão presentes Gilles Deleuze, Nikolas Rose, John Rajchman, 

Alfredo Veiga-Neto, Antonio Nóvoa, Carlos Marcelo García, Michael Peters.  

Embora nem sempre seja possível nomear a todos aqueles que, de alguma 

forma deram sua contribuição para a produção desta Tese, com certeza, seus 

discursos serão encontrados atravessados aos meus. Outros estarão tão 

amalgamados aos meus que será um tanto difícil definir os limites de cada um. Mas, 
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isso não tem relevância, ou melhor, é um benefício, uma vez que para conduzir a 

conduta de outros sujeitos é preciso que o professor se equipe de discursos que o 

ensinem a conduzir-se e isso só é possível na relação com o outro. Foi nessa relação 

com outros sujeitos que fui construindo esta Tese, que apresento a seguir.  

Na INTRODUÇÃO, algumas NOTAS INICIAIS para contextualizar a 

temática. Logo após, ENTREVENDO CAMINHOS entre os trabalhos mais 

significativos na área educacional. Depois, tomo a trilha que me leva a alguns JOGOS 

DE VERDADES a fim de que eu faça algumas ESCOLHAS, mapeando minha relação 

com o tema, problematizando, questionando e construindo alguns objetivos que 

possam dar uma linha, um tanto feiticeira, para os caminhos por onde este trabalho 

vai trilhar.  

No capítulo 1, me aventuro pelas perigosas TRILHAS INVESTIGATIVAS. 

Para isso, mais algumas NOTAS INICIAIS.  É preciso enfrentar os perigos de um 

lugar que se apresenta um tanto estranho, ameaçador, pois é novo, mas tomo o 

INÍCIO DA TRILHA. Essas trilhas me pedem um itinerário metodológico. Para isso, 

me oriento em direção a ALGUMAS TRILHAS, consideradas menos arriscadas, por 

onde vou  coletando dados, juntando discursos,  engendrando procedimentos em 

relação à análise desses dados.  

Até aqui a caminhada tem sido um tanto árdua. São muitas leituras, 

encontros, desencontros, caminhos que me oferecem tranqüilidade, mas duvidosos 

quanto aos seus efeitos. Porém, preciso organizar-me e colocar um pouco de ordem 

nas leituras.   

Então, no capítulo 2, apresento algumas ferramentas analíticas, pois penso 

serem necessárias ao desenvolvimento do trabalho. Dou início com a exposição da 

GOVERNAMENTALIDADE E SUBJETIVAÇÃO. Novamente, as NOTAS 

INICIAIS.  Elas são necessárias para a compreensão do capítulo. Aqui faço uma 

BREVE GENEALOGIA DA GOVERNAMENTALIDADE, depois situo a 

GOVERNAMENTALIDADE NEOLIBERAL e por fim situo as SUBJETIVIDADES E 

PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO que me dão pistas para abrir uma rede de 

discursos, que foi se formando na Revista Nova Escola entre os anos 2000 e 2005.  
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No capítulo 3, está a parte mais intrincada desta travessia. Andei muito em 

busca de caminhos mais confortáveis para a compreensão do processo de 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL que apresento de forma sistematizada nas 

NOTAS INICIAIS. Fiz algumas paradas. A primeira foi no DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL E NEOLIBERALISMO com seus regimes de verdade e experts. Na 

segunda, as PRÁTICAS OFICIAIS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL e as 

PRÁTICAS ALTERNATIVAS DE DESENVOLVIMENTO que compreendem os 

programas de formação de professores. A terceira parada foi para apreender o 

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL AUTÔNOMO que se 

constitui a partir das práticas alternativas.   

No capítulo 4, procuro demonstrar o quanto é relevante trabalhar com o 

material produzido a partir da MÍDIA EDUCATIVA, principalmente, quando ela é 

considerada uma expertise da subjetividade. As NOTAS INICIAIS aparecem mais 

uma vez e são elas que abrem passagem para a MÍDIA EDUCATIVA e o lançamento 

da REVISTA NOVA ESCOLA que vai servir de “manual para a vida cotidiana” ao 

propor tecnologias do eu para os processos de subjetivação.   

No capitulo 5, é preciso reafirmar ENTRE REGULAMENTAÇÕES E 

LIBERDADES as últimas NOTAS INICIAIS, uma vez que estou chegando quase ao 

final – ou seria o começo de uma outra trilha? Nesta etapa apresento com mais 

profundidade as TECNOLOGIAS DO EU que já venho discutindo a partir desta 

APRESENTAÇÃO. 

Agora é chegado o momento das CONSIDERAÇÕES FINAIS. Sem pretensão 

de conclusões e acabamentos, faço algumas retomadas das trilhas que percorri 

durante esta investigação e das trilhas que, por vários motivos, não foram trilhadas.   

 

 

 

.  
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Quando penso na maneira como aqueles que são 
da minha idade se preparam para o mesmo ofício 
que eu, o belo ofício de professor, sei que muitas 
vezes vamos “rir de coisas opostas e levar a sério 
as coisas diferentes”.  

Friedrich Nietzsche 

 

 

1 NOTAS INICIAIS  

 

 

Nos anos 90, as políticas educacionais brasileiras foram marcadas por 

discursos que evidenciavam melhoria da qualidade da educação e, para isso ocorrer 

de forma satisfatória, era necessário programar uma política de valorização do 

magistério que deveria passar, essencialmente, pela efetivação de novos jogos de 

verdades, pois a “qualidade da educação depende, em primeiro lugar, da qualidade 

do professor” (DEMO, 2002, p.72). Essa valorização compreendia um dos grandes 

desafios5 a serem cumpridos pelas políticas públicas na chamada Década da Educação 

e adquiria grande visibilidade em documentos legais6 de inúmeras instituições 

públicas, cujos discursos buscavam organizar estratégias que propiciassem uma 

“educação ao longo da vida” ao professor7 e este deveria se constituir na chave para 

abrir as portas do século XXI. 

Neste contexto de iniciativas, é relevante a preocupação com as práticas de 

desenvolvimento profissional do professor, pois “o papel dos professores é 

insubstituível para assegurar um aprendizado de qualidade na sala de aula” 

                                                 
5 Outros desafios referem-se a aumentar o nível de aprendizagem em 50%; atender o máximo da população em 
idade escolar; reduzir a repetência, aprimorar cursos de licenciatura, autonomia nas escolas, descentralizar os 
programas de livro didático e merenda escolar. Conforme Nova Escola, nov. 1994. 
6 A produção desses textos se deu a partir de iniciativas internacionais e nacionais. Na produção internacional 
destaque para a “Declaração mundial sobre educação para todos” (1990), Comissão Internacional sobre 
educação para o século XXI (1998), Educação para todos: o compromisso de Dakar, (2000), Declaração de 
Cochabamba (2001); na produção nacional, Plano Decenal de Educação para Todos – PDE (1993), Conferencia 
Nacional de Educação para Todos (1994), Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e Valorização do 
Magistério- FUNDEF (2004) , Plano Nacional de Educação – PNE (2000).  
7 Reconheço a atualidade e relevância dos trabalhos dos Estudos do Gênero embora minha Tese não contemple 
essas questões. Por isso, não vou fazer distinção entre professor e professora e utilizar a expressão professor de 
forma abrangente.  
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(UNESCO, 2001) e “no provimento de educação básica8 de qualidade” (UNESCO, 

1990). No entanto, essas práticas, entendidas como formação ao longo da vida, 

possuem discursos que estão voltados apenas para a dimensão profissional e se 

esquecem de que a dimensão pessoal deve se inscrever no interior do conhecimento 

profissional. O caráter acentuado dessas práticas discursivas de desenvolvimento 

profissional instituídas nessa década no cenário internacional passa também a 

justificar-se como direito de todos os professores e dever do Estado.   

No contexto nacional é instituído um Compromisso Nacional de Educação para 

Todos no qual há um comprometimento do Estado e de toda a sociedade com a 

educação, principalmente, com a valorização do magistério. As práticas de 

desenvolvimento profissional são implementadas com investimentos internacionais e se 

constituem em exercícios importantes dentro das políticas de formação, ideia basilar 

refletida na entrevista do Presidente Fernando Henrique Cardoso à Nova Escola9, em 

dezembro de 1994, quando expôs que o destino da educação de qualidade seria 

assegurado por meio de programas de atualização do professor.  Os efeitos10 dessa 

discursividade evidenciavam aumento das responsabilidades docentes com a 

educação do outro e a repetição de certos enunciados que tem a função de reafirmar 

discursos de documentos internacionais. No entanto, nesses jogos de verdades não 

ficava evidenciado um trabalho do professor sobre si mesmo, ou seja, exercícios que 

enfatizassem conhecimentos voltados para a pessoalidade.  Mas, isso seria possível em 

meio aos discursos de verdade que se instituem na governamentalidade neoliberal? 

Como o professor poderia conhecer a si mesmo, transformar-se a partir desses 

discursos subjetivadores?   

Na verdade, isso não é tão simples como parece, uma vez que nesta época a 

governamentalidade era atravessada por discursos de capacitação do professor, 

materializados por sequências discursivas que apontavam para programas de 

capacitação dos profissionais em exercício (BRASIL, 1993), aperfeiçoamento profissional 

                                                 
8 No Brasil, com a Lei n. 9.394/96, a Educação Básica compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o 
médio.  
9 Nova Escola (NE), dez.1994, p. 13. 
10 Para Deleuze (2003), os efeitos são sempre inacabamento. Estão sempre se reinventando, recriando, 
ressignificando. São acontecimentos fugidios que se dobram e se desdobram em outros. Os signos são efeitos de 
luz.  
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continuado (BRASIL, 1996, art.67); capacitação permanente dos profissionais de educação 

(BRASIL, art. 13, 1997); formação continuada (BRASIL, 1999b); desenvolvimento 

profissional permanente (BRASIL, 1999c); entre outros. Essas práticas de capacitação, 

aperfeiçoamento, formação, desenvolvimento do professor, na época, eram materializadas 

em documentos perpassados por discursos de verdade, produzidos por experts 

internacionais que situavam os professores no centro das mudanças exigidas para o 

próximo milênio. Esses documentos instituíam práticas sociais em que o governo das 

subjetividades deveria ser visto como uma “forma de buscar a realização de fins 

sociais e políticos através da ação, de uma maneira calculada, sobre as forças, 

atividades e relações dos indivíduos que constituem uma população” (ROSE, 1998, 

p.35). Assim, as subjetividades passavam a ser governadas na contemporaneidade 

por uma expertise com novas linguagens que lhes permitiam construir novas 

realidades, preencher vazios, reinventar-se. Uma linguagem livre de velhos mitos 

como a soberania, a vinculação entre palavra e pensamento.  

Os jogos de verdade que se instituem nesta época surgem como parte de um 

emaranhado de tecnologias de regulação social que visa o cuidado dos outros. Os 

discursos da expertise em subjetividades envolvem escolhas, desejos e a condução da 

conduta do professor de forma sutil ou indireta para que ele utilize seus 

conhecimentos na resolução dos problemas educacionais. É o que Popkewitz (1998) 

denomina de professor “resolvedor-de-problemas” e eu acrescento a expressão “dos 

outros”, uma vez que o discurso privilegiado pelos experts, nestas políticas 

educacionais neoliberais, descreve as maneiras como o professor deve dirigir a 

conduta de seus alunos e não as suas. Inovar depende da gente. Se nós não fizermos, 

ninguém faz11, enuncia a professora Noemi Silva de Oliveira, que reafirma discursos 

construtivistas de capacitação do professor acerca de posturas sedutoras para a 

efetivação das reformas educacionais e da construção de subjetividades profissionais.  

Ao trazer essa tendência do Estado de privilegiar a profissionalidade nas 

práticas de desenvolvimento profissional, não se trata de uma crítica nem muito menos 

                                                 
11 NE, jun./jul. 2000. p.18. 
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de julgar as pedagogias construtivistas12 presentes na formação do professor. Trata-

se, isto sim, de ampliar a ideia de que a formação do professor não se faz apenas de 

técnicas para o governo do outro, mas também para o governo de si. E essa não é 

uma prática que aparece apenas na contemporaneidade. O governo de si enraíza-se 

na Antiguidade quando as subjetividades, em um movimento de concentração em si 

mesmas, passam a praticar exercícios próprios à alma e ao corpo. Ao longo de toda 

essa relação do sujeito consigo mesmo, havia um conselheiro que ajudava o sujeito a 

fazer determinadas escolhas, tomar decisões, apreender certos discursos de verdade, 

necessários para governar a si e só, posteriormente, governar os outros. Mas, como o 

professor na atualidade pode ter acesso a essas verdades se os experts estão 

preocupados com o governo do outro? Como pode o professor se ocupar da conduta 

do outro se não são dadas a ele as técnicas necessárias para governar a si mesmo, a 

transformar suas subjetividades em direção ao século XXI? Haveria nos jogos de 

verdade contemporâneos práticas que possibilitassem o autogoverno do professor, 

uma relação ética, um outro modo de ser?  

Estas eram as primeiras problematizações em relação às práticas de 

desenvolvimento profissional produzidas pelo Estado. Como diz Michel Foucault 

(2004c), a problematização é um trabalho do pensamento; é o que permite 

transformar dificuldades, obstáculos em problemas. E era exatamente esse o caminho 

que procurava para me aproximar das verdades em relação à temática a ser 

desenvolvida nesta tese. Não estava atrás de soluções para um problema, mas de 

modificar, desnaturalizar discursos, tomar distância em relação a alguns efeitos, agir, 

reagir de forma diferente àquilo que outras pesquisas propunham. Para que essas 

problematizações respondessem a isso, era preciso que algo tivesse se tornado 

incerto, privado de sua familiaridade ou provocado numerosas dificuldades a seu 

respeito. As práticas discursivas e não discursivas que produziam as práticas oficiais 

de desenvolvimento profissional tomavam esta direção e passavam a inquietar-me. 
                                                 
12 As pedagogias construtivistas ou emancipatórias se constituem em dispositivos de normalização e se 
fundamentam como oposição ao poder. A ideia deveria ser, não de oposição, mas de problematização das 
pedagogias e do poder, pois existem fora das relações sociais. As pedagogias Elas parecem se constituir, diante 
das incertezas da vida moderna, em uma fonte de verdades que o professor deve seguir para a melhoria da 
qualidade do sistema educacional. Parece que sem outras perspectivas, a tendência do professor é apostar na 
estabilidade, na continuidade dos acordos firmados entre instituições e em discursos de centralidade do 
profissional.  
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Essas práticas deixavam de ser familiares, aceitáveis, para se tornarem 

incertas, fluidas, como tudo na contemporaneidade. Era preciso, então, 

problematizar, provocar, incitar os discursos que se apresentavam e apreender 

outros jogos de verdade em que os discursos acerca da profissionalidade estavam 

presentes tanto quanto os discursos da pessoalidade. Problematizar as práticas oficiais, 

deste modo, não implicava em encontrar soluções para os problemas da qualidade na 

educação, da desvalorização do professor, da pouca participação do professor na 

direção de sua prática, mas perceber que, além dessas práticas, existiam outras e 

como enuncia Michel Foucault (2004c): 

 

[...] para que um domínio de ação, para que um comportamento entre 
no campo do pensamento, é preciso que um certo número de fatores 
tenham-no tornado incerto, tenham-no feito perder sua familiaridade, 
ou tenham suscitado em torno dele um certo número de dificuldades. 
(FOUCAULT, 2004c, p.232). 

 

Era isso que tentava perceber acerca das práticas oficiais de desenvolvimento 

profissional que se apresentavam nos anos 90 e me forçavam a repensar e a 

problematizar outras práticas, a fazer surgir novos problemas, a implicar com as 

verdades que constituíam as subjetividades do professor. Era preciso deixar um 

pouco de lado essas práticas de formação e problematizar outras, mais alternativas, 

cujo objetivo deveria ser o de equipar as subjetividades com discursos que 

dedicassem uma atenção especial às dimensões pessoais do professor e o 

preparassem para um trabalho sobre si, para o autogoverno, para uma relação 

consigo mesmo. Assim, parece-me que para tentar descrever essas problematizações 

seria preciso realizar novos esforços cuja finalidade consistiria em mudar “a maneira 

de ver, para modificar o horizonte daquilo que se conhece” (FOUCAULT, 2003b, 

p.15). Seria necessário tentar entrever outras governamentalidades que evidenciassem 

em seus discursos autonomia e responsabilidade do professor sem que houvesse um 

aumento na disciplinaridade e responsabilidade pelo outro. Quais seriam essas 

governamentalidades e como elas atuavam no processo de subjetivação do professor?  
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Bem, se havia uma governamentalização do Estado, deveria haver, também, 

uma desgovernamentalização, ou seja, quando o Estado percebe que é preciso fazer 

funcionar inúmeras tecnologias e que sozinho não há possibilidade de ter tudo e 

todos sob seu controle. Sua estratégia seria dispor seu poder de governar a outras 

instâncias. Era tempo de alianças. Nessa abertura, muitas empresas privadas passam 

a se constituir em instituições de governamentalidade. A ideia de Estado educador, 

daquele que detém o monopólio sobre os programas de formação de professores 

desaparece dos discursos educacionais. O Estado sabe que “não é nada mais que o 

efeito móvel de um regime de governamentalidades múltiplas” (FOUCAULT, 2008b, 

p.106). Isso não implica em desinteresse ou falta de responsabilidade do Estado pela 

formação, mas em novas formas de conduzir a conduta do professor em direção ao 

século XXI e não “apenas de realizar melhor a formação, mas de realizá-la de uma 

maneira diferente” (BRASIL, 1999b, p. 16). Os experts e seus discursos impulsionam o 

professor para que ele cuide de sua carreira, pois mesmo os profissionais que já saíram 

da universidade não devem se acomodar. Estudar e se manter atualizado é sempre 

necessário13. 

Essa mudança na racionalidade política não pode ser entendida como uma 

redução da arte de governar do Estado, mas como uma perspectiva em que novas 

tarefas são incorporadas, novas relações de poder se insurgem não apenas como 

ponto de partida das técnicas de dominação, mas também das tecnologias do eu que 

criam espaços de autogoverno, autorregulação e autorresponsabilidade. Mas, qual o 

papel do Estado? O Estado propicia uma regulação menos visível com jogos de 

verdade que tornam possível “governar de uma maneira liberal avançada” (ROSE, 

1996, p.58). É nesse contexto que a mídia educativa14 começa a investir em programas 

de desenvolvimento profissional e na pessoa do professor, uma vez que ser profissional 

implica ser capaz de aprender sempre (BRASIL, 1999b, p. 63), de buscar alternativas de 

capacitação e aperfeiçoamento (BRASIL, 1999a. p 28).  

Alternativas que não só se confundem com as práticas oficiais como também 

vão além, pois permitem o estudo de jogos de verdade que conduzem o sujeito a fazer 

                                                 
13 Nova Escola, dez. 1999, p.10.  
14 Vou discutir em outro capitulo a mídia educativa como uma governamentalidade.  
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um retorno a si para que ele seja o sujeito verdadeiro de suas ações, comportamentos, 

atitudes. São as tecnologias do eu que ajudam o professor a transformar-se em função 

de determinados fins. Nestas práticas alternativas o sujeito não é mais constituído 

por práticas disciplinadoras, mas constitui-se em meio a técnicas que são propostas 

ou prescritas a ele. São práticas alternativas que constituem uma nova 

governamentalidade, um novo domínio de experiência que passa pela relação consigo, 

pelas ações modificadoras do sujeito e a não apropriação simplificadora de outrem. É 

a mídia educativa, como uma governamentalidade, oferecendo tecnologias voltadas 

para o processo de desenvolvimento profissional autônomo de professores, baseado em 

práticas de liberdade, que se configuram a partir de “certo número de regras, estilos, 

convenções que se encontra no meio cultural” (FOUCAULT, 2004c, p.291). É a mídia 

com seus jogos de verdade, equipando professores com discursos de verdade, 

imprescindíveis para a condução de suas vidas e promoção de novos processos de 

subjetivação.  

É um tempo, então, de o professor tomar para si a responsabilidade por sua 

formação. Mas, isso não o isola do mundo e permite aflorar sua individualidade? Por 

certo que todos poderiam pensar isso como verdade, mas enganam-se. O sujeito só 

constitui a si mesmo nas relações sociais. A constituição das subjetividades é 

atravessada pela relação com o outro: o expert. Não há ruptura nem isolamentos, mas 

articulação com o outro para a aquisição de discursos de verdade que permitirão ao 

sujeito conduzir a si mesmo.   Como diz Pitágoras (apud FOUCAULT, 2004a, p.588): 

“Devemos reter estes versos para deles nos servirmos de modo útil, e não apenas 

para declamá-los”, ou seja, é preciso tomar os discursos do outro, apreendê-los para 

que seja possível modificar as subjetividades.  

Isso permitirá que o professor deixe a tutela das políticas públicas de 

desenvolvimento profissional e se conduza em direção a práticas alternativas de 

autoformação. Nessas práticas, as subjetividades do professor, propostas para o 

século XXI, passam a ser traçadas em meio a outros discursos verdadeiros, 

produzidos por experts, imprescindíveis para que o professor estabeleça uma relação 

consigo e com os outros nas várias circunstâncias da vida. Por isso, a presença na 

mídia educativa de práticas discursivas que operem no sentido de convocar o 
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professor a realizar a experiência de si mesmo em outros jogos de verdade. É preciso, 

então, que o professor fique atento. Agora, a responsabilidade pelas escolhas é sua e 

a garantia de um futuro melhor, de uma “vida que será tão-somente, e até o fim, uma 

vida de prova” (FOUCAULT, 2004a, p.588) será daquele que estiver preparado com 

discursos úteis que permitirão conduzir-se ao longo de sua jornada. 

 

 

2  ENTREVENDO CAMINHOS  

 

 

Diante dessa desgovernamentalização, a mídia educativa impressa, 

especificamente, a Revista Nova Escola, se constitui em uma expertise que oferece sua 

parcela de contribuição ao processo de desenvolvimento profissional autônomo do 

professor e à melhoria da qualidade da Educação Básica no Brasil ao produzir 

publicações, sites, material pedagógico, pesquisas e projetos que auxiliem na capacitação dos 

professores15. E não é só isso. Em vista de uma formação insuficiente e falta de 

incentivos à capacitação permanente do professor, a Revista tenta suprir essas 

deficiências quando propõe um investimento na valorização e no aprimoramento do 

educador como profissional, cidadão e, sobretudo, como ser humano16 . Essa discursividade 

de Nova Escola não se reduz apenas às edições impressas. Em 1998, a Fundação 

Victor Civita lança o site da Nova Escola, disponibilizando as edições da Revista 

online e em 2002, publica Ofício do Professor, um curso a distância de desenvolvimento 

profissional destinado a professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Foi em vista dessa arte de governar a distância, constituída não apenas de 

tecnologias de dominação, mas também de tecnologias do eu, que passei a problematizar 

os jogos de verdade propostos pela Revista para modificar o modo de ser do professor 

para o século XXI. O objetivo das tecnologias de dominação é determinar a conduta e o 

comportamento do sujeito, impor-lhe vontades, determinar fins e objetivos para sua 
                                                 
15 Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/fvc/pdf/nossa_historia.pdf Acesso em: 15out.2008. 
16 Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/fvc/pdf/nossa_historia.pdf Acesso em: 15out.2008 
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vida. As tecnologias do eu maximizam a qualidade de vida do professor mediante um 

conjunto de exercícios e discursos que são colocados a sua disposição, a fim de que 

ele mesmo opere transformações em suas subjetividades. Mas, como essas tecnologias 

do eu se fazem presentes na Revista? Que discursos são colocados à disposição do 

professor para transformar suas subjetividades? Como as verdades desses jogos 

propostos pela Revista inspiram o professor na realização de mudanças em sua vida? 

Constituir-se-iam os discursos sugeridos pelos textos da Revista em um manual para a 

vida cotidiana?  

Creio que a ideia pretendida pela Revista, entre os anos 2000 e 2005, não era a 

de qualificação do professor em meio a processos de objetivação de si em um 

discurso verdadeiro. Parece-me que havia outra proposta que conduziria para um 

movimento de subjetivação de discursos de verdade que deveriam se dar a partir de 

tecnologias do eu e de exercícios sobre si mesmo.  Os discursos não pareciam 

evidenciar um receituário de práticas pedagógicas, título conferido por alguns 

pesquisadores que veem a mídia como uma prática alienadora. O que seria então?   

Seria a Revista um manual que implicaria conselhos, opiniões, exemplos, a serem 

utilizados pelo professor para que ele pudesse conduzir com mais autonomia sua 

vida pessoal e profissional? Seria um manual cujo objetivo não seria o de listar 

características que deveriam ser apreendidas pelo professor, mas que orientaria as 

práticas cotidianas e as novas subjetividades na busca de uma atitude crítica, que 

implicaria em uma “arte de não ser governado assim e a esse preço” (FOUCAULT, 

1978, p.417)?  

 Havia, também, outras problematizações a serem feitas. Seria a Revista Nova 

Escola o caminho das pedras para a compreensão do processo de desenvolvimento 

profissional autônomo? Eram tantas as práticas discursivas e não discursivas que 

faziam as práticas da Revista entrar no jogo do verdadeiro e do falso e isso se tornava 

uma tarefa um tanto difícil para descrevê-las. Se fosse possível escolher amigos, 

poetas e pensadores, seria também provável fazer escolhas, conformar-se a certos 

discursos de verdades, propostos pelos experts, que não conduzissem a práticas 

                                                 
17 O número das páginas desse texto refere-se à paginação que está na página dos textos de Foucault no endereço 
conforme referência ao final da Tese. Estou considerando o ano da conferência e não da publicação. 
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abusivas de poder, mas a uma relação ética fundamentada na liberdade individual 

do professor? Penso que esse caminho não incluiria tecnologias de poder, 

comumente observadas no século XVIII em que os saberes eram destinados a 

classificar, vigiar, punir, hierarquizar, adestrar e gerir a vida dos indivíduos e da 

população em geral. Penso que seria possível compreender a mídia educativa como 

produzindo novas formas de vida, novos modos de ser professor, ancorados em 

práticas de liberdade.  

O que enfatizo, por ora, é que a Revista é perpassada por discursos que se 

traduzem em uma atitude de modernidade, compreendida como: 

  

[...] um modo de relação com a realidade contemporânea; uma 
escolha voluntária feita por certas pessoas; em suma, uma maneira 
de pensar e de sentir; uma maneira, também, de agir e conduzir-se 
que marca a relação de pertinência e, simultaneamente, apresenta-se 
a si mesma como uma tarefa. (FOUCAULT, 1984, p.39, tradução 
minha, grifo meu). 

 

Mas, como se daria essa atitude na materialidade discursiva do periódico? Ela 

se daria na relação com o outro, ou seja, por uma expertise que estimula os 

professores à realização de exercícios voltados para si mesmo, para sua autonomia, 

na tentativa de que eles se transformem e cheguem a um certo modo de ser proposto 

pela governamentalidade neoliberal – o professor do século XXI. Nessa relação há uma 

insistência para que o professor cuide de si, tenha atenção consigo e intensifique essa 

atenção a fim de corrigir-se, transformar-se. As subjetividades do professor do século 

XXI não se constituem livremente. Elas são produzidas a partir de práticas de liberdade 

que se fazem presentes em meio a relações de poder e saber. É uma atitude que 

implica uma ruptura com a tradição de freqüentar cursos de formação continuada e 

se volta para a transfiguração do mundo, invenção de si mesmo e jogos de liberdade, 

características encontradas em certas práticas sociais nas quais se constituem as 

subjetividades (FOUCAULT, 2004a; 2004c; ROSE; MILLER, 1992; ROSE, 1992, 1998, 

1999). É uma atitude que constitui relações complexas com o outro e implica que os 

professores sejam os artífices de suas vidas. Essa atitude implica em outra maneira de 
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pensar, de atuar, de se conduzir e pressupõe escolhas que só podem ser realizadas 

pelo professor, ou seja, é um processo produzido na medida em que o sujeito decide 

ser voluntário, que decide, sem medidas coercitivas, ser responsável pelas próprias 

escolhas.   

Atitude que passava a encontrar com mais freqüência na materialidade 

linguístico-discursiva da Revista entre os anos 2000 e 2005 e permitia apreender, em 

meio aos jogos de verdade, característicos da época que tomo como parâmetro, os 

enunciados da Revista. Havia, na Revista, um conjunto de exercícios que estava à 

disposição do professor, pois só ensina bem quem sabe fazer18. Esses exercícios 

abalizavam práticas discursivas cujos efeitos deveriam ser apreendidos pelo 

professor, uma vez que todos saem ganhando quando o professor investe um tempo 

para refletir sobre a própria atuação19. Isso permite que o papel pedagógico das 

tecnologias do eu em relação ao professor se dissipe e outros papéis sejam atribuídos a 

estas técnicas como a função crítica acerca dos hábitos, a função de luta sobre a 

aquisição de saberes e a função curativa e terapêutica que promoveria mais que 

formação, mas uma transformação no professor. Como diz Sêneca, é preciso que se lhe 

estenda a mão e que se o puxe para fora, pois ninguém consegue transformar-se sozinho. 

As relações de poder se fazem, agora, sobre as ações dos sujeitos e não sobre eles 

como era em outros tempos. O professor nessa governamentalidade é reconhecido e 

mantido sempre como sujeito de ação, de invenções possíveis.  

Diante disso, parecia haver uma reformulação em algumas regras do jogo que 

vinha se impondo na vida pessoal e profissional dos professores. Muitos professores 

partilhavam de discursos de verdade que já se faziam presentes nas páginas da 

Revista Nova Escola em dezembro de 1999, e se tornavam cada vez mais 

contumazes, pois era chegada a hora do professor. Em outros termos, era hora de cuidar 

de sua carreira. Esses mecanismos discursivos eram atravessados por discursos 

parresiastas20 em que um expert, conselheiro, tratava de transmitir ao professor o que 

                                                 
18 NE, jan./fev. 2002, p.54. 
19 NE, mar. 2002, p.54. 
20 A expressão parrhesía na Antiguidade era traduzida por “franqueza” ou “o franco falar”. No Dicionário 
Houaiss consta como parrésia e aquele que fala o verdadeiro é o parrhêsiastes, que vou traduzir por parresiasta, 
tanto a pessoa que fala quanto o que fala.  
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ele deveria fazer em uma determinada situação como neste caso: [...] fique atento: só 

garantirá um bom emprego [ou colocação] quem estiver bem preparado21. Preparado para 

quê? O que é estar bem preparado quando os programas de formação contínua, 

propostos pelas políticas públicas, têm-se revelado insuficientes e, por vezes, inúteis, 

na transformação das subjetividades docentes? E, como os discursos da Revista 

propostos nas tecnologias, contribuiriam para a autonomia do professor?  

Embora alguns possam atribuir a esses discursos traços semânticos do 

discurso de autoajuda, caracterizada pela fé no outro, certeza de mudanças em si 

mesmo, crença de que sonhos, projetos, desejos serão realizados, o caminho não me 

parece o da manifestação de certezas tão solidificadas. Minha intenção é pensar o 

discurso midiático sob um ponto de vista menos reducionista do que aqueles que 

veem a mídia apenas como um instrumento de controle do discurso. Proponho para 

os discursos da Revista um lugar de possibilidades de criação de novos sentidos, de 

novas subjetividades, de novas práticas discursivas que permitam ao professor 

transfigurar-se, subjetivar-se, ou seja, sustentar, de forma autônoma, os discursos que 

lhe são transmitidos como verdadeiros.  Esses discursos perpassam exercícios e 

práticas voluntárias e pessoais que permitem ao professor tomar consciência de suas 

fragilidades e, em um movimento sobre si mesmo, descobrir que ele pode ser outro, 

constatando seus progressos.  

Por isso, o caminho das pedras proposto pela Revista passa, necessariamente, 

pela relação com o outro, que equipa o professor de verdades que vão implicar em 

sua responsabilidade, ou seja, sobre seu processo de desenvolvimento profissional. A 

atenção que deve ser dada pelo professor a sua formação implica o reconhecimento 

da presença do outro, do expert, do conselheiro, que se torna imprescindível para que 

o professor se constitua subjetivamente. É o outro que tem a função de orientar, 

conduzir, influenciar, equipar o professor para dotá-lo de:  

 

[...] uma ousadia, de uma coragem, de uma espécie de intrepidez que 
lhe permite afrontar não apenas as múltiplas crenças que se 
pretendeu impingir-lhe, como igualmente os perigos da vida e a 

                                                 
21 NE, dez.1999, p.14.  
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autoridade dos que pretendem determinar sua lei. (FOUCAULT, 
2004a, p.293). 

 

Para tanto, os professores terão que perceber que [...] os cursos oferecidos pela 

secretaria de Educação ou por sua escola não são o único caminho para sua capacitação22. É 

preciso buscar outras formas de aprender, de estabelecer uma relação com as 

verdades que são constituídas pela cultura e formuladas como princípios de verdade. 

Não é apenas uma governamentalidade em que os saberes, as verdades desse outro vão 

se constituir em técnicas de dominação nas quais a liberdade do professor é cerceada, 

mas em tecnologias do eu, compreendidas como práticas voluntárias nas quais o 

professor fixa, mantém ou transforma a si mesmo. Em suma, é a busca de uma 

atitude ética que possa fundamentar a autonomia do professor, conceito que está 

ligado a práticas de liberdade, a processos de subjetivação,  que permitam ao docente 

um grau mínimo de dominação nas relações sociais.  

Diante da disponibilidade de discursos propostos pela Revista, é preciso 

desconstruir a familiaridade de algumas verdades atribuídas ao periódico como de 

uma fábrica de receitas para o professor levar para a sala de aula ou de uma caixa de 

exercícios de autoajuda como se o professor fosse passivo nessa relação de governo.  

A ênfase recairá sobre a compreensão de que Nova Escola, ao produzir textos e de 

ser uma das expressões culturais mais próximas do professor, precisa ser discutida e 

examinada a partir de uma outra perspectiva, a da governamentalidade, que abre 

espaços para outras problematizações, uma vez que os processos de subjetivação do 

professor na contemporaneidade se fazem em meio a um compromisso com a 

liberdade, pois todos são livres e sujeitos desses processos. Por isso, é preciso 

entrever em meio aos discursos da Revista, uma arte de governar o professor que 

passa não apenas pelas técnicas de dominação, mas também pelas tecnologias do eu em 

que o professor não é forçado a nada, mas encorajado a gerir sua própria vida, a 

refletir sobre si, a conduzir a si mesmo, a se autogovernar, a ver diante de si um 

campo de possibilidades de condutas, de ações, de comportamento, de reações. 

                                                 
22 NE, dez.1999, p.15.  
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A mídia educativa precisa ser vista como uma outra governamentalidade que 

propicia novas formas de governar, novas práticas discursivas que remetem a 

momentos de rupturas, ressignificações, de produção de novos sentidos que definem 

mudanças não apenas no que o professor faz para si e para o outro, mas também de 

mudança em suas subjetividades. É a atitude de modernidade (FOUCAULT, 1984, p.38, 

tradução nossa) que vai se dar por meio de um trabalho do professor sobre si mesmo, 

visando novas práticas de liberdade. Assim, é a singularidade dessas práticas de 

desenvolvimento profissional que se volta para a pessoa do professor que procuro, na 

materialidade linguístico-discursiva da Revista, trazendo-as à tona e 

problematizando-as.  

 

 

3 JOGOS DE VERDADES 

 

 

Como professora de cursos de graduação e especialização, percebia que, ao 

final da década de 90, a apreensão dos alunos, futuros professores, não era com os 

resultados23 do SAEB, que se apresentavam um tanto preocupantes, mas com os 

efeitos de enunciados que atravessavam os atos de linguagem produzidos pelos 

documentos oficiais24 e enunciavam mudanças nas subjetividades profissionais dos 

professores. Era uma época de novas governamentalidades em torno das subjetividades 

e nos discursos oficiais. Os professores reapareciam como subjetividades 

“insubstituíveis não só na promoção da aprendizagem, mas também no 

desenvolvimento de processos de integração que respondam aos desafios da 

                                                 
23 De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais (INEP), o desempenho dos alunos 
em Língua Portuguesa caiu em relação aos anos anteriores. Em 1995, a média era 175,3 , em 1997, era de 163,92 
e em 1999, a média não passou de 152, 79 na 4ª série (hoje, 5º ano).  
24 A Lei de Diretrizes e Bases – LDB (Lei 9394/96) enunciava que os professores da Educação Básica deveriam 
possuir nível superior até 2007. A Lei do Fundo de Manutenção e de Valorização do Magistério era mais 
incisiva, pois para os mais de 70 000 professores que não possuíssem sequer o normal, deveriam até 2001 obter 
seu diploma superior.  Isso fez com que se ampliassem as instituições e cursos para atender essa demanda. No 
entanto, é necessário enfatizar que isso não se constituía em uma tecnologia de dominação, mas em tecnologias 
do eu que propunham ao professor estabelecer uma relação consigo mesmo, uma atitude em relação a si.   
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diversidade” (NÓVOA, 2007). Mas, e a pessoa do professor? Os efeitos dos 

enunciados apontavam para um excesso de discursos profissionais e uma pobreza de 

teorias que privilegiassem o professor como pessoa e responsável por sua formação.  

Compreendia a apreensão dos alunos, pois a época de um Estado provedor, 

que oferece segurança a todos e se institui como um “lugar ‘cálido’, um lugar 

confortável e aconchegante” (BAUMAN, 2003, p.7) que abriga a todos dos perigos 

ocultos, inseguranças, surpresas, não existe mais ou nunca existiu.  O professor é 

conduzido a compreender esses discursos e a se empenhar em uma corrida em 

direção a instituições particulares que ofereçam a formação exigida pela Lei. É no 

momento dessa exigência que ele fica ciente de que a formação inicial não é mais 

suficiente e que ele terá de assumir responsabilidades por sua formação, pois o 

processo de desenvolvimento profissional não se reduz à formação inicial nem a 

instituições formais e oficiais, mas implica em um percurso mais amplo, contínuo, 

interativo, acumulativo e sob formatos diferentes.   

Os discursos apontam que há uma variedade de formas de financiar o diploma, 

vários jeitos de conseguir bolsas e pagar um curso superior, pois faltam vagas nas 

universidades públicas25. Mas, se o professor já tem o curso superior, é preciso ficar 

atento para as novas competências que precisa adquirir para sua profissão neste 

início de século, pois a formação é permanente e o professor deve aprender a dar aulas 

mais dinâmicas, relacionadas às coisas do mundo e diferentes da prática livresca26. Com o 

fim do Estado educador, é preciso investir em espaços públicos, ou seja, em espaços 

que se comprometam com o processo de desenvolvimento profissional. A mídia parece 

ser um desses lugares em que o professor é convidado a ampliar seu conhecimento, 

pois a maioria dos professores se move por meio de uma ética prática que implica 

efeitos de aplicação imediata. Em termos educacionais, nenhuma inovação é colocada 

em sala se não houver informação suficiente sobre ela, ou seja, as mudanças só 

acontecem quando são plenamente assimiladas pelo professor.  

Como afirma Fischer (1997), a mídia, em nossa época, é um lugar “por 

excelência de produção, circulação e veiculação de enunciados de múltiplas fontes” 

                                                 
25 NE, jun/jul, 2000, p.32. Todos os enunciados neste parágrafo foram retirados desta edição.  
26 NE, abr.2000, p. 29. 
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(FISCHER, 1997, p.65). Por isso, os discursos das revistas passam a funcionar como 

uma forma de governo e se tornam a cada edição mais sedutores, aliciadores e sutis 

na condução dos sujeitos. É a arte de governar proposta pelo neoliberalismo que vai 

se fazer presente na mídia quando esta ratifica os discursos do Estado formando 

novas combinações para assegurar a transformação do indivíduo em um sujeito 

“livre” e responsável por suas ações, atitudes, comportamentos. A mídia descobre 

que, embora o professor aprenda em situações formais de ensino, neste momento, 

parece ser a aprendizagem autônoma a mais significativa, uma vez que o Estado 

deixa de ter responsabilidades com a formação do professor e passa a instituir 

alianças com instituições privadas. Nessa governamentalidade, novas práticas 

discursivas surgem para dar passagem do “‘governo da sociedade’ – no liberalismo – 

para o ‘governo dos sujeitos’ – no neoliberalismo” (VEIGA-NETO, 2000, p.199). 

Nesse governo dos sujeitos, o poder não impõe restrições, coerções, mas cria espaços 

onde é possível tornar-se um sujeito capaz de assumir uma espécie de liberdade 

regulamentada e autônoma, que não se contrapõe ao poder, mas é um conceito-chave 

para seu exercício (ROSE, 1991). Como diz Nóvoa, em uma entrevista a Nova Escola:  

 

A formação é algo que pertence ao próprio sujeito e se inscreve num 
processo de ser (nossas vidas e experiências, nosso passado etc.) e 
num processo de ir sendo (nossos projetos, nossa ideia de futura). [...] 
É uma conquista feita com muitas ajudas: dos mestres, dos livros, das 
aulas, dos computadores. Mas depende sempre de um trabalho 
pessoal. Ninguém forma ninguém. Cada um forma-se sozinho. 
(NÓVOA, 2001, p.15)27.  

  

Evidenciam-se, então, nos discursos de formação que, sem a proteção do 

Estado, é preciso que o professor se empenhe em buscar alternativas para o 

desenvolvimento de seu percurso formativo, caracterizado por constantes mudanças, 

tanto profissionais quanto pessoais. A governamentalidade neoliberal recruta, nesta 

época, apoiada por um discurso internacional, os professores e os motiva a assumir 

novas subjetividades, pois o “[...] fundamental não é construir prédios ou distribuir 

material didático. O fundamental é a formação do professor mesmo”, diz João 
                                                 
27 NE, maio 2001, p.15. 
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Vanderlei Geraldi em uma entrevista28 a Nova Escola em 1994 e que Raquel Fiad 

completa: “a procura por cursos, seminários, congressos é impressionante. “ 

É essa procura por uma aprendizagem autônoma que leva professores leigos 

ou apenas com formação no Ensino Médio a procurar cursos para complementar sua 

formação. Eles deixam de ser reconhecidos pela Lei como aptos para a atuação no 

Magistério, em qualquer nível, pois a formação mínima para atuar na educação 

básica passa a ser em nível superior ou modalidade Normal para os primeiros anos. 

Essa corrida em busca da formação resulta em efeitos que são mobilizados nos 

discursos de verdade presentes na Lei 9394/96 quando esta enuncia que todos os 

professores precisam ter formação superior. O foco agora está na qualificação do 

professor29, uma vez que os alunos, a escola, já foram contemplados nas mudanças 

que vêm acontecendo na educação brasileira.  

Os efeitos produzidos pelas tecnologias oficiais, como a LDB, se faziam 

presentes em um curso de Pedagogia de uma instituição particular de ensino 

superior em que atuava como professora de Língua Portuguesa e Didática do Ensino 

de Língua Portuguesa. Desde 1998, quando foi criado o curso, as salas de aula 

estavam sempre lotadas de alunos em busca do título de graduado em Pedagogia. 

Geralmente, eram professores, a maioria leigos, quase em fim de carreira que, sem 

entender muito bem os sentidos produzidos pela Lei, se lançavam de corpo e alma 

para corrigir uma formação considerada deficiente. O que entender por formação 

deficiente se esses professores eram legitimados por uma rede discursiva oficial e dela 

faziam parte, conforme enuncia Claudia Murta (2006) em sua tese, acerca dos 

professores leigos de uma região ribeirinha do estado do Pará que dão aulas e se 

autorizam a ensinar, sendo que muitos não sabem ler ou escrever, mas corrigem os 

cadernos dos alunos, aprovam e reprovam? 

Na verdade, o que vinha sendo proposto com a ênfase na formação do 

professor era a constituição de novas subjetividades que a Nova Escola denomina de 

                                                 
28 Nesta entrevista, os professores Geraldi e Fiad enunciam o que deve ser feito pelos e para os professores para 
que uma nova proposta de ensino da Língua Portuguesa aponte para uma melhoria na qualidade da escola 
pública. NE, set.1994, p.20.  
29 NE, maio 2001, p.18. 
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bom educador. Para materializar essa ideia, a Revista30 convida alguns experts para dar 

sua opinião acerca de algumas estratégias que se fazem necessárias para a formação 

desse professor no século XXI. Sonia Penin enuncia que o professor deve desenvolver 

no aluno a capacidade de investigar, observar, analisar, teorizar, tirar conclusões e traçar 

ações; Esther Grossi lembra que o professor deve se conscientizar de que todos podem 

aprender; João Cardoso Palma Filho propõe que o professor deve conhecer a criança 

com a qual vai trabalhar e tenha uma boa visão da realidade e Guiomar Namo de Mello 

expõe que o professor deve ajudar os alunos a transformar a informação em conhecimento 

útil, prazeroso e produtivo. É possível perceber que todos esses experts inscrevem seus 

enunciados nos discursos voltados para a profissão, para o saber fazer e não para 

saber ser. Práticas que são perpassadas por discursos que têm a pessoa do professor 

como um de seus objetivos parece não ser compartilhado por essa expertise 

educacional.  

Mas, seria só isso? Algo me incomodava em relação àqueles discursos 

profissionais, pois eles pareciam me dizer algo mais e esse mais estava ligado a uma 

teoria da pessoalidade (NÓVOA, 2007) que atravessava os discursos da mídia e fazia 

aparecer processos próprios de uma experiência em que os professores se formam e 

se transformam a si mesmos. Nesses jogos de verdade abrem-se possibilidades não 

apenas de o professor modificar a si mesmo quanto de modificar seu campo de 

experiência, ou seja, a sala de aula e os alunos. Mas, estava apreensiva com tudo isso, 

pois tudo e todos me empurravam em direção a tecnologias de dominação nas 

práticas alternativas de desenvolvimento profissional, perpassadas por um poder 

disciplinador, coercitivo, individualizante. No entanto, não estava satisfeita com 

aquela produção de discursividade que atesta uma formação profissional e um 

governo da conduta do professor cujas técnicas de poder se constituíam em uma 

reação vertical. Não seria possível, em meio a numerosos jogos de verdade, evitar 

práticas nas quais o poder evidenciasse efeitos de dominação e, em seu lugar 

aparecessem práticas cujos discursos permitiriam uma relação consigo? 

Apreensiva com tudo isso, fui em busca de documentos que contribuíssem 

para problematizar as práticas de desenvolvimento profissional, os poderes, as técnicas 

                                                 
30 NE, maio,2001, p.18-23. 
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de si, as liberdades que se faziam presentes na luta diária de constituição das 

subjetividades do professor. Procurava me ocupar dos discursos e sua relação com os 

processos de subjetivação na constituição do professor enquanto sujeito de suas 

práticas de desenvolvimento profissional. Sabia que os discursos eram centrais nesta 

pesquisa, uma vez que eles constroem o mundo social e rejeitam a idéia de que a 

linguagem é neutra e só pode ser descrita de uma forma. Não há linguagem fiel à 

realidade. Assim, nessa época, a qual me proponho a descrever, mudanças ocorriam 

lentamente e rompiam  com certas verdades e realidades, maneiras de falar e de ver o 

mundo. Era um novo regime de verdades, constituído a partir de um poder que se 

fazia de outra maneira: mais produtivo, sutil, persuasivo, legitimador, pois como diz 

Foucault (2003c, p.8), “se o poder fosse somente repressivo, se não fizesse outra coisa 

a não ser dizer não, você acredita que seria obedecido?”. 

 Esse pensamento dinâmico me fez dialogar com algumas verdades que 

vinham se constituindo e se legitimando no campo de pesquisas que apontavam para 

significados múltiplos, descontínuos, antagônicos, instáveis acerca da temática 

desenvolvida nesta tese.  O mais relevante nisso era o fato de que as verdades não 

eram construídas além do poder. As verdades que se fazem acerca das práticas de 

desenvolvimento profissional nesta época são sancionadas por tecnologias fundadas 

para validar os discursos e seus efeitos na constituição das subjetividades. Cada 

sociedade em sua época faz funcionar discursos de verdade distintos que valorizam 

certas técnicas e procedimentos para a validação de algumas verdades e outras não.   

Por isso, seria necessário descrever o movimento desses discursos a partir de alguns 

documentos e problematizar “como apareceu um determinado enunciado, e não 

outro” (FOUCAULT, 2004b, p.30) nas práticas alternativas de desenvolvimento 

profissional.   

Mas, antes de problematizar as práticas alternativas, seria preciso tomar 

conhecimento de algumas práticas, ou seja, abordar alguns estudos acerca da 

formação de professores em práticas oficiais e alternativas pelo viés do se fez até 

então acerca dessa temática.  Ainda não sabia muito bem o que fazer para 

compreender tudo aquilo, mas sabia que minha pesquisa exigia que eu fizesse 

algumas escolhas. Para que não tivesse muitas dúvidas sobre a opção tomada era 
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preciso conhecer as produções de alguns pesquisadores que, certamente, devem ter 

sido produzidas de maneiras diferentes, sob distintos regimes de verdade, “a partir 

de outros pontos de vista e para obter outros efeitos” (FOUCAULT, 2003a, p.30). Em 

virtude do uso de um vasto repertório para expor os múltiplos efeitos das práticas 

discursivas de formação permanente que circulam na sociedade31, penso que seria 

uma tarefa quase impossível abarcar de forma satisfatória e com sucesso a literatura 

a respeito do tema. Além disso, não seria uma abordagem rigorosa e confiável em 

vista das muitas limitações de um trabalho científico e da própria dinamicidade da 

ciência.  

Portanto, diante desse quadro de limitações e de uma extensa produção 

nacional e internacional a respeito da formação permanente, suponho um tanto 

repetitivo um estado da arte acerca da temática, tarefa desenvolvida com mestria por 

outros pesquisadores (ANDRÉ, 1997, 2002; ANDRÉ E ROMANOWSKI, 2002; 

CARVALHO E SIMÕES, 2002; ANDRÉ ET AL, 1999; MESSINA, 1999, GARCIA, 

1995, 1999). Portanto, minha intenção é enfatizar os aspectos silenciados nessa ampla 

literatura a respeito de práticas de desenvolvimento profissional, sem a intenção de 

questionar as verdades de seus autores, mas para caracterizar que meu estudo toma 

caminhos distintos daqueles que já foram utilizados por outros pesquisadores.   

O uso de artefatos culturais como televisão, jornais, revistas são tratadas como 

objeto de estudo de muitos trabalhos, principalmente, na área educacional 

(FISCHER, 2001, 2002, 2004, 2007,2008; GENTIL, 2006; STUMPF, 2003; SMOLKA, 

GENTIL, 2004; WESCHENFELDER, 2003). No entanto, destaco aqueles que têm 

alguma relação com meu trabalho ou que colaboraram de alguma forma com meu 

estudo. Esses trabalhos trazem como corpus de análise a materialidade linguístico-

discursiva da Revista Nova Escola. Em um desses, Costa (2003) toma como objetivo 

descrever os modos de ver e narrar as diferenças e o processo de interação entre a 

Revista e o público leitor. Rocha (2007) analisa os recursos lingüísticos utilizados pela 

                                                 
31 Ao longo das últimas três décadas, um repertório diversificado acerca do processo de desenvolvimento 
profissional do professor vem sendo utilizado nas práticas discursivas cotidianas, inscrevendo-se na história e 
demonstrando o quanto os sentidos são instáveis. Expressões como reciclagem, treinamento, capacitação, 
atualização, educação permanente, educação continuada, formação continuada, são exemplos do repertório usado 
para a produção de outros sentidos, de outras versões sobre a formação permanente. Para maior compreensão 
deste repertório, consultar Prada (1995).   



 38 

Revista na apreensão dos traços que compõem a professora ideal; Salles (2006) tenta 

compreender os gêneros de discurso presentes nos textos e as imagens de professor 

nos discursos das revistas, entre elas, Nova Escola; Pedroso (1999) analisa as 

concepções de Nova Escola em relação à democratização da educação na Nova 

República; e Costa e Silveira (2006) descrevem a Revista Nova Escola como texto 

cultural que opera na produção de subjetividades femininas para a docência, 

praticando uma pedagogia peculiar com importantes repercussões na política 

cultural da identidade.  

No campo da Linguística Aplicada, na área de formação de professores, inicial 

e continuada, destaco os trabalhos de Kleiman (2006, 2007), fundamentados na 

etnografia e na sociolinguística interacional, com enfoque nos estudos do letramento; 

Fiad (2001,2004), que investiga os processos de educação continuada que envolvem, 

sobretudo, os professores das áreas de alfabetização e língua portuguesa, tomando 

como corpus documentos escritos e depoimentos orais; Signorini (1999, 2000, 2004) 

que vem trabalhando com  formação de professores desde a década de 90 com vários 

projetos e trabalhos dedicados à área. Além desses, merecem destaque os trabalhos 

de Bernadete Oliveira (1999, 2006) que objetivam compreender a articulação entre os 

processos de formação de docentes e suas práticas discursivas. 

Feitas essas considerações, penso ser possível afirmar que este trabalho atinge 

um ponto de vista ainda não explorado nos estudos que analisam os periódicos 

voltados para o processo de desenvolvimento profissional de professores. Essa afirmação 

pode ser justificada em razão deste estudo procurar ampliar concepções como a de 

governamentalidade, analisando-a como um campo que abre espaços para outras 

dimensões da história do eu e do governo de si e dos outros.  Além disso, a Revista 

Nova Escola será tomada aqui como uma expertise da subjetividade que produz uma 

variedade de possibilidades de o professor estabelecer uma relação consigo mesmo. 

Tento, portanto, inscrever meu trabalho entre aqueles que são análogos ao meu de 

modo a torná-lo singular, mas antes de sua efetiva produção, apresento-me, 

descubro-me pessoal e profissionalmente. Minha posição autoral me permite fazer 

escolhas e continuar a garimpar por caminhos distintos a conversa por vezes 



 39 

silenciosa de autores, de obras que me ajudarão a mostrar como se constituiu uma 

prática discursiva e saberes que operam na transformação mútua de uns e outros.  

 

 

4 ESCOLHAS 

 

 

Ano de 1995, último período do curso de Letras. Era tempo de Estágio; era 

tempo de Acorda, Brasil. Está na hora da escola!32; era tempo de aprender a ensinar, a 

me comportar em sala, a agir, a ter aspirações, desejos, autonomia, compartilhar 

saberes, assimilar discursos, produzidos por uma expertise que me inseria em uma 

variedade de jogos de verdade. Era tempo de observar os mestres, considerados como 

bons professores e com os quais deveria adquirir um equipamento indispensável para 

as mudanças exigidas para o próximo milênio.  Final de curso, tempo de produzir 

trabalho de conclusão acerca do Estágio realizado em duas escolas: uma pública 

estadual e a outra, pública federal, o Colégio de Aplicação.  

Já naquele tempo, minha curiosidade não era tanto com a escrita, a leitura e a 

produção de textos como meus colegas. O que chamava minha atenção era o 

repertório linguístico utilizado pela professora da rede estadual de ensino para 

descrever seu processo de desenvolvimento profissional. Os efeitos produzidos pelos 

enunciados da professora apontavam para uma impotência em relação aos seus 

projetos de vida. A professora parecia ser aquela a “quem nada lhe passa, a quem 

nada lhe acontece, a quem nada lhe sucede, a quem nada lhe toca, nada lhe chega, 

nada lhe afeta, a quem nada lhe ameaça, a quem nada lhe fere” (LARROSA, 2004, 

                                                 
32 Programa lançado em 1995 pelo Ministério da Educação cujo objetivo era estabelecer uma parceria com a 
sociedade civil em prol da educação sob a forma de projetos inovadores que melhorassem a qualidade do ensino 
no país. Era preciso mudar a postura passiva da sociedade e tornar a educação “responsabilidade de todos”. O 
Programa “Moto Perpétuo”, da Fiat Automóveis S.A, e o Programa “Uma escola em cada estado do Brasil”, da 
Fundação Bradesco são exemplos dessa iniciativa. Consultar: MENEZES; SANTOS (2002) em 
<http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp?id=99, visitado em 22/5/2008>. A respeito do Programa 
da Fiat, consultar: Gonçalves Junior (2004). 
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p.161). Percebi, então, que os discursos daquela professora se inseriam em uma 

formação discursiva que atribuía à professora a imagem de tradicional.  

Mas, o que havia com aquela professora?  O que havia sido negado  a ela? 

Seriam os discursos de verdade que quando enunciados não correspondiam às ações 

de quem os pronunciava e, então não serviam de exemplos? Minha experiência, 

nesse tempo, não me permitia esboçar nenhum juízo de valor a respeito daquela 

professora e de suas atitudes em sala. Mas, sua imagem ficou por muito tempo 

esquecida entre minhas lembranças e, nem sei se hoje seria possível resgatá-la como 

eu a vi naquela época.  O tempo também não me permitia observar mais e, quando vi 

já estava em outra escola, com outra professora.  

Lembranças que fizeram parte de uma história, que marcaram o meu passado 

e agora eu as trazia para o presente. Mas, o relevante nessa história de vida não é 

apenas recordar os acontecimentos-chave, mas dar-lhes outro sentido de forma que 

eles ajudem a compreender o que sou e o que faço de mim na atualidade. Ano de 

1998, tempo de Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (FUNDEF) e de pensar em remuneração e aperfeiçoamento 

dos profissionais da educação. Formada, trabalhando no ensino fundamental e 

médio, fui convidada para desenvolver minhas atividades profissionais em um curso 

de formação de professores, criado para mudar a realidade no Rio Grande do Norte 

em relação ao número elevado de professores leigos assim como para atender a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n° 9394 / 96. Eis que surge a lembrança 

daquela professora para desestabilizar meu presente. 

Agora, as lembranças eram outras, os professores também, mas os efeitos que 

perpassavam os relatos daquela professora da época do Estágio que traduziam 

sentimentos de insegurança e desvalorização, face ao exercício profissional, não 

pareciam tão distantes. Os professores leigos que se propunham a fazer o curso 

diziam que o conhecimento que tinham ou que lhes fora oferecido não lhes tocava 

nem afetava para que tivessem uma outra atitude tanto consigo quanto com seus 

alunos em sala de aula. Havia, também, uma queixa em relação à distância e 
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desvinculação entre teoria e prática.  O que eles tentavam descrever com sua 

insatisfação era: “Pare de me dizer; mostre-me” como fazer (BAUMAN, 2001, p.75).  

A partir desse pedido de socorro, percebi que os alunos recorriam a alguns 

conselheiros, autoridades, experts, que sofriam dos mesmos males ou diziam sofrer, 

que eram gente como a gente, que ensinavam aulas de tirar o fôlego, que aconselhavam 

que navegar é preciso ou ainda a cuidar da saúde33. A necessidade de ter domínio sobre 

os acontecimentos futuros fazia com que aqueles alunos recorressem à 

exemplaridade daquelas pessoas, localizassem nelas os seus próprios problemas e 

tentassem superá-los através da equipagem dos discursos de verdade enunciados 

por essas autoridades.   

Essas verdades eram mediadas por uma rede de governamentalidade, 

centralizada na mídia educativa, principalmente, nas revistas pedagógicas34.  As 

revistas, sustentadas por uma rede de experts, tomavam para si a tarefa de governar a 

conduta dos alunos-professores a fim de torná-los significativos para o progresso do 

Estado e o futuro da sociedade. Os discursos apoiados por essa rede legitimavam 

certas verdades que apontavam para uma história de poderes, saberes e modos de 

subjetivação na produção de subjetividades do professor para o século XXI.  Entre as 

revistas da mídia educativa que circulavam em sala estava Nova Escola (Fundação 

Victor Civita), Pátio (Artmed), Educatio (Ed. Procultura), Revista do Professor 

(CPOEC), Profissão Mestre (Humana Editorial), entre outras.  

Os discursos produzidos pelas revistas pareciam seduzir os alunos, pois estes 

incorporavam em seus enunciados a produção de efeitos de repertórios discursivos 

produzidos por essa tecnologia com forte inserção no seu cotidiano pessoal e 

profissional. Muitas vezes, os alunos chegavam à sala comentando as tecnologias 

utilizadas pelas revistas que possibilitavam a eles conhecer condutas consideradas 

adequadas e corretas para ter determinada postura ou para conduzir-se de outra 

maneira em sala. Em outras ocasiões, havia um investimento maior nas 

subjetividades dos professores por meio do esclarecimento de conteúdos, atividades, 
                                                 
33 Expressões retiradas de algumas edições da Revista Nova Escola.  
34 Falo apenas em revistas, mas os alunos também levavam para a sala vídeos educativos de programas oficiais 
produzidos pela TV Escola, no ar desde 1991. Especificamente, programa Salto para o Futuro, que produz séries 
voltadas para a sala de aula. 
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atitudes, comportamentos a serem seguidos ou considerados relevantes para a 

constituição de um sujeito-professor menos carente e mais autônomo.   

A professora Danille Puglielli, em relação a uma reportagem acerca do 

planejamento que fora matéria de capa na edição 138 (dezembro de 2000) da Revista 

Nova Escola, constrói seu dizer a partir dos discursos de parceria da Revista Nova 

Escola: Estamos montando um PDE e todas as reportagens, do planejamento à avaliação, nos 

ajudaram muito. Continuem nos ensinando a montar planos de aulas e dando sugestões de 

atividades. O item lexical PDE funciona como um discurso de autoridade em relação 

às ações da professora e de seus colegas, uma vez que ela recorta um saber específico 

e especializado que deve fazer parte de seu cotidiano e todos que leem a Revista, pois 

ela utiliza apenas a sigla e todos compreendem. Os efeitos decorrentes desse 

enunciado projetam a imagem de uma professora antenada com um campo específico 

de saber, o das políticas educacionais, e que serve de espelho para a conduta de outros 

professores. Essas estratégias não são apenas para Danille, mas também para seus 

colegas a fim de que todos possam se transformar, aprender, montar planos de aulas e o 

PDE.  

Retomando ao enunciado da professora, convém ressaltar o caráter 

generalizante de seu discurso quando ela o marca com um mecanismo linguístico, o 

pronome “nós”, que evidencia efeitos de que não é apenas ela que sente falta desse 

saber, mas também seus colegas, que ela inclui no enunciado. Em outras palavras, ela 

evidencia não estar sozinha nesse barco e, recuperando as palavras de Bauman (2005, 

p.95), “todos nós dependemos uns dos outros. [...] Curto e grosso: ou nadamos juntos 

ou afundamos juntos”. Um outro fato que me chamava a atenção era a leitura das 

revistas feitas pelos alunos na íntegra e os textos selecionados para a disciplina eram 

deixados de lado sob a alegação de que eram muito confusos e complexos. Eles se 

conduziam e conduziam as ações de seus alunos de acordo com as tecnologias do eu 

produzidas pelos experts das revistas. Mas, a quem era concedida a autoridade para a 

condução da conduta desses professores e como essa rede de experts enunciava 

verdades que passavam a ser aceitas sem questionamento?  Como entender essa 

relação dos alunos com as revistas? Ou melhor, o que havia naquelas revistas, 
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especialmente em Nova Escola, eleita pela maioria dos alunos e que fazia todo aquele 

sucesso entre eles?  

Os discursos da Revista Nova Escola, apontada com a maior revista de educação 

do Brasil35, evidenciavam efeitos de confiança, segurança e isso dava visibilidade a 

discursos de verdade, por meio de uma rede de experts, que se constituía em um 

porto seguro para aqueles alunos. Eles compartilhavam das experiências narradas 

pelos experts e acabavam encontrando soluções para seus problemas e para a 

transformação de suas subjetividades. Além disso, uma expertise oferecia 

experiências bem sucedidas, testadas e aprovadas pela Revista que serviam como 

“exemplo de como outros homens e mulheres, diante de problemas semelhantes, se 

incumbem deles” (BAUMAN, 2001, p.78) e, quanto maior o anonimato, maior a 

adoção do modelo proposto. A Revista ensinava ao professor como exercitar-se 

embora ele não aprendesse todos os movimentos, mas alguns eram internalizados 

para a luta cotidiana.  

Em vista dessa abrangência da Revista entre o professorado, recuperada pelo 

depoimento de Maria Izabel Palheta, professora da cidade de Monte Alegre, no 

estado do Pará, que enuncia: Moro num município à margem esquerda do rio Amazonas 

[...] Neste isolamento em que vivemos, NOVA ESCOLA é muito importante para que 

possamos acompanhar as inovações na educação e trocar experiências com os colegas [...]36, é 

possível perceber  que a Revista chega aos lugares mais distantes do país e se torna a 

única tecnologia que os professores dispõem para o acesso ao conhecimento e 

atualização. A partir dessa compreensão do papel que assume a Revista Nova Escola 

entre alunos e professores ao se constituir como um processo de desenvolvimento 

profissional autônomo, delineei o meu objeto de pesquisa: a constituição de 

subjetividades do professor do século XXI em discursos que permeiam seções da 

Revista Nova Escola. Disso tudo, e duvidando de alguns sentidos naturalizados, 

engendrei meu problema de pesquisa: como se constituem as subjetividades do 

professor para o século XXI em face dos discursos de verdade que permeiam seções 

                                                 
35 Informação tomada do site da Editora Abril, na seção “Perfil Social - Educação” , Fundação Victor Civita. 
Disponível em: <http://www.abril. com.br/perfil/conteudo_43877.shtml> Acesso em: 25 maio 2008.  
36 NE, jan./fev.2001 
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da Revista Nova Escola, cujos efeitos instauram um programa alternativo de 

desenvolvimento profissional a partir da perspectiva da governamentalidade?  

Ao contemplar esse problema, voltei meu olhar para os discursos produzidos 

pela Revista Nova Escola e seu processo de desenvolvimento profissional autônomo que se 

instaura entre os anos 2000 e 2005, período de uma profusão de práticas de 

programas oficiais de formação permanente e de um discurso de que a educação é  

responsabilidade de todos.  Em função disso, me detive em seções em que é possível 

apreender os enunciados de experts na “estreiteza e singularidade de seu 

acontecimento” (FOUCAULT, 2004b, p.31) e me propus a examinar seções como, 

Cresça e aconteça, Navegar é preciso, Profissão professor, Ensinar bem é... que instituem 

práticas que buscam a constituição de subjetividades na equipagem de discursos de 

verdade para o governo de si.   

A partir disso, comecei a ler e a reler aquele periódico e passei a perceber uma 

contumácia de temas na Revista em relação à implantação de discursos de mudança 

no/do professor e em seu modo de ser, de se comportar, de se conduzir, de se 

atualizar, de cuidar do corpo e da alma.  Enfim, junto às tecnologias de poder que 

“determinam a conduta dos indivíduos, submetendo-os a certos fins ou à 

dominação”, (FOUCAULT, 1995, p.48) estão as tecnologias do eu que “permitem aos 

indivíduos efetuarem, por conta própria e com a ajuda de outros, certo número de 

operações sobre os seus corpos e suas almas, pensamento, conduta, seu modo de ser” 

(FOUCAULT, 1995, p. 48). Em outras palavras, os discursos da Revista, com suas 

estratégias de poder-saber, produziam modos de subjetivação para a constituição de 

subjetividades do professor para o século XXI.  Mas, este professor precisava alcançar 

certos objetivos desejáveis pelo Estado como, por exemplo, ter um caráter de 

adaptação, flexibilidade, responsabilidade, autonomia, cooperação e diálogo e, para 

isso, precisava estabelecer uma relação consigo mesmo e com os outros. Porém, como 

estabelecer essa relação? Como alcançar esse modo de ser professor? E, quem seria 

autorizado pela Revista para governar a conduta do professor? 

A partir dessas e outras problematizações que surgirão ao longo deste texto, 

defendo a tese de que entre os anos 2000 e 2005, o desenvolvimento profissional 
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autônomo de professores foi objeto de uma governamentalidade, proposta nas práticas 

discursivas da Revista Nova Escola, que orientou, propôs, definiu, sugeriu 

tecnologias, necessárias para fixar, manter ou transformar as subjetividades do 

professor em direção ao século XXI. Esse modelo de desenvolvimento profissional se 

utiliza de tecnologias do eu para prescrever, racionalizar, ensinar certas verdades ao 

professor e que se destinam a alcançar certos objetivos desejáveis para o governo dos 

outros e o governo de si. É nesse sentido que articulo esta pesquisa, intitulada 

Práticas discursivas de regulamentação e liberdade no processo de desenvolvimento 

profissional: a constituição de subjetividades de professores na Revista Nova Escola, a partir 

de algumas questões:  

• Como as subjetividades do professor do século XXI são 

discursivamente produzidas em seções da Revista Nova Escola nestes cinco anos de 

governamentalidade?  

• Em que medida os discursos que perpassam os documentos oficiais em 

relação ao desenvolvimento profissional se refletem nos repertórios linguísticos-

discursivos utilizados pela Revista? 

• Como os experts, instituídos e/ou convocados pela Revista, procuram 

equipar discursivamente as subjetividades do professor para o século XXI, na 

condução de si?  

Para tentar elucidar essas questões, os seguintes objetivos foram propostos: 

• Examinar estratégias linguístico-discursivas utilizadas na produção 

dessas subjetividades em seções da Revista, que, confessadamente, ensinam um 

outro modo de ser professor. 

• Analisar as práticas discursivas em repertórios linguísticos que 

compõem e demarcam o processo de desenvolvimento profissional autônomo proposto em 

seções da Revista Nova Escola para a compreensão do quanto a manifestação de 

controle desses documentos oficiais corrobora na constituição do professor. 



 46 

• Descrever estratégias, tecnologias, exercícios nos mecanismos 

discursivos, utilizados pelos experts, que estariam contribuindo para equipar e 

conduzir o professor ao autogoverno. 

 

Estes objetivos delinearão o caminho que vou tentar percorrer. Sei que não 

serão tão estanques, seguros e tranquilos, mas vou evidenciar que, ao término dessa 

trilha investigativa, em meio às idas e vindas desta pesquisadora, haverá certa 

inteligibilidade, certas verdades descritas em meio aos jogos de verdade da 

governamentalidade neoliberal.  
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Este é agora o meu caminho; onde está o vosso? 
Era o que eu respondia aos que me perguntavam 
“o caminho”. Que o caminho... o caminho não 
existe. 

Friedrich Nietzsche 

 

1.1 NOTAS INICIAIS  

 

 

O solilóquio de Zaratustra é exemplar para descrever o meu caminho nesta 

tese de doutorado (há um caminho?), pois em vista de um modo de vida em que as 

certezas, as verdades absolutas, o senso comum, os discursos naturalizados se 

desvanecem em meio a uma heterogeneidade de verdades e de variados caminhos, 

esta travessia se faz a partir de meus próprios erros quando defini, antecipadamente, 

“o caminho” que deveria tomar para escutar os ditos de meu objeto de pesquisa na 

qualificação. Percebi que era preciso instituir outros efeitos, outras perspectivas em 

que a própria linguagem fosse redefinida, uma vez que, assim como o sujeito, a ideia 

de fixidez, soberania, neutralidade e transparência cederiam espaço para a 

indefinição, a transformação, a transgressão, a instabilidade.  

Isso fez com que eu me lançasse por caminhos cambiantes e um tanto 

transgressivos para tentar desconstruir discursos que até então me inquietavam em 

relação à constituição das subjetividades dos professores no processo de 

desenvolvimento profissional proposto pela Revista Nova Escola. Esse deslocamento era 

necessário se eu quisesse entender acerca de uma realidade em que a linguagem 

assume lugar central e, dentro das produções vinculadas a Lingüística Aplicada, era 

preciso insistir na ideia de Foucault (1990a, p.73) de que a linguagem “não se fixa 

jamais numa positividade imóvel e penetrável”. A linguagem é acontecimento, é 

sempre algo que se renova, que se constitui para além daquilo que ela diz, que 

institui sujeitos, produz efeitos e ultrapassa fronteiras. 

Em relação a um desses caminhos de transgressão situo este momento: o da 

elaboração da metodologia. Assim como outros pesquisadores, sou o tempo todo 
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convidada a deixar a serenidade das certezas, a entrar em um mundo desconhecido, 

estranho e por que não dizer um mundo de inúmeras possibilidades que não mais 

corresponde a um tempo em que palavras e coisas não eram distinguidas, pois 

estavam de tal forma atreladas umas as outras que “os símbolos dispunham-se de 

maneira homogênea num espaço por si mesmo homogêneo, e isto em todas as 

direções” (FOUCAULT, 1997, p. 18). Ou seja, a linguagem era apenas representação e 

os “símbolos da terra refletiam o céu, mas também projetavam o mundo subterrâneo, 

remetiam o homem ao animal, do animal à planta, e reciprocamente”. Era preciso 

conceber a interpretação dos signos de uma outra forma ou de mais uma forma, mais 

profunda. Para isso, a necessidade de negar apenas um efeito verdadeiro, a 

transparência da linguagem, a existência de uma origem do discurso. Negar a aliança 

entre as semelhanças e os signos como também sua condição de neutralidade e 

representatividade das palavras e passar a compreendê-la como um “movimento em 

constante fluxo” (SILVA, 1994, p.249).  

Essa compreensão da linguagem me levou na escritura desta tese a uma 

posição de "bom escavador", como o fizera Nietzsche em Aurora quando percorre 

caminhos desconhecidos e percebe que ninguém vem em seu auxilio. Sem ninguém, 

o pesquisador precisa livrar-se dos perigos que rondam sua vida, das tempestades 

que certamente incidem sobre sua tese, pois muitas vezes os mais próximos 

duvidam, questionam acerca do trabalho e dizem: será que isso é avançar? Será que 

ainda tem – um caminho? Isso me fez descer às profundezas, a procurar caminhos que 

não passavam mais a velha confiança das metodologias conhecidas como terrenos 

firmes para se fazer pesquisa.  Havia certo estranhamento acerca daquilo que me foi 

dado como “tábua de salvação”. 

Por isso, embora toda reconstrução possua seus ruídos, eles não podiam ser 

abafados. Não era mais tempo para imparcialidades, mas para tomada de posição, 

pois era preciso empreender meu percurso metodológico e deixar marcas indeléveis.  

Eram marcas quase que obrigatórias na construção do objeto de pesquisa e pareciam 

difíceis de serem questionadas, de serem colocadas sob suspeita, pois faziam parte de 

minha vida acadêmica. Na época do Mestrado,  eu sabia que algo precisava ser 

problematizado em relação à metodologia, mas não sabia muito bem o que e como, 



 50 

pois ainda não compreendia o que muitos autores e autoras, na perspectiva dos 

estudos voltados para a linguagem, entendida como uma prática social, no campo da 

Linguística Aplicada – LA (Moita Lopes, Pennycook, Rajagopalan, Signorini) e no 

campo dos Estudos Culturais (Popkewitz, Veiga-Neto, Rose, Marisa Vorraber Costa) 

vinham tentando desenvolver quando interrogavam seu modo de pensar e agir em 

suas pesquisas. 

Mas, como essas idéias, na prática, seriam significativas para meu estudo? Por 

que todos tentavam me levar por descaminhos e a tentar inventar outros caminhos? 

Isso teria relação com a transgressão das fronteiras convencionais da LA? E, como 

transgredi-las diante de tantos jogos de verdade que tentam se manter como os únicos 

discursos de verdade? O que estava em jogo no discurso desses estudiosos, 

considerados por muitos como “foras da lei” ou como “indisciplinares” que 

evidenciava focos de luz mais cintilantes, espaços de liberdade  mais convidativos e que 

propiciavam ao pesquisador jogar com o mínimo possível de dominação?  

Como não há apenas um efeito, mas efeitos, um deles permitia a compreensão 

de que em meio aos jogos de verdade sempre haverá possibilidade de o pesquisador 

descobrir novas regras, mudar algumas ou mesmo, eventualmente, modificar todo 

esse conjunto de procedimentos que conduz a resultados válidos ou não. Para isso, 

seria necessário pensar como Michel Foucault e correr riscos, entrar por veredas 

desconhecidas se a intenção seria pensar e perceber diferente a constituição de 

práticas discursivas presentes na materialidade dos textos da Revista Nova Escola e 

que produzem sem repressão nem dominação as subjetividades de professores neste 

início do século XXI. Esses riscos estavam atrelados ao próprio campo da LA em que 

me situava e cujos discursos apontavam que existem caminhos além daqueles já 

consagrados por alguns paradigmas “que se mostram inúteis e que precisam ser 

desaprendidos” (MOITA LOPES, 2009, p.19). Como assegura Marisa Vorraber Costa, 

a liberdade não significa o método utilizado para chegar a um determinado 

conhecimento, pois “o que de fato faz diferença são as interrogações que podem ser 

formuladas dentro de uma ou outra maneira de conceber as relações entre saber e 

poder” (COSTA, M. V. 1996, p.10).  
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Portanto, nesta seção passo a apresentar como fui construindo meu objeto de 

pesquisa sem que isso significasse seguir os moldes canônicos de fazer pesquisa, com 

uma metodologia preestabelecida, que parece um tanto estranha tanto a nós quanto 

aos olhos dos outros que nos leem e percebem algo estéril. Acredito que “cada 

prática de pesquisa é uma linguagem, um discurso, uma prática discursiva” 

(CORAZZA, 2002, 124) e que nos envolve e nos transforma do ponto de vista pessoal, 

acadêmico e profissional. Para quem conhece meus passos dentro da linha de 

pesquisa Linguagem e Práticas Sociais deve reconhecer que foram muitas as 

construções e desconstruções, as escolhas de teorias e de ferramentas que me 

permitiram a invenção de novas verdades.    

 

 

1.2 INÍCIO DA TRILHA  

 

 

Às vezes me perguntam como cheguei a este caminho metodológico e, para 

minha própria surpresa não encontro respostas, ou melhor, até encontro, mas não 

são satisfatórias para mim e então digo que não escolhi, fui “escolhida”, pois aquele 

caminho seguro que me levava a soluções rápidas e onde havia uma suposta 

neutralidade do pesquisador se esvaeceram nas pesquisas em LA. No século XXI é 

preciso repensar modelos clássicos de se fazer pesquisa, aprendidos nos bancos 

escolares e nos quais dominam o senso comum, ou seja, verdades já concebidas  e leis 

estabelecidas previamente. Como afirma Paul Veyne (1985), as verdades não estão aí 

prontas para serem descobertas ou aceitas e nem servem de solução, posto que 

soluções se apresentem carregadas de perigos, pois são imperfeitas diante dos 

impasses pelos quais vive a sociedade contemporânea. As verdades devem ser 

descobertas e o investigador é sempre um falsário do outro, pois faz sua própria 

compreensão. Fato imprescindível para a realização do próprio movimento de 

pesquisa do pesquisador, pois, tomando as palavras de Deleuze (1992, p.156), “se 

ninguém começa, ninguém se mexe”. 
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Deixar o aconchego da tradição e tentar “atravessar fronteiras disciplinares 

convencionais” (RAJAGOPALAN, 2004, 410) para desenvolver um outro caminho de 

pesquisa não significa indispor-se com as ordens do discurso, pois isso seria uma 

quimera. O que o pesquisador em LA faz ou tenta fazer é enveredar-se por caminhos 

que são constituídos de uma variedade de veredas, que se apresenta fluida, 

heterogênea e por vezes contraditória, mas que é necessária às práticas que se 

pretendem transformadoras. Na página oficial da Association Internationale de 

Linguistique Appliquée (AILA) encontra-se uma contribuição um tanto instigante 

para o desenvolvimento de pesquisas no campo da LA e que aponta para o que 

venho desenvolvendo até este momento, ou seja, que não é mais possível adotar uma 

perspectiva positivista de fazer pesquisa, pois a LA 

 

[...] é um campo de pesquisa e de prática interdisciplinar lidando com 
problemas práticos da linguagem e da comunicação que podem ser 
identificados, analisados ou resolvidos com a aplicação de teorias 
disponíveis, métodos e resultados da lingüística ou desenvolvendo 
novos arcabouços teóricos e metodológicos para lidar com esses 
problemas. (AILA/www.aila.info) 

 

É nesse sentido de novos arcabouços teóricos e metodológicos que procuro 

desenvolver a temática da constituição das subjetividades de professores na 

materialidade linguístico-discursiva de Nova Escola. A Revista vem assumindo uma 

relevância não apenas entre as pesquisas do campo da educação, mas também em 

outros campos, como o da LA, uma vez que estamos acostumados a pensar a 

constituição das subjetividades de professores apenas na escola e nos esquecemos de 

que atualmente tudo nos subjetiva.  
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1.3  ALGUMAS VEREDAS    

 

 

As veredas em que precisava me enredar ao fazer pesquisa em LA implicavam 

em reconhecer que a teoria deveria estar a serviço da prática e para isso era 

necessário que o pesquisador se embrenhasse em “tramas e teias de pensamento que, 

ao invés de nos indicarem rotas seguras, capturam-nos e enleiam-nos em circuitos 

aparentemente inescapáveis”, conforme Marisa Vorraber Costa (2005, p.200) e 

também Moita Lopes (2006) quando diz que essa divisão não se sustenta mais nas 

pesquisas. Ou ainda, conforme Deleuze em conversa com Foucault a respeito dessa 

relação,  ou melhor, dessa não-relação entre teoria e prática que está apoiada em uma 

espécie de revezamento, de alternância de teorias e de práticas, pois só existe ação: 

da teoria e da prática (FOUCAULT, 2003c). É justamente por falta de certezas e de 

uma solidez no pensamento, que a minha relação com o campo de estudos dos 

discursos das práticas de desenvolvimento profissional de professores propostos pela 

mídia educativa instigou-me a montar outra estratégia para lidar com minha 

pesquisa.  

Era preciso, então, entrar em novos jogos de verdade se quisesse compreender as 

tecnologias que desencadeavam os modos de constituição das subjetividades dos 

professores em meio às práticas discursivas produzidas pela Revista Nova Escola. 

Práticas que se voltam para o autodomínio, o autogovernar-se e servem para reforçar 

a verdadeira liberdade, entendida como práticas e não como estados finais de um 

processo de transformações no sujeito. Era necessário problematizar os discursos 

acerca das práticas de desenvolvimento profissional que não podiam ser concebidas 

como naturais, verticais e nem como um processo de coerção e disciplinamento do 

professor. Era forçoso, também, problematizar os jogos de linguagem uma vez que é 

difícil tomá-los em sua estabilidade quando a linguagem se constitui em movimentos 

constantes e está vinculada à vida social. Mas, diante disso, que caminho 

investigativo tomar? Como analisar de que modo as práticas de desenvolvimento 

profissional de Nova Escola entre os anos 2000 e 2005 entraram em um jogo de verdades 



 54 

neoliberais e como as dizibilidades dessas práticas afetaram as subjetividades do 

professor?  

Por certo que nenhum caminho seria seguro para apontar as verdades acerca 

dessas problematizações, uma vez que, inicialmente, nesse território movente da 

linguagem não há mais espaço para uma verdade universal e definitiva. Depois, a 

linguagem não pode mais ser concebida como neutra e os espaços de conhecimento 

precisam ser ampliados, já que, para compreender sobre linguagem e vida social, é 

preciso transgredir o campo da linguagem, ou seja, tentar caminhar em terrenos um 

tanto desconhecidos. Mas, o pesquisador precisa compreender que sua volta ao 

campo da linguagem se faz necessária, pois só dessa forma ele poderá compreender 

que os laços entre palavras e coisas  não são tão resistentes quanto parecem e que a 

linguagem não é soberana e nem tem o poder de “fazer aparecer o corpo visível e 

eterno da verdade” (FOUCAULT, 1990a, p.71). 

Assim, pensando com Moita Lopes, decidi tomar o caminho de uma pesquisa 

com base interpretativista por representar:  

 

[...] um foco de investigação diferente, revelador, portanto, de novas 
descobertas que não estão ao alcance de pesquisa positivista [ciências 
naturais], mas também por avançar um tipo de método de pesquisa 
que pode ser; adequado à natureza subjetiva do objeto das ciências 
sociais. (MOITA LOPES, 1996, p.22)  

 

Imagino que isso tinha relação com o caminho que tentava tomar e que se 

fazia difícil muitas vezes, pois o foco de investigação era um tanto singular.  Meu 

desejo era problematizar discursos que produzem as subjetividades dos professores.  

E não eram quaisquer discursos. Eram as práticas discursivas, produzidas pela 

expertise Nova Escola, que indicavam uma “possibilidade aberta de falar” 

(FOUCAULT, 2004e, p. 25) sobre o homem e sua relação com a realidade em práticas 

sociais, que implicam linguagem, produção de efeitos, verdades. Essa opção pela 

pesquisa interpretativista pressupõe analisar como os experts fazem uso da 

linguagem e instituem saberes que criam novos espaços, novas possibilidades de 

autogoverno do professor.  
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Quanto à metodologia e análise dos dados, não me deterei apenas em uma 

seção específica desta Tese. Para que minhas ações não sejam incoerentes com meus 

discursos a respeito da articulação entre aspectos teóricos e metodológicos, ao longo 

desta Tese irei tentando descrever como vai se constituindo uma governamentalidade 

que produz discursos para as transformações das subjetividades do professor entre 

os anos 2000 e 2005. Mas, por força de certo didatismo, enfatizo essa relação de forma 

mais visível, na ultima seção deste trabalho, tentando dispor algumas categorias de 

análise das subjetividades do professor para o século XXI, produzidas no discurso da 

Revista Nova Escola. Essas categorias talvez não respondam satisfatória e 

conclusivamente às questões propostas, uma vez que pensar em uma metodologia 

que satisfaça plenamente os anseios do pesquisador é pensar que ela está pronta e 

acabada. Mas, proponho que elas sejam como a Chave dos Sonhos, de Artemidoro37, 

em que este busca submeter seus relatos à experiência, compreendida como o 

testemunho do que diz e, assim, poderá aproximá-los de outros relatos e confrontá-

los com sua prática.  

Nessa verificação, Artemidoro não deixa de reconhecer os procedimentos 

inquiridores e de controle, mas ele sabe o quanto sua documentação produz 

apreciações singulares a respeito dos problemas e debates contemporâneos. Ele sabe, 

também, que a escolha de determinado sonho por uma pessoa se constituirá em uma 

das formas que ela encontra para produzir certos efeitos. Assim, Artemidoro tem 

ciência de que pelos sonhos é possível compreender o sujeito, suas ações, 

pensamentos, atitudes, saber que lugar social ocupa, em que formação discursiva se 

insere e, conseqüentemente, o que determina o seu dizer em uma dada conjuntura 

histórica.   

Mas, toda essa documentação que Artemidoro recolhe, precisa ser decifrada 

para que o seu leitor possa entender como proceder, como entender os efeitos 

atribuídos aos sonhos. Ele organiza, então, os sonhos a partir de algumas categorias e 

que, segundo ele, não podem ser consideradas uma divisão muito clara, pois não há 

                                                 
37 Foucault, ao problematizar a atividade sexual nos séculos I e II de nossa era em textos gregos e latinos, traz, o 
que ele chama de “obra prática e de vida cotidiana”, o livro de Artemidoro, considerado por ele um trabalho de 
reflexão acerca do que houve de singular e novo em relação aos prazeres e conduta sexual. Considerei relevante 
o didatismo dos comentários da obra para a elaboração das categorias de análise deste Projeto.   
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uma definição natural, articulação manifesta, nem classificação rigorosa, uma vez 

que alguns sonhos aparecem em mais de uma categoria e outros parecem não 

produzir os efeitos esperado pelo leitor. No entanto, quando os sonhos são 

problematizados, as categorias “deixam transparecer uma certa inteligibilidade” 

(FOUCAULT, 2002b, p.26).  

Portanto, nesta Tese elegi categorias de análise agrupadas em três conjuntos: 

eudaimonia, paraskué e dispensário do corpo. Esses conjuntos fazem parte da produção 

discursiva na Revista Nova Escola. Por que escolher esse periódico para 

problematizar as práticas de desenvolvimento profissional? Destaco, inicialmente, a 

relevância da mídia educativa e depois, a responsabilidade da Revista para contar 

uma história do contexto educacional que vem sendo produzida regularmente desde 

1986 e de forma seriada.  A revista é um lugar para a compreensão de saberes, 

poderes e subjetividades que vão sendo construídos, substituídos, transformados. 

São práticas discursivas que chegam a todas as 180 mil escolas públicas do país38. A 

Revista contribui também com publicações, programas televisivos, sites, eventos, 

pesquisas, que propiciam a divulgação de tecnologias do eu com práticas educativas 

voltadas para a condução da conduta do maior número possível de professores.   

De acordo com o relatório de 2008, disponibilizado em seu site, Nova Escola é 

a segunda maior revista em circulação no Brasil (a primeira é a Veja). É lida por mais 

de 1,5 milhões de professores e pessoas interessadas pela temática abordada no 

periódico. Nova Escola comunga dos discursos internacionais e nacionais neoliberais 

de uma educação de qualidade e de que não basta contar experiências bem-sucedidas de 

professores, é preciso compreendê-las e traduzi-las para os leitores por meio de experts que 

sugerem atividades que podem ser adaptadas e replicadas em qualquer lugar do país, sejam 

quais forem as condições de trabalho disponíveis para o professor. 

Busco, portanto, na materialidade linguístico-discursiva da Revista entre os 

anos 2000 e 2005, apenas aquelas matérias que contribuem para a condução da 

conduta do professor em relação a sua pessoa que, consequentemente, vão se refletir 

                                                 
38 Conforme informações disponíveis em http://revistaescola.abril.com.br/fvc/pdf/relatorio-fvc.pdf. Acesso em: 
15 nov.2009. Não discuto como essa Revista chega ao professor. Meu objetivo nesta Tese é problematizar as 
práticas que o periódico e seus experts disponibilizam para a condução da conduta do professor em direção ao 
governo de si.   
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na subjetividade profissional. Mas, como selecionar entre os dados aqueles mais 

relevantes? Ou seja, o que poderia me guiar nesta escolha? Inicialmente, foi preciso 

selecionar o material que atendesse ao meu objetivo principal: examinar seções da 

Revista que instituem práticas voltadas para a constituição de subjetividades do 

professor com verdades para o governo de si.  Tomei, então, um conjunto de seções 

como, Cresça e aconteça, Navegar é preciso, Profissão professor, Ensinar bem é.. que 

procuram instrumentalizar discursivamente as subjetividades do professor para o 

século XXI, na condução de si e dos outros.  

Como não é minha pretensão fazer uma descrição quantitativa dos temas 

abordados ao longo desta Tese, trago para discussão apenas as matérias que 

considerei mais relevantes nestas seções, sem obedecer de forma rigorosa a uma 

seqüência temporal, pois como nada é dado de antemão, é necessário criar. Criação 

compreendida como um trabalho pautado na liberdade que não deve ser confundida 

com liberação como enuncia Foucault. Os discursos do material selecionado 

evidenciam práticas de liberdade da ordem da experiência e do ensaio,  que inventam 

novas subjetividades, a partir de exercícios que substituem as práticas de dominação 

de outros tempos e de outras metodologias. 

Assim, a Revista Nova Escola possibilita apreender não apenas os jogos de 

verdade na constituição do professor como sujeito de suas práticas, mas também, 

analisar os caminhos que são oferecidos ao professor para que ele mesmo escolha, 

decida como conduzir sua vida. Mas, ao trabalhar com as práticas discursivas da 

Revista para discutir o processo de constituição das subjetividades do professor para 

o século XXI aproprio-me de discursos de verdade que evidenciam que, às vezes, o 

documento, o material não é tão relevante quanto a temática que perpassa os 

discursos e que conduz o pesquisador a suspender suas crenças, a problematizar o 

que parecia tão familiar.  
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É incondicionalmente impossível, para o sujeito, 
querer conhecer e ver algo acima de si mesmo; tão 
impossível que conhecimento e ser são, de todas as 
esferas, as mais contraditórias.  

Friedrich Nietzsche  

 

 

2.1 NOTAS INICIAIS 

 

 

Por que estudar a governamentalidade – um domínio um tanto inconsistente, 

nebuloso, obscuro, difuso, lacunar? Esta foi a questão formulada por Michel Foucault 

na introdução de sua aula de 8 de fevereiro de 1978, no Collège de France.  Para ele, 

isso se devia ao fato de que as sociedades já não eram as mesmas e, 

consequentemente, as formas de exercício do poder também se alteravam. De uma 

sociedade soberana, ancorada em uma concepção de poder centralizadora, 

caracterizada pela assimetria do exercício do poder, pelo confisco de coisas, corpos e 

vida; para uma sociedade disciplinar, onde o poder se volta para controles sobre o 

corpo e sobre a sociedade e, posteriormente, para uma sociedade de governo ou 

governamental, caracterizada pelo aumento da força do Estado e por um regime de 

governamentalidades múltiplas.  

E, atualmente, por que estudar a governamentalidade? Qual a relação do 

governo com as práticas discursivas que perpassam o processo de desenvolvimento 

profissional propostas pela Revista Nova Escola? Como se constituem 

discursivamente as subjetividades do professor para o século XXI diante de uma arte 

de governar na contemporaneidade? Antes de tentar mostrar como se institui a 

governamentalidade na sociedade neoliberal e sua relação com as práticas da Revista, 

gostaria de indicar, sem grandes aprofundamentos, três pontos. Serei um tanto 

esquemática e pontual, pois nada disso será estranho, pois como diz Foucault, (2008a, 

p.145), “vivemos na era da ‘governamentalização’”. Primeiro ponto, uma breve 

genealogia das práticas de governamentalidade que se desenvolveram desde o século 
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XVI até a contemporaneidade; segundo, a relação da governamentalidade neoliberal 

com as práticas de governo; terceiro, as compreensões de Foucault acerca das 

subjetividades e tecnologias do eu. Ao longo do texto, tentarei relacionar a 

governamentalidade neoliberal aos discursos das práticas de desenvolvimento profissional, 

agregando uma leitura centralizada no uso das tecnologias do eu e nas transformações 

das subjetividades que se dão a partir de discursos baseados em uma moral, mas cujo 

predomínio é dos aspectos éticos.  

 

 

2.2 BREVE GENEALOGIA DA GOVERNAMENTALIDADE 

 

 

Como enunciei, vou me deter, inicialmente, na descrição dos deslocamentos 

teóricos feitos por Michel Foucault a respeito da arte de governar as subjetividades e 

que implicam nas noções de governo e governamentalidade.  Entre os anos de 1978 e 

1979, Foucault ministra dois cursos, Segurança, território e população e Nascimento da 

biopolítica, respectivamente, e desloca sua preocupação do biopoder para a noção de 

governamentalidade, ou seja, amplia a compreensão de governo na biopolítica para 

outras maneiras de governar. No curso de 1978, Foucault explica à plateia sua 

intenção: “o que eu queria fazer agora, se quisesse mesmo, seria uma coisa que eu 

chamaria de história da ‘governamentalidade’” (FOUCAULT, 2008a, p.143). Essa 

concepção é relevante, pois fornece indícios para pensar as práticas discursivas que 

permeiam os processos de desenvolvimento profissional de professores na 

contemporaneidade.  

E no curso de 1979, o filósofo continua justificando as mudanças em seu ponto 

de vista em relação ao fato de que o poder não se limita a uma área precisa como o 

Estado totalizador, provedor e protetor, mas a áreas que abrangem além do Estado, 

agora visto mais como um distribuidor de tarefas, também a iniciativa privada. É a 

desgovernamentalização e desestatização das práticas sociais. É um maior investimento 
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nas práticas educacionais que são muito mais numerosas do que o simples 

aprendizado escolar ou profissional propiciado pelo Estado. Neste curso, Foucault 

descreve o que entende pela expressão governamentalidade em três perspectivas: 

 

[...] entendo o conjunto constituído pelas instituições, procedimentos, 
análises e reflexões, os cálculos e as táticas que permitem exercer essa 
forma bastante específica, embora muito complexa de poder que tem 
por alvo principal a população, por principal forma de saber a 
economia política e por instrumento técnico essencial os dispositivos 
de segurança. Em segundo lugar, por ‘governamentalidade’ entendo 
a tendência, a linha de força que, em todo o Ocidente, não parou de 
conduzir, e desde há muito, para a preeminência desse tipo de poder 
que podemos chamar de ‘governo’ sobre todos os outros – soberania, 
disciplina – e que trouxe, por um lado, [e, por outro lado], o 
desenvolvimento de toda uma série de saberes. Enfim, por 
‘governamentalidade’, creio que se deveria entender o processo, ou 
antes, o resultado do processo pelo qual o Estado de justiça da Idade 
Média, que nos séculos XV e XVI se tornou o Estado administrativo, 
viu-se pouco a pouco ‘governamentalizado’. (FOUCAULT, 2008a, p. 
143-144). 

 

Foucault deseja, então, caracterizar a governamentalidade como um jogo 

discursivo que rompe com aquele proposto por Maquiavel em O príncipe em que o 

vínculo com o Estado é exterior, ou seja, o principado é conseguido por violência, 

tradição ou cumplicidade com outros príncipes. Neste caso, os discursos não são 

submetidos ao poder do príncipe nem opostos a ele, mas para conservar seu 

governo, proteger seu principado, uma vez que ele exerce e centraliza o poder. As 

subjetividades, nesta época, eram construídas em meio a discursos de obediência, 

servidão. É isso exatamente que não é mais possível observar nas sociedades 

subsequentes e muito menos na contemporaneidade. Mas o que é essa arte de 

governar a conduta do outro que começa a tomar corpo no século XVIII? Como os 

discursos que atravessam essa arte produzem efeitos de verdade e subjetividades? 

Para desconstruir as verdades produzidas pelo poder do príncipe, Foucault busca 

uma literatura anti-Maquiavel e encontra nos escritos de Guillaume de La Perrière 

aquilo que seriam características dessa nova arte de governar: pluralização das 

práticas de governo, gestão de homens e coisas, utilização de mais táticas que leis.  
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Antes de continuar apresentando esta genealogia da governamentalidade, 

gostaria de caracterizar a arte de governar que se localiza em um amplo campo 

discursivo com finalidades e técnicas singulares a cada época para a constituição das 

subjetividades. Um ano antes, no curso de 1978, especificamente, nas aulas de 1º e 8 

de fevereiro, Foucault reflete sobre a arte de governar e o governo que começam a 

aparecer no século XVI e se estendem até o século XVIII,  e que depois será tratada 

como governamentalidade. O filósofo faz uma breve arqueologia do termo governo para 

demonstrar que há uma multiplicidade de efeitos que evidenciam cuidados com o 

outro, mando, prescrição, controle que o sujeito pode exercer sobre si mesmo, sobre 

os outros, sobre seu corpo, sua alma, sua forma de agir, se comportar, se conduzir. É 

dessa arte de governar do século XVI que emergem as modernas práticas de governo 

nas quais o poder não pode mais ser visto como substância, mas como um “conjunto 

de mecanismos e de procedimentos que têm como papel ou função e tema manter – 

mesmo que não o consigam – justamente o poder” (FOUCAULT, 2008a, p.4). Isso faz 

com que o autor reconsidere o trabalho que vinha fazendo acerca do poder e deixe de 

lado algumas noções como soberania, povo, súditos, tidos como universais e passe a 

olhar para as práticas discursivas e não discursivas. Afirma ele: 

 

Parto da decisão, ao mesmo tempo teórica e metodológica, que 
consiste em dizer: suponhamos que os universais não existem, e 
formulo nesse momento a questão à história e aos historiadores: 
como vocês podem escrever a história, se não admitem a priori que 
algo como o Estado, a sociedade, o soberano, os súditos existe? [...] 
Nada, portanto, de interrogar os universais utilizando como método 
crítico a história, mas partir da decisão da inexistência dos universais 
para indagar que história se pode fazer. (FOUCAULT, 2008b, p.5-6). 

 

Esse novo olhar que Foucault dá às práticas é uma análise em termos da 

governamentalidade e que não se reduz à compreensão de um soberano que exerce seu 

poder sobre o território, mas à análise de uma arte de governar que deve ser pensada 

como governar melhor e com quais técnicas. A expressão governo deve ser 

compreendida como o modo de condução das condutas e as relações de poder não 

agem sobre os sujeitos, mas sobre suas ações, comportamentos, discursos, enfim seu 
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modo de ser sujeito. Em outras palavras, governo não se refere apenas ao governo 

dos outros, mas também, ao governo de si ou à “maneira de se comportar num 

campo mais ou menos aberto de possibilidades” (FOUCAULT, 1995b, p.243-244).  

Mas, é preciso compreender que governar o outro não implica forçá-lo a fazer 

algo que o governante determina por meio de técnicas de dominação. De acordo com 

Foucault, este é apenas uma das maneiras da arte de governar se apresentar na 

sociedade e de os discursos de verdades se formarem para a transformação das 

subjetividades, uma vez que o poder também se transforma. É possível acompanhar 

esse deslocamento do poder na obra de Michel Foucault quando ele passa a não mais 

compreender o poder como relação de forças, mas como ação e depois, governo. Em 

O sujeito e o poder, Foucault adverte que “o modo da relação próprio ao poder não 

deveria, portanto, ser buscado do lado da violência e da luta [...]; porém do lado 

deste modo de ação singular - nem guerreiro nem jurídico - que é o governo” 

(FOUCAULT, 1995b, p.244), pois o poder só existe se a relação entre sujeitos for de 

liberdade, ou seja, ambos devem ser sujeitos de ação.  

Governar, então, consiste na sutil relação entre tecnologias de coerção e 

tecnologias do eu que Foucault deixa claro quando diz que a governamentalidade além 

de implicar a relação com o outro, implica, também, uma relação consigo mesmo. 

Essa relação ética do sujeito compreende o “conjunto de práticas pelas quais é 

possível constituir, definir, organizar, instrumentalizar as estratégias que os 

indivíduos, em sua liberdade, podem ter em relação aos outros” (FOUCAULT, 2004c, 

p.286). Isso só é possível porque o poder é analisado sob o ponto de vista da 

governamentalidade e não da instituição política. Não há mais um sujeito que tinha 

direitos e agora não os têm mais. Ao contrário, o poder, dentro da ideia de governo, 

permite fazer valer a liberdade do sujeito com outros sujeitos e consigo mesmo, ao 

estabelecer uma relação ética.  

Retornando à discussão que vinha fazendo acerca da arte de governar anti-

Maquiavel, a governamentalidade do príncipe constitui-se um entrave à arte de 

governar as subjetividades, pois ela ficou presa às verdades produzidas pelo poder 

soberano e não teve autonomia suficiente para desprender-se de um modelo de 
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família que sempre esteve presente. Era preciso, então, desbloquear a arte de 

governar e isso levava a tratar a população não mais por meio de uma economia 

centrada na família, pois este modelo precisava ser eliminado. Como enuncia 

Foucault em uma nota de rodapé, era preciso distinguir a economia política da 

economia familiar, uma vez que “o Estado não tem nada em comum com a família, 

salvo a obrigação que têm os chefes de fazer felizes um e a outra, as mesmas regras 

de conduta não poderiam convir a ambos” (FOUCAULT, 2008a, p.153). 

O que está em questão agora é a população, alvo do governo. Deste modo, 

novas práticas discursivas são instituídas em torno do nascimento de uma economia 

política e de novas tecnologias para a gestão dessa população. Era preciso conhecer 

para governar melhor e o governo não se instituía como uma prática puramente 

especulativa, mas exigia a “invenção de procedimentos de notação, formas de coletar 

e apresentar estatísticas, o transporte dessas para centros onde cálculos e julgamentos 

podem ser feitos” (MILLER; ROSE, 1993, p. 77, tradução nossa). Essa economia de 

governo procurava obter maiores resultados com investimento mínimos. É em 

História da sexualidade I, que Michel Foucault revela como se formou uma explosão de 

discursos acerca do sexo, que o filósofo diz que se abre a era de um biopoder39 no século 

XVIII. Mas, o que vem a ser o governo no biopoder, ou melhor, na biopolítica? Na 

biopolítica era preciso produzir novos saberes para a invenção de outras técnicas, 

tentar racionalizar os problemas apresentados à população que estavam ligados à 

saúde, higiene, natalidade, longevidade, raças. Mas, parecia que só isso não bastava 

para compreender as outras racionalidades40 que passavam a se constituir em vista 

das transformações na sociedade que exigiam não apenas novas tecnologias de 

governo mas também novas formas de subjetivação.  

Foucault percebe, então, em sua análise, uma outra governamentalidade e um 

novo jogo de verdades que passava a se instituir entre as práticas do século XIX. Sai a 

                                                 
39 O biopoder segue duas direções. A primeira está voltada para uma sociedade disciplinar preocupada com a 
anátomo-política do corpo, que tem nas instituições como o quartel e a escola o meio de regular o corpo como 
máquina e em adestrar esse corpo, ampliar suas competências, sua utilidade e docilidade. Na outra direção, o 
poder vai se preocupar com o corpo social e com controles de regulação da população, ou seja, no corpo-espécie. 
É a biopolítica preocupando-se com nascimentos, mortes, saúde, longevidade. A função da tecnologia do 
biopoder em suas duas versões é com investimentos sobre a vida, sua valorização e, para isso, a necessidade de 
produzir mecanismos de forma regular, contínua. Para um estudo mais amplo, ver Foucault, 2003a. 
40 “A racionalidade é o que programa e orienta o conjunto da conduta humana” (FOUCAULT, 2003, p.319).  
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população, entra a sociedade e é em nome dela que se configura o liberalismo, uma 

prática de racionalidade do exercício de governo, que depende do quanto o estado 

sabe sobre a sociedade, ou seja, quanto mais saber, mais poder. No liberalismo, a 

“liberdade é algo que se fabrica a cada instante” (FOUCAULT, 2008b, p.88) e, por 

isso, o Estado será aquele que protege, dá segurança. Liberdade e segurança 

consistiam naquilo que havia de mais fundamental nesta sociedade. Mas isto tinha 

um preço e era preciso, então, estabelecer outras limitações, controles, coerções e 

muitas obrigações, reguladas por ameaças.  Nas instituições escolares, essa arte de 

governar nas práticas educacionais constituía subjetividades disciplinadas, 

silenciosas que se colocavam à margem dos problemas sociais. A tarefa desta 

governamentalidade era dar garantias aos sujeitos para que eles não ficassem expostos 

ao perigo. Algo um tanto improvável na contemporaneidade quando os riscos41 

fazem parte das práticas sociais e a mídia tem um papel fundamental na circulação e 

naturalização de uma linguagem dos riscos (SPINK, 2001).  

No século XX, a sociedade liberal entra em crise e, se vendo diante de ameaças 

à liberdade, “abandona esta fantasia megalomaníaca e obsessiva fantasia de uma 

sociedade totalmente administrada” (ROSE, 2006, p. 148, tradução nossa) e sob 

controle. O custo elevado do modelo disciplinar presente na sociedade e a redução 

das ações diretas do Estado com o neoliberalismo sugerem um outro processo de 

orientação nas estratégias de governo das subjetividades que permite governar a 

distancia. Com a multiplicação de expertise que se configura em uma intervenção 

indireta do Estado abrem-se espaços de autorregulação espontânea dos sujeitos e de 

responsabilidade por suas próprias ações. Isso conduz os sujeitos a tornarem-se 

experts de si mesmos (ROSE, 2006, p.153, tradução nossa). 

Esta nova ordem promove outras expertise em condução da conduta das 

subjetividades e a instituição da governamentalidade neoliberal que se desdobra em 

                                                 
41 Beck (1993), Giddens (1998) e outros sociólogos fazem uma discussão acerca da sociedade de riscos para 
enfatizar que na contemporaneidade impõe-se a necessidade de uma ética que deixa de ser meramente prescritiva 
para tornar-se intersubjetiva. Além disso, os saberes não são produzidos apenas nas instituições escolares, pois 
na sociedade de riscos o conhecimento é capilar e acontece por meio de uma multiplicidade de expers e nas mais 
variadas tecnologias. Assim, como o poder, os riscos são positivos, uma vez que implicam criatividade, ousadia, 
descobertas, desafio, aprendizagem, desenvolvimento e responsabilidade. Tudo isso mediado por uma expertise 
em subjetividades.  
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ordoliberalismo alemão e neoliberalismo americano.  Não vou apresentar cada um 

desses modelos, especificando suas particularidades, pois não é minha intenção fazer 

uma história das práticas pontuais do neoliberalismo que, por sinal, são 

exaustivamente tratadas por Foucault em Nascimento da biopolítica, mas de tentar 

localizar a temática da governamentalidade na contemporaneidade – ainda 

desconhecida por muitos. Um outro motivo é o fato de tentar demonstrar a relação 

desse governo com a constituição das subjetividades que não se limita às relações de 

coerções e repressão da liberdade, mas amplia-se para relações que estimulam a 

transformação, a promoção de uma relação do sujeito consigo mesmo por meio de 

uma multiplicação de experts em governo e práticas de liberdade.   

Chego assim ao segundo ponto que propus na introdução desta seção e que 

considero de extrema relevância para a compreensão de práticas discursivas que 

ressoam nas propostas da Revista Nova Escola e que constituem as subjetividades do 

professor para o século XXI. É isso que vou tentar delinear no tópico a seguir.   

 

 

2.3 GOVERNAMENTALIDADE NEOLIBERAL  

  

 

O neoliberalimo ou liberalismo avançado (ROSE, 2006) constitui-se em um outro 

modo de governamentalidade no qual as subjetividades são conduzidas a um governo 

de si mesmas. O Estado, nesta arte de governar, aparece como aquele que governa 

sem governar, pois são instituídas múltiplas governamentalidades que passam a 

estruturar objetivos, espaços e relações entre sujeitos por meio de tecnologias e 

discursos de verdade. Novas linguagens são criadas para constituir subjetividades 

que agem com maior autonomia e liberdade. Quando falo em liberdade não estou 

querendo dizer que, neste caso que problematizo, o professor se constitui livre de 

regras e leis. Como demonstra Foucault (2004c), as subjetividades se fazem em meio 

a jogos de verdades, numerosos, atraentes, fascinantes e recobertos por regras, por 

procedimentos. Quando falo em liberdade, estou pensando em práticas de liberdade 
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que atravessam os processos de desenvolvimento profissional do professor e passam a 

constituir o ponto nodal dos acordos firmados após 1990 em educação. Em um 

desses acordos, o Estado reconhece que para a recuperação da qualidade da 

educação básica no País é preciso firmar entre as três instâncias do Poder Público e a 

sociedade civil um Pacto pela valorização do magistério e qualidade da educação (BRASIL, 

1994a) que construa condições à formação adequada do professor e ao exercício de 

sua profissão.  

Essas tecnologias de governo estão relacionadas às relações de poder não mais 

compreendidas como negativas, mas como formas positivas e produtivas. Na 

contemporaneidade não é mais possível associar governo ou condução da conduta 

dos sujeitos a um tipo de governamentalidade e de discursos de dominação em que se 

instituem relações assimétricas nas quais a liberdade é limitada ou anulada. A 

governamentalidade neoliberal produz discursos cujos efeitos traduzem uma 

compreensão de que não há mais uma ordem como: você deve (ou não deve) fazer isso 

ou aquilo, pois essa atitude amplia a revolta; mas, como uma sugestão: “você quer 

isso, você o merece, você deve isso a si mesmo, você pode consegui-lo, logo, vá atrás” 

(BAUMAN, 2009, p.103).  Nesse jogo de relações entre poder e liberdade se 

produzem os modos de subjetivação contemporâneos. É nesse sentido que autores 

como Mitchell Dean (1999) e Nikolas Rose (1998a, 1998b, 1999a) tomam a liberdade e 

a autonomia como centrais nas relações de poder que subjazem as práticas 

neoliberais. A liberdade é, portanto, vista como historicamente variável e começo e 

fim das práticas discursivas governamentais.  

É preciso entender que a concepção de liberdade liberal difere das práticas de 

liberdade neoliberais. Na primeira, os efeitos evidenciam a constituição de 

determinado tipo de subjetividade em que a liberdade não pode se tornar um perigo 

para o Estado e instituições e, por isso, ela não é inventada nem criada, mas prescrita; 

na segunda, a liberdade é evidenciada em discursos exemplares, ou seja, o governo 

fornece, convoca, convida experts cuja discursividade está vinculada ao fornecimento 

de exemplos por meio de tecnologias do eu ou práticas de si nas quais não há uma 

linguagem que obrigue ou coaja as subjetividades a se conduzirem de tal maneira. A 
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liberdade é algo que implica relações intersubjetivas do eu com o outro e do eu 

consigo mesmo. Como argumenta Foucault (2004c): 

 

[...] acredito que não possa haver sociedade sem relações de poder [...] 
O problema não é, portanto, tentar dissolvê-las na utopia de uma 
comunicação perfeitamente transparente, mas se imporem regras de 
direito, técnicas de gestão e também a moral, o êthos, a prática de si, 
que permitirão, nesses jogos de poder, jogar com o mínimo possível 
de dominação. (FOUCAULT, 2004c, p.284). 

 

Assim sendo, são as práticas de liberdade que controlam as relações de poder 

para que elas não se transformem em relações de dominação. Jamais o governo sobre 

as subjetividades vai se exercer de forma exaustiva e coercitiva, pois se há relações de 

poder, é porque a liberdade está sempre presente nas práticas sociais. Conforme 

Foucault (2004c), as pessoas parecem só ver poder nas relações sociais e que a 

liberdade é algo de outro mundo, é uma utopia. Pois se enganam os que pensam 

desta maneira, pois para Foucault, a liberdade é inerente ao exercício do poder e não 

existe confrontação entre ambos. O que há é uma provocação, pois não existe nada 

absolutamente libertário. O que existe então?  

Além de mecanismos, procedimentos, instrumentos de poder e de uma 

expertise que apóia o governo, há a constituição de subjetividades que são 

pressupostas, provocadas, estimuladas, transformadas, corrigidas pelas práticas de 

governo ou pelos experts. Isso se dá em vista de o poder não ser concebido como 

dominação e por se pensar a liberdade, constituída a partir das tecnologias do eu, como 

exercícios que são propostos pelo outro ao sujeito ou que este propõe a si mesmo 

dentro de sua história. É com essa concepção que a governamentalidade neoliberal vai 

centrar seus poderes em novas subjetividades que passam a se constituir com base 

em discursos que evidenciam autonomia, responsabilidade, transformação. Mas, 

quem propõe esses discursos? A quem é concebida a autoridade para enunciar os 

discursos de verdade, quem os produz e como?  

As subjetividades contemporâneas são governadas de três modos. Primeiro 

quando são incorporadas às preocupações do Estado; segundo, quando o Estado ou 
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instituições tendem a aumentar a produtividade dos sujeitos e, terceiro, quando 

surge uma expertise da subjetividade (ROSE, 1998b, 1999a). Essa expertise vai entrar em 

aliança com as autoridades do Estado ao traduzir suas preocupações sobre política, 

economia, lei, ordem, saúde. Para isso, ela vai se utilizar de discursos de formações 

discursivas como a da Medicina, da Economia, das Ciências Sociais, da Psicologia. 

Uma outra aliança é feita com os próprios sujeitos quando a expertise traduz as 

preocupações pessoais, profissionais, de saúde, de lazer dos sujeitos em uma 

linguagem que invoca discursos de verdade. A expertise em condução da conduta se 

oferece para ensinar ao sujeito técnicas pelas quais ele possa conduzir sua conduta da 

melhor forma. Ela não se utiliza de discursos ameaçadores, violentos, 

constrangedores, mas discursos persuasivos, agradáveis, acolhedores, pois as 

autoridades não têm mais o poder de ordenar, pois elas são muitas e tendem a 

anular-se. Como diz Bauman (2001), a única autoridade que existe nas relações de 

poder contemporâneas está vinculada a quem escolhe entre uma autoridade e outra.  

Em vista de a governamentalidade neoliberal se constituir em meio a uma 

desgovernamentalização do Estado que implica uma multiplicidade de governos, tomo 

a mídia educativa como uma dessas governamentalidades que se apresenta em meio às 

inúmeras transformações pelas quais a sociedade se vê envolvida. A mídia educativa 

tem por objetivo fazer circular certas verdades e produzir determinados efeitos no 

professor e, para isso, utiliza-se de inúmeras tecnologias e mecanismos como, por 

exemplo, a linguagem e a imagem. A “ordem do discurso” deste tipo de mídia não só 

é disciplinar, normalizar, interditar, mas também intensificar a relação que os sujeitos 

têm consigo mesmo, de propor transformações em suas subjetividades. Como se dá 

essa relação na mídia educativa?  

Partindo, então, do pressuposto de que os discursos de verdade propostos 

pela expertise da mídia produzem os mais diferentes tipos de subjetividades, destaco 

uma peça publicitária veiculada na Revista Nova Escola, no ano de 2004. Esta 

propaganda é composta por um texto multimodal e, por isso, a produção de efeitos 

será orientada não apenas pelo verbal, mas também pelo imagético que deve merecer 

a mesma atenção na materialidade a ser analisada. Um outro fato relevante em 

relação ao texto multimodal é a possibilidade de constatar os diferentes modos de 
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representação da realidade que não é apresentada apenas pelo texto verbal. Também 

é possível observar, principalmente em Nova Escola, que as imagens não são 

apresentadas de forma aleatória ou apenas para compor o texto. As imagens revelam 

possibilidades de leitura e de apreensão de efeitos, uma vez que a mídia educativa 

produz e faz circular discursos e imagens que constituem as subjetividades do 

professor na contemporaneidade, fundamentam e conduzem as relações sociais.  

Embora o verbal tenha quase sempre prioridade sobre o não verbal nas 

análises que privilegiam o discursivo, utilizo-me de muitos textos multimodais nesta 

tese, pois as práticas discursivas da mídia e suas imagens constroem o conhecimento 

do sujeito sobre si mesmo e sobre os outros, sugerindo subjetividades, condutas, 

comportamentos, ações a serem adotadas ou não. Isso implica nos efeitos possíveis 

evidenciados quando o texto é lido de uma maneira e não de outra. Quando me 

proponho a descrever o discurso da mídia educativa penso ser relevante discutir o 

visível e o enunciável42 de alguns discursos - como outros pesquisadores já o fazem43 

- para fazer emergir os processos de desenvolvimento profissional do professor. Para isso, 

como lembra Deleuze (1994), é preciso que o olhar não permaneça apenas naquilo 

que vê, mas “se eleve até as ‘visibilidades’” (DELEUZE, 1994, p.119) e que a 

linguagem não fique apenas nas palavras e frases, mas que se amplie até os 

enunciados.  Assim, tento costurar a forma do visível à forma do enunciável neste 

texto de Nova Escola. 

                                                 
42 Para uma maior compreensão acerca do visível e do enunciável, proponho a leitura de Fischer (2002), quando 
descreve o visível e o enunciável no dispositivo pedagógico da mídia, e leitura de Deleuze (1994, 2005) acerca 
dos estudos de Foucault.  
43 Apenas para exemplificar: o Grupo de Estudos da Análise do Discurso de Araraquara – GEADA, que tem 
Maria do Rosário de Fátima Valencise Gregolin como líder, desenvolve um trabalho com textos multimodais.  
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Figura 1: Nova Escola, ano XIX, n.176, out.2004. 

 

A relevância da mídia educativa na contemporaneidade é enorme, uma vez 

que ela não apenas tem a função de orientar o trabalho do professor como também 

de dar visibilidade aos discursos oficiais. Nesse sentido, a governamentalidade da 

mídia e seus discursos passam a divulgar verdades que fazem parte das intenções 

das políticas públicas neoliberais e devem ser reconhecidas e legitimadas pelo 

professor. É o Estado promovendo aberturas e parcerias com o setor privado e 

terceiro setor44 na condução da conduta da sociedade. É isso que o Canal Futura faz 

                                                 
44 O terceiro setor refere-se às instituições que não visam lucros e buscam a promoção do bem-estar social. São 
instituições parceiras do Estado, atuando em áreas desprovidas ou que não são assistidas pelo primeiro (Estado) e 
segundo setor (empresas privadas).   
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ao colocar em prática discursos que remetem a efeitos de responsabilidade e parceria 

quando enuncia: Mais que um canal de TV, um compromisso com a educação. Como a 

noção de governo está atrelada aos “programas e estratégias mais ou menos 

racionalizadas para a conduta da conduta” (ROSE, 2006, p. 154, tradução minha), no 

fio desse discurso de parceria, o Futura desenvolve estratégias para a condução do 

professor, leitor da Revista Nova Escola, ao governo de si, quando relata sua parceria 

com Maria Lúcia Lara, uma pedagoga que trabalha como professora de uma creche 

para crianças carentes no morro Santa Marta, RJ, e do quanto o canal tem contribuído 

para transformar o trabalho na Unidade de Atendimento ao Pré-Escolar - UNAPE45.  

Essa parceria possibilita que a professora utilize os programas do Futura nas 

atividades da creche, na formação dos professores e no atendimento às famílias. Além disso, 

essa expertise, definida por Miller e Rose (2008) como autoridades sociais que 

governam a distância e promovem várias tecnologias para a condução da conduta, 

abre possibilidades de que outros, além de Maria Lúcia, possam se transformar a 

partir dos discursos de verdade que são propostos em sua programação. Maria 

Lúcia, ao usar esses discursos em sua prática, torna-se também uma parceira e expert 

da educação, pois ela é uma das mobilizadoras que tem como objetivo orientar milhares 

de instituições em relação ao uso da programação do canal como um recurso pedagógico. 

Mas, ela não está sozinha nessa empreitada, uma vez que o Futura trabalha junto com 

ela.  

É possível compreender, também, que a propaganda do Futura se insere em 

uma influente e ampla rede discursiva relacionada  às múltiplas práticas de governo 

que se instauram sob a ótica da governamentalidade neoliberal, compreendida muito 

mais como uma racionalidade de governo, uma vez que se apóia em discursos 

voltados para orientações da condução da conduta dos sujeitos com base em sua 

liberdade, autonomia e escolhas, que como uma filosofia de governo. A mídia 

educativa faz parte da ampliação dessas racionalidades de governo propostas após 

1990 e de uma relação diferente entre os sujeitos e os experts. Se na arte liberal de 

governo a função dos experts era de modelar a conduta das subjetividades, nesta 

                                                 
45 A respeito do trabalho desenvolvido pela UNAPE no Morro santa Marta, consultar página eletrônica do 
projeto. Disponível em: <http://www.projetoinformar.org.br/?page_id=86>  Acesso em: 10 ago.2008. 
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nova arte de governar neoliberal a preocupação é manter e promover subjetividades 

autônomas e responsáveis (ROSE, 2006). Isso pode ser mediado pela exemplaridade 

que se torna a parte mais relevante nos discursos dos experts. Quanto mais o exemplo 

se aproximar da realidade, maiores serão suas chances de aplicabilidade por sujeitos 

que não estão muito preocupados com o que dizem os experts, mas como eles 

colocam em prática esse dizer, ou seja, como fazem.  

Assim, as relações entre professores e experts não estão reguladas nem 

organizadas por meio de obrigações, mas por escolhas. Isso parece ser evidenciado 

na satisfação e alegria estampadas no rosto da professora Maria Lúcia que pode ser 

reconhecida em suas múltiplas subjetividades: mulher, negra, pedagoga, professora, 

educadora, trabalhadora, orientadora, mobilizadora, parceira. Embora eu não 

desconheça as discussões que Nilma Lino Gomes vem fazendo acerca da formação 

de professores e das identidades negras e nem de uma vasta literatura produzida 

pelo Ministério da Educação e UNESCO a partir de 2004 na coleção Educação para 

Todos que são atravessadas por práticas que produzem efeitos acerca do racismo, 

seria muita ambição de minha parte tentar dialogar com práticas tão complexas como 

estas. Assim, meu olhar para a imagem de Maria Lúcia é outro. Em outras palavras, 

tomo as palavras de Foucault para demonstrar o caminho que venho tentando 

definir a respeito dos processos de desenvolvimento profissional e das transformações das 

subjetividades do professor para o século XXI dentro de uma racionalidade 

neoliberal e que justifica a possibilidade de analisar a propaganda em toda a sua 

materialidade e pluralidade de enunciados e visibilidades. Aos olhar para os textos e 

imagens, tento arrancar deles efeitos que atravessam regimes de verdade que 

implicam uma outra maneira de se conduzir, de se governar. Ao ser perguntado se 

os sujeitos são sempre sujeitados por técnicas disciplinares e normalizadoras, 

Foucault responde:  

 

Sou muito cético e hostil em relação a esta concepção de sujeito. 
Penso, pelo contrário, que o sujeito se constitui através das práticas 
de sujeição ou, de maneira mais autônoma, através das práticas de 
liberação, de liberdade, como na Antigüidade – a partir, obviamente, 
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de um certo número de regras, de estilos, de convenções que 
podemos encontrar no meio cultural. (FOUCAULT, 2004c, p. 291). 

 

É nesse sentido, então, que é preciso compreender que Maria Lúcia não se 

constitui apenas a partir de um jogo de relações de poder, móveis, produtivas e 

instáveis, mas nas fendas entre essas relações, discursos de verdade e a relação 

consigo.  Na verdade, Foucault queria saber como o sujeito se constitui em meio a 

jogos de verdade, pois ele já havia estudado a relação desses jogos em outros dois 

domínios: o do saber e do poder.  Agora era preciso olhar para as tecnologias que 

propiciam ao sujeito dar a sua vida uma forma em que ele possa se reconhecer e ser 

reconhecido pelos outros.  É na encruzilhada do texto e da imagem que os efeitos de 

algumas verdades surgem e evidenciam uma Maria Lúcia, professora negra que 

deixa de ocupar o lugar de vítima nas práticas sociais neoliberais e inventa um outro 

modo de ser, de governar a si mesma.  

Como não há confronto entre poder e liberdade, pois o poder não é soberano, 

Maria Lúcia, ao inserir-se nos discursos de verdade da mídia educativa como 

parceira do Futura, aprendeu a identificar um caminho distinto para sua trajetória 

profissional. Ela sente o sopro dos ventos da mudança em sua vida, pois ela sabe que 

para orientar milhares de instituições precisa abrir-se para o mundo, precisa assumir 

uma outra subjetividade, transformar-se. Assim, a imagem de Maria Lúcia evidencia 

a passagem de uma posição de sujeito que aprende a governar sua própria conduta 

quando trabalha com as crianças na creche para uma que implica novas redefinições 

em sua conduta ao assumir uma subjetividade de expert ao ensinar outras pessoas, 

outras instituições, a governarem a si mesmas, utilizando os saberes propostos nos 

discursos do Futura. Discursos que não são apenas produzidos pelo canal, mas que 

consolidam uma discursividade de parceria que atravessa todo o documento oficial 

do Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003) e que deve ser efetivado em 

regime de colaboração entre Estado e sociedade civil.  

A ideia, portanto, de governamentalidade, proposta por Foucault, abre um 

horizonte para a compreensão das práticas de desenvolvimento profissional de 

professores que passam a se desenvolver após os anos 90, especificamente, entre os 
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anos 2000 e 2005. A abordagem de Foucault acerca do governo refere-se à conduta da 

conduta e abarca todas as tecnologias utilizadas para governar as subjetividades. O 

governo não é algo com o qual se luta, mas, como diz Robert Doherty (2008, p.204), 

“é uma atividade e uma arte que importa a todos e que toca a cada um de nós”, pois 

não é algo que o sujeito recebe pronto, mas é uma prática social na qual todos estão 

implicados e deve ser inventada por meio de tecnologias. O principal trabalho da 

governamentalidade é constituir as subjetividades em meio a práticas de liberdade, que 

tem sempre presente um expert em condução da conduta. Mas, como se constituem 

as subjetividades? Como entender o que são os processos de subjetivação. É isso que 

pretendo fazer na próxima seção. 

 

 

2.4 SUBJETIVIDADES E PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO 

 

 

Em O sujeito e o poder, texto produzido em 1984, Michel Foucault tenta 

esclarecer qual foi o objetivo de seu trabalho durante todos esses anos. Se pensam 

que foi analisar o poder, todos estão enganados. Segundo suas palavras, seu objetivo 

“foi criar uma história dos diferentes modos pelos quais, em nossa cultura, os seres 

humanos tornaram-se sujeitos” (FOUCAULT, 1995b, p.231), ou seja, uma genealogia 

do sujeito moderno. Na época, havia dois caminhos a serem tomados para a 

realização dessa genealogia. O primeiro, do positivismo ou o conhecimento objetivo; 

o segundo, da semiologia ou sistema de sentidos. Ambos agrupados em torno do 

estruturalismo.  

Foucault não tomou nem o primeiro nem o segundo caminho, pois não era sua 

intenção fazer uma história das ciências naturais.  Qual o caminho tomado então? 

Para estudar a constituição do sujeito era preciso partir de um outro ponto de vista 

que o levasse até o moderno conceito de governo de si mesmo. Como ele faria isso? 

Por meio de uma crítica ao próprio trabalho.  Ele a apresenta em uma conferência em 
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Berkeley, nos Estados Unidos, denominada de About the beginning of the hermeneutics 

of the self e publicada em 1993. Nela, o filósofo chega à conclusão de que havia se 

voltado demais e exclusivamente para as tecnologias de dominação ao estudar 

prisões e asilos. Ele não descarta a relevância da disciplina nessas instituições, mas 

esta era apenas um dos aspectos da arte de governar os sujeitos na sociedade, pois 

não é mais possível entender o poder apenas como coação e violência; a compreensão 

do poder aponta para relações mais complexas e que envolvem muito mais que 

soberania. Qual era, então, a proposta de Foucault para a compreensão das 

subjetividades na modernidade? Era fazer a integração entre as tecnologias de 

dominação e as tecnologias do eu ou práticas de si. Reproduzo suas palavras:  

 

Penso que se se pretende analisar a genealogia do sujeito nas 
sociedades ocidentais, deve-se levar em conta não apenas as técnicas 
de dominação, mas também as técnicas do eu. Vamos dizer que é 
preciso levar em consideração a interação entre estes dois tipos de 
técnicas, os pontos em que as tecnologias de dominação dos 
indivíduos sobre os outros recorrem a procedimentos por meio dos 
quais o indivíduo age sobre si mesmo. (FOUCAULT, 1999, tradução 
nossa). 

 

Por muito tempo Foucault foi visto como anti-subjetivista que excluía a noção 

de sujeito de seus trabalhos e que só a descobre nos últimos escritos quando fora 

forçado a admitir que o sujeito não estava morto. Parece-me que há algo a mais nessa 

afirmação, pois em nenhum momento o filósofo se desfaz da ideia de sujeito. Ele não 

quer é falar de um sujeito definido a priori, como substância.  Essa ideia talvez tenha 

surgido por ele ter se detido demais nas questões relacionadas ao poder/saber o que 

não impediu que ele mostrasse como se constituía o sujeito e que este sujeito deveria 

ser visto como forma, que está sempre em transformação, em devir. Forma que nunca 

é idêntica a si mesma, pois não é possível ao sujeito relacionar-se consigo mesmo 

diante da multiplicidade de práticas sociais e discursivas que não param de 

multiplicar o sujeito.  

Foi exatamente essa ideia de sujeito que deu ares novos às problematizações 

foucaultianas. Mas, é preciso enfatizar que o autor não deixa de lado os outros 
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domínios na história do sujeito, pois agora é possível olhar as práticas de dominação, 

ou melhor, o governo, a forma como os sujeitos são conduzidos por outros, não mais 

como uma maneira de forçar o sujeito a realizar o que o governo ordena. A relação 

com o outro não se faz mais num movimento vertical na tentativa de encontrar um 

eu profundo, “soberano, fundador, uma forma universal de sujeito que poderíamos 

encontrar em todos os lugares” (FOUCAULT, 2004c, p.291). O sujeito, neste modelo, 

seria constrangido de sua liberdade e seria submetido a um processo de 

disciplinamento social e constrangimento. É preciso compreender que o sujeito na 

contemporaneidade vai além desse processo, uma vez que ele se constitui por meio 

de práticas de liberdade, que são realizadas a partir de regras, convenções, encontradas 

na sociedade. Como diz Rajchman (1993), a liberdade para Foucault “não é um 

‘estado’ que se atinja de uma vez por todas, mas a condição de um ‘trabalho 

indefinido’ de pensamento, ação e auto-invenção” (RAJCHMAN, 1993, p.128).  

Este pensamento é imensamente importante para o meu propósito quando 

tento problematizar a constituição de subjetividades do professor nos processos de 

desenvolvimento profissional proposto pela Revista Nova Escola já que Foucault 

apresenta um conceito positivo de sujeito e de poder/saber, pois o sujeito se constitui 

em meio às relações de poder e de discursos de verdade, mas não depende deles; ele 

deriva deles, ele se compõe a partir deles. A liberdade do sujeito não é o fim de um 

poder, mas limites intrínsecos ao seu exercício. Como diz Foucault (2004c, p.277), “se 

há relações de poder em todo campo social, é porque há liberdade por todo o lado”. 

A subjetividade, portanto, se produz quando o sujeito busca um outro modo de vida, 

um outro estilo, outros discursos de verdade. Isso só acontece quando se intensificam 

as relações sociais, pois o outro é peça fundamental na constituição de si mesmo, 

uma vez que há mudanças no exercício do poder. Agora as relações com o outro não 

passam mais por regras coercitivas em que o outro é aquele que dita regras 

universais, uniformes e suas verdades devem ser obedecidas sem resistência. Agora é 

preciso escutar aqueles que sabem, é preciso que a verdade afete o sujeito. É preciso 

reunir os já-ditos e deles extrair verdades necessárias à transformação de si.  

Essas verdades são passadas pelo outro – o expert - pois a constituição de si 

mesmo só se efetua nas relações sociais que vão arrancar o sujeito de seu estado de 
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stultia. O outro é um intensificador das relações sociais e, por isso, para que o sujeito 

se constitua e se transforme por meio de discursos de verdade é forçoso que aquele 

que dispõe da verdade o faça com simplicidade, sem artificialidade, fingimento e não 

vise apenas a aspectos patéticos. Eu diria, profissionais. É preciso, portanto, que 

sejam práticas discursivas das quais o sujeito possa apropriar-se e, apropriando-se 

delas, possa transformar-se. Foucault, ao buscar na Antiguidade algumas respostas 

para a contemporaneidade, enuncia que o acesso do sujeito à verdade e sua 

transformação eram conseguidos pela filosofia e pela espiritualidade. Na 

contemporaneidade, o filósofo evidencia que o que dá acesso à verdade e às 

condições desse acesso pelo sujeito é o conhecimento e tão-somente o conhecimento.  

Ao buscar na ética antiga algumas soluções para a relação ética na atualidade, 

Foucault não vai em busca de receitas que deram certo naquela época e por isso, 

seriam aplicáveis na contemporaneidade. As duas culturas no sentido filosófico não 

têm nenhuma relação. Em contrapartida, a conduta moral é a mesma, pois  ambas 

prescrevem, orientam, aconselham o sujeito a um outro modo de vida por meio do 

“ensino de um certo número de verdades, de doutrinas [...] Trata-se de fazer com que 

esses princípios digam em cada situação e de qualquer forma espontaneamente como 

vocês devem se conduzir” (FOUCAULT, 2004c, p.269). Ao me confrontar com esses 

modos de subjetivação que atravessaram o tempo, penso ser possível atualizá-los 

para pensar e inventar, a partir da governamentalidade neoliberal, outros modos de 

subjetivação. Modos que são atravessados por tecnologias do eu ou práticas de si que 

o sujeito encontra em toda a sua cultura e que são propostos, sugeridos pela 

sociedade, cultura ou grupo social. 

Neste trabalho, em que me filio a Foucault e ao seu trabalho para pensar as 

práticas discursivas que a Nova Escola vem oferecendo ao professor durante os anos 

2000 e 2005, recorto para este estudo, tecnologias do eu que orientam dois modos de 

subjetivação: um pedagógico e outro psicagógico. A primeira tecnologia aponta para 

uma pedagogia, compreendida como discursos de verdade apreendidos pelo 

professor e que estão ligados a sua profissionalidade, ou seja, são conhecimentos, 

capacidades, habilidades que ele não possuía antes em virtude de um:  
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[...] preparo inadequado dos professores cuja formação de modo 
geral, manteve predominantemente um formato tradicional, que não 
contempla muitas das características consideradas, na atualidade, 
como inerentes à atividade docente (BRASIL, 2001,p.4).  

 

Essa formulação discursiva apresenta efeitos denunciadores, ou seja, coloca 

em causa os projetos políticos pedagógicos dos cursos nas faculdades e 

universidades ao evidenciar efeitos de um preparo inadequado e descontextualizado da 

atualidade apontando para algo que ninguém quer ver aparecer nas práticas do 

professor no século XXI. A respeito dessa subjetividade imprória, Nóvoa diz em uma 

entrevista a Revista Nova Escola em maio de 2001 que o professor do século XXI 

deve ser pensado a partir do horizonte ético, ou seja, da relação do professor consigo 

mesmo e que isso não depende só dele, mas de uma relação intersubjetiva.  

 Mas essa tecnologia não acontece apenas em Nova Escola. Há uma explosão de 

tecnologias nas quais aparece uma discursividade cada vez maior materializada em 

programas de televisão, internet e outras revistas que se dedicam ao aperfeiçoamento 

das práticas do professor para a melhoria da qualidade de seu trabalho em sala de 

aula. Nos discursos da mídia educativa há uma relação extremamente pedagógica 

que implica em algum tipo de treinamento ou de formatação do professor. As 

verdades que precisam ser adquiridas pelo professor são conferidas por um currículo 

produzido pelo Estado que privilegia discursos direcionados para o governo do 

outro. O professor precisa saber como são checadas habilidades essenciais aos alunos em 

Língua Portuguesa46 na prova Brasil, como usar os gêneros para melhorar a leitura e a 

escrita47 dos alunos em sala de aula, que a tendência atual da disciplina é fazer com que o 

aluno observe, pesquise em diversas fontes, questione e registre para aprender48, que escrever 

sobre a prática faz pensar e refletir sobre cada decisão que foi ou será tomada, permitindo 

aprimorar o trabalho diário e adequá-lo com frequência às necessidades dos alunos49. Enfim, é 

uma teoria da profissionalidade, como lembra Nóvoa (2007, p.8) e dirigida para a 

condução da conduta do outro, neste caso, o aluno (grifos meus). 

                                                 
46 NE, ago. 2009, edição especial - matéria de capa A prova Brasil em detalhes. 
47 NE, ago. 2009. 
48 NE, jan.,fev.2009. 
49 NE, jan.,fev.2009.  
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No entanto, as subjetividades do professor não se constituem apenas pelas 

práticas pedagógicas. Há práticas em que as verdades com as quais o professor é 

equipado não têm como objetivo a apreensão de saberes, mas a tarefa de transformá-

lo, de modificar seu modo de ser. Como a obra de Foucault não se traduz em algo 

que aprisiona o pesquisador, mas funciona como práticas de liberdade, tomo a 

liberdade de recriar e de utilizar sua teoria. Por isso, uso da expressão psicagogia50 

para definir as práticas que “não mudam apenas o que fazemos [...] também 

procuram mudar aquilo que somos, aquilo que poderíamos vir a ser” (BALL, 2005, 

546). A constituição das subjetividades do professor nas práticas de desenvolvimento 

profissional implica, portanto, um deslocamento de ponto de vista, mudanças de 

perspectivas, aquisição de novas verdades que não traz apenas novos saberes, mas a 

abertura para um novo eu, para um eu como sujeito. É o que parece ser evidenciado 

nos enunciados das professoras Eliane C. Matos Assunção: A reportagem caiu como 

uma luva, pois fala de dúvidas, necessidades e anseios pelos quais passei e continuo 

passando.51  E Wasty Barros Freitas:  

 

[...] participamos da Formação Contínua em Serviço o que tem 
contribuído na nossa prática pedagógica, pois é um momento de 
reflexão e interação com a prática de outros colegas através da TV 
Escola [...] Parabenizo a TV Escola pela contribuição que têm nos 
proporcionado na melhoria da nossa prática pedagógica52.  

 

Com base nesses enunciados, é possível entrever o que venho tentando 

articular com a teoria foucaultiana para a compreensão das práticas de desenvolvimento 

profissional.  O uso das marcas linguístico-discursivas contribuído, interação, melhoria 

no enunciado da professora Wasty e caiu como uma luva no enunciado da professora 

Eliane produz um outro foco de luz nas tradicionais práticas de formação, conforme 

enunciado pelo documento oficial53, que privilegiam muito mais a formação 

                                                 
50 A psicagogia é uma prática presente entre os gregos e significava condução e direção da alma, invocação dos 
mortos. Para Erastenes (275-195 aC) o termo referia-se a algo mais que ensinar geografia, história. Era levar os 
ouvintes a variados sentimentos. Schüler (2002) 
51 NE, dez. 2001, p.10 
52 NE, dez. 2001, p.10 
53 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, 
curso de licenciatura, de graduação plena. 



 81 

profissional do professor que a transformação das docentes, uma vez que a mídia 

equipa-as de verdades consideradas pelo periódico como relevantes para mudar o 

modo de ser das professoras. No recorte discursivo da professora Wasty, emergem 

efeitos acerca da formação como uma intensificação das relações intersubjetivas – 

participamos, nossa, nos - ao utilizar em seu enunciado a expressão interação. Interação 

com a prática de outros professores, propiciada pela expertise da TV Escola que 

evidencia em seu discurso a ideia de que a relação consigo deve passar pela relação 

com o outro.  

O dizer da professora Eliane funda efeitos de uma permanente transformação 

em sua subjetividade. A reportagem deixa de reforçar aspectos como insegurança, 

abandono, falta de garantias, e passa a promover uma outra forma de olhar para 

tudo isso sem se deixar abater. O que a TV faz é ratificar discursos oficiais que 

procuram vincular os discursos de verdade ao sujeito, ou seja, à professora. Essas 

verdades que transformam o sujeito eram adquiridas na Antiguidade por 

ensinamentos, pela leitura ou por conselhos dados nas academias e praças pelos 

filósofos; hoje, os espaços psicagógicos de formação se ampliaram como também os 

conselheiros ou experts. Televisão, internet, revistas passam a produzir as verdades 

contemporâneas que seduzem, atraem, persuadem, convencem o professor de que, 

diante de tantas relações de poder, é possível encontrar espaços de liberdade em que o 

professor poderá estabelecer uma relação consigo mesmo e conduzir-se da melhor 

maneira possível.  

Essa vontade da Revista de unir o sujeito a discursos de verdade é algo que 

perpassa os últimos escritos de Foucault e cujo fio condutor são as tecnologias do eu ou 

técnicas de si, pois não é possível pensar as transformações da subjetividade sem 

técnicas nem exercícios. Como na Antiguidade, atualmente há uma multiplicação de 

exercícios, definições de procedimentos e objetivos, pois são eles que implicam em 

uma relação consigo, uma outra maneira de conduzir-se. A apreensão pelos sujeitos 

desses exercícios e por meio das mais variadas técnicas não é com a intenção de uma 

obediência ao saber do outro. Os processos de subjetivação propostos aos sujeitos 

constituem–se de regras facultativas que produzem outros modos de vida, variam 

conforme a época e têm regras distintas. A subjetividade, deste modo, constitui-se 
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em acontecimentos distintos e por meio de práticas discursivas que impelem o sujeito 

a uma reflexão sobre suas ações e sobre si mesmo. A partir da relação que o sujeito 

estabelece consigo mesmo, Foucault tenta compreender o sujeito na atualidade. Por 

isso, não há como pensar a subjetividade a partir da estabilidade e fixidez. Ela é uma 

obra em devir. A esse respeito, Deleuze define muito bem esse trabalho de 

transformação da subjetividade: 

 

A subjetivação, a relação consigo, não deixa de se fazer, mas 
metamorfoseando, mudando de modo, a ponto do modo grego 
tornar-se uma lembrança bem longínqua. Recuperada pelas relações 
de poder, pelas relações de saber, a relação consigo não pára de 
renascer, em outros lugares e em outras formas. (DELEUZE, 2005, 
p.111). 

 

Essa relação consigo constitui-se a base das tecnologias do eu que não podem 

ser compreendidas como estratégias do poder para manipular os sujeitos e assujeitá- 

los ao outro. Essa conduta não seria própria das relações de poder, mas dos estados 

de dominação. É preciso pensá-la dentro das relações sociais e a partir dos jogos de 

verdade que são perpassados por regras, procedimentos, que devem conduzir o 

sujeito a certos objetivos.  O objetivo destas tecnologias possibilita ao sujeito 

apropriar-se de certos discursos de verdade que o levarão a refletir sobre suas 

práticas, comportamentos, atitudes pessoais e profissionais e compreender a si 

mesmo. Isso implica em modos de subjetivação que Nikolas Rose vai definir como 

“todos os processos e práticas heterogêneos mediante os quais se relacionam os seres 

humanos consigo e com os demais” (ROSE, 2000, p. 47).  

Esses processos devem ser compreendidos a partir de tecnologias em que cada 

uma implica “certas formas de aprendizagem e de modificação dos indivíduos, não 

só no sentido mais evidente de aquisição de certas habilidades, mas também no 

sentido de aquisição de certas atitudes” (FOUCAULT, 1995a, p. 48). Quais são essas 

tecnologias? São tecnologias voltadas para a produção e que vão permitir ao sujeito 

transformar as coisas; para os sistemas de signos, que permitem utilizar signos, 

sentidos; para o poder que permitem determinar a conduta do outro. Mas, Foucault 
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percebe em suas últimas análises que nas sociedades, independente das outras 

técnicas, há um quarto tipo de técnica que ele vai definir como tecnologia do eu que 

permite:    

 

[...] aos indivíduos efetuar, por conta própria ou com a ajuda de 
outras pessoas, certo número de operações em seu próprio corpo e 
em sua alma, pensamentos, conduta, ou qualquer forma de ser, 
obtendo assim, uma transformação de si mesmo, com a finalidade de 
alcançar certo estado de felicidade, da pureza, sabedora ou 
imortalidade (FOUCAULT, 1989, p. 48, tradução minha).  

 

O aparecimento das tecnologias do eu em seus últimos estudos permite 

compreender por qual motivo a maioria das pesquisas se voltam para as tecnologias 

de dominação. É nesse momento que Foucault traz a expressão autonomia e 

liberdade para sua pesquisa. No entanto, ele não está falando de um sujeito livre sem 

opressões, normalizações. O que ele quer dizer é que as subjetividades emergem nos 

espaços que surgem entre as práticas de dominação e as práticas de si. É a vida nas 

dobras das quais fala Deleuze. E, como se formam as dobras dos professores nas 

práticas discursivas da Revista Nova Escola e no neoliberalismo?  

Inicialmente, as tecnologias do eu não ocorrem em contexto de abstração, mas 

em uma sociedade inserida dentro de uma governamentalidade neoliberal que espera 

encontrar um sujeito que toma suas próprias decisões, pois não há mais possibilidade 

para um Estado provedor, protetor e aconchegante. Isso produz a emergência de 

outras subjetividades que serão transformadas pelas instituições públicas e privadas. 

Agora são outros discursos, outros modos de subjetivação, outros processos de 

governar a condução da conduta. São outros jogos de verdade que produzem escolhas 

e também riscos pela escolha errada. São novos experts para governar os sujeitos, são 

novas práticas de liberdade cuja tarefa aponta para uma expertise que diz o que os 

sujeitos devem fazer com sua vida. É sobre isso que pretendo abordar na próxima 

seção.  
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Tempos felizes estes, em que os jovens são sábios e 
cultos o bastante para se guiarem a si mesmos. 

Friedrich Nietzsche  

 

 

3.1 NOTAS INICIAIS 

 

 

Ao tomar as palavras de Nietzsche coloco em questão o modo como os 

discursos de verdade são produzidos nas práticas de desenvolvimento profissional para a 

condução da conduta do professor em direção ao governo de si ao longo do tempo. 

Inicio na década de 70, durante a implantação da Lei de Diretrizes e Bases do Ensino de 

1º e 2º Graus (Lei n. 5692/71), quando não havia uma política voltada para práticas de 

desenvolvimento profissional do professor. O que havia era apenas um incentivo 

materializado no Capítulo V, desta Lei, que enunciava no artigo 38: “Os sistemas de 

ensino estimularão, mediante planejamento apropriado, o aperfeiçoamento e 

atualização constantes dos seus professores e especialistas de Educação”. Era tempo 

de uma política de multiplicadores e a ênfase recaia sobre treinamentos, reciclagens, 

atualizações constantes dos professores em forma de cursos rápidos e 

descontextualizados.  

Na década de 80, os discursos já não eram os mesmos e a sociedade dos 

discursos, aquela que detém o domínio sobre o verdadeiro e o falso, foi pouco a pouco 

se desfazendo para dar lugar a uma sociedade democrática onde se multiplicam as 

instituições de condução da conduta do professor. O professor começa a ser sujeito 

de sua formação e a interagir com uma rede de experts que se amplia no momento em 

que a hegemonia do Estado passa a ser discutida e sua preservação não evidencia 

mais os efeitos de segurança, união, garantia. Agora, a formação do professor incide 

sobre uma subjetividade reflexiva sobre sua prática, responsável, em oposição à 

subjetividade da década anterior que era vista como um especialista, conteudista, 

técnico da educação.   
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No entanto, nem tudo é tão simples, pois a década de 80 é contraditória, uma 

vez que essa ideia de professor convive com a desvalorização de sua profissão e com 

cursos de formação aligeirados, falta de articulação entre as instâncias que gerem a 

educação, descontinuidade de programas de formação, falta de incentivos, 

inexistência de um tempo para a realização de práticas de desenvolvimento profissional 

(GARCIA, 1995).  É nesta época que surge a Revista Nova Escola, compreendida 

como uma prática discursiva, que vem propor ressignificações no modo de o 

professor se conduzir profissional e pessoalmente, pois até então, não havia nenhuma 

leitura especializada para professores54, conforme a professora Regina Silda Leite Araújo.  

Como os discursos da Revista passam a fazer parte da vida do professor? 

Quando propiciam o contato do professor com as novas tendências educacionais 

como o construtivismo, quando expõe problemas como a má formação do professor e 

o analfabetismo; convida pesquisadores como Emília Ferreiro, tenta desmistificar 

documentos como o FUNDEF, os Parâmetros Curriculares. Além disso, sua 

credibilidade parece apontar para os experts, que são convidados para dar 

depoimentos, entrevistas, assinar artigos. Seus enunciados se tornam familiares para 

o professor, pois são de fácil compreensão, agradáveis, e oferecem um processo de 

aprendizado contínuo que a profissão exige55, tornando-se um importante trabalho de 

capacitação de professores56.  

O controle que se faz presente na década de 90 começa a se dissipar e os 

discursos de verdade da Revista passam a evidenciar renovação, exercícios, 

experiências, intersubjetividade, atualização contínua. Como isso se dá na prática? É 

isso que vou recuperar na discursividade de Silvia Morales de Souza57 que enuncia, 

em vista de sua conclusão no curso de Habilitação em Magistério do 2º grau, em 

1988: O meu medo é começar a dar aulas e, devido à precária formação que recebi, vir a 

prejudicar uma criança ou ainda, Minha formação foi precária, em um curso noturno no 

final da ditadura. A repetição da palavra precária nos enunciados da professora 

                                                 
54 NE, jan. /fev.2001, n.139, p. 29. 
55 NE, jan./fev. 2001, n.139, p. 28. 
56 NE, jan./fev. 2001, n.139, p. 28. 
57 Todos os enunciados de Silvia forma retirados da Revista Nova Escola, edição n.139, de jan./fev. de 2001, p. 
26-27. 
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contempla efeitos de que as instituições formadoras são ineficientes, duvidosas, 

incertas em relação à formação; de que o ensino noturno contribuiu para que sua 

formação não tivesse o resultado esperado, de que a ditadura, em vista de uma 

coerção dos discursos, fora responsável pelos problemas que surgirão na relação de 

ensino que ela terá com as crianças.  Além disso, o lugar ocupado por esta palavra 

nos enunciados da professora funda efeitos de que a educação inicial é sinônimo de 

falta, ou seja, de que a formação inicial é um processo inacabado, pois do contrário, 

não se justificaria a prática de desenvolvimento profissional como um processo. Parece 

que os efeitos de mudanças, de inovação, de novas aprendizagens são evidenciados 

nos discursos da professora.   

No entanto, é possível apreender também no discurso de Silvia uma reflexão 

acerca de sua formação e prática e a ideia de uma relação consigo que a leva tomar 

consciência de si, de seus comportamentos, de suas atitudes a partir dessa formação 

precária. Nesse lexema é possível capturar a noção de enunciado de Foucault (2004b) 

que não se confunde com frase nem ato de linguagem. O enunciado é o que atravessa 

a linguagem, é sempre acontecimento, inesgotável em seus efeitos que irrompem em 

determinado momento e espaço. Os efeitos surgem por estarem situados em uma 

formação discursiva (FOUCAULT, 2004b), lugar de regras, prescrições, 

regularidades, reconhecimento de campos discursivos, como o do discurso da 

educação que perpassa os enunciados de Silvia.  

Michel Focault, em um texto de 1979, pergunta: “é inútil revoltar-se?”, eu diria 

que, na atualidade, é inútil revoltar-se, pois não há mais como culpar os outros pelas 

atitudes tomadas. Hoje não é mais aceitável tomar apenas os discursos oficiais e 

segui-los; é imperativo compreender que o Estado já não é mais nenhum 

ancoradouro para subjetividades inseguras e, por isso, é preciso procurar outros 

portos em que o desenvolvimento profissional se faça de forma contínua e de forma 

articulada com a formação inicial. É isso que Silvia fez ao perceber que precisava 

agir: Quando comecei a trabalhar fui ler tudo o que podia e fazer todos os cursos que 

apareciam, e NOVA ESCOLA me ajudou a superar muitos obstáculos. Nestes enunciados é 

possível evidenciar mudanças nos discursos de Silvia. Em lugar de culpar o Estado 

por sua formação, ela toma atitudes diferentes, evidenciadas pelas expressões tudo e 
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todos que apontam uma transformação na prática dessa professora e evidenciam 

saberes construídos na relação com o outro. Ela se constitui como um sujeito ético 

que reflete sobre sua formação e rompe com a ideia de produto. Ao fazer isso, Silvia 

reconhece aspectos que precisam ser retomados e, a partir de práticas de liberdade, de 

alternativas, de escolhas, a professora se transforma. Em um jogo intersubjetivo a 

expertise da Revista está ali para acompanhá-la, apóia-la e ajudá-la a superar muitos 

obstáculos. Ou seja, tornar possível a equipagem de novos discursos necessários a 

transformação de suas subjetividades.  

Silvia enuncia, ainda: A revista é um bom caminho para nos mantermos informados. 

Neste enunciado é possível identificar a expertise da Revista entrando em aliança 

com o Estado quando a professora passa a vincular-se a uma atividade de 

desenvolvimento profissional. Não há obrigação por parte de ninguém de que ela 

seja uma boa profissional. Silvia sente essa deficiência não apenas em sua própria 

prática, mas também na de outros professores, evidenciado pelo uso do pronome nos, 

marcado igualmente no verbo mantermos. Parece que a Revista é um bom caminho, 

pois, como qualquer curso de formação inicial ou continuada, o periódico mantém o 

professor informado com os discursos de verdade que vão auxiliá-lo a enfrentar 

mudanças, realidade e orientar sua prática em sala de aula.  Pelo fato de este 

enunciado estar sempre em relação com outros enunciados, Silvia se apropria de 

discursos que atravessam tanto os documentos oficiais quanto a mídia educativa. 

Esses discursos contemplam efeitos de mudança em sua subjetividade: de uma 

subjetividade passiva, que espera a formação, dada pelo Estado, para uma 

subjetividade ativa, sujeito de sua prática e responsável pelo seu próprio processo de 

desenvolvimento profissional.  

Isso vem reafirmar o espaço de outras governamentalidades na racionalidade 

neoliberal e propor mudanças substanciais nas práticas de desenvolvimento profissional 

de professores, pois novas artes de governar o professor, a partir de uma relação 

ética, são mobilizadas não apenas nas instâncias oficiais58, mas também naquelas 

                                                 
58 Corazza (2001) defende que ainda não foi possível “legitimar nem consolidar políticas, currículos, propostas 
pedagógicas ou discursos ‘alternativos’”. O motivo se deve ao fato de as pessoas terem perdido os limites e o 
diferencial, que permitiriam distinguir o que é “oficial” do que é “alternativo”. No entanto, estou tratando como 
oficial as práticas de desenvolvimento profissional que são propostas por meio de discursos constituídos 
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consideradas como alternativas. É uma nova geografia da verdade que se insurge 

contrária à ideia de Estado soberano e órgão único do poder. Eis que chega, então, a 

década de 90 e com ela os espaços públicos da educação (NÓVOA, 2002). Mesmo que 

não seja uma tarefa fácil separar os discursos oficiais dos alternativos, vou tentar 

espreitá-los por entre as frestas da história e perceber como eles se rompem e se 

agitam  por detrás da política. Como diz Michel Foucault (2004c, p.81), “Afinal, é 

meu trabalho: não sou o primeiro nem serei o último a fazê-lo. Mas o escolhi”.  

Assim, não vou procurar as origens dessas práticas de desenvolvimento 

profissional, vou apenas contar uma história das práticas discursivas de 

regulamentação e liberdade, propostas nas práticas de desenvolvimento profissional 

pelas instâncias oficiais e alternativas e as tecnologias utilizadas para a condução da 

conduta do professor. Vou situar alguns discursos de verdade acerca desses 

processos e tentar especulá-los em suas condições de produção, em seus jogos de 

verdade e aventurar-me por entre os seus efeitos. Em outras palavras, problematizar 

suas verdades, tratar os discursos como acontecimento e suspender a soberania do 

significante. Isso será realizado com certa inquietação, pois, como diz Michel 

Foucault:  

 

Nós próprios não estamos seguros do uso dessas distinções no nosso 
mundo de discursos, e ainda mais quando se trata de analisar 
conjuntos de enunciados que eram, na época de sua formulação, 
distribuídos, repartidos e caracterizados de modo inteiramente 
diferente. (FOUCAULT, 2004b, p.25). 

 

Portanto, no primeiro momento, tentarei situar como se engendram as práticas 

de desenvolvimento profissional a partir dos jogos de verdade dentro da racionalidade 

neoliberal; depois, as práticas discursivas que promovem as práticas oficiais de 

desenvolvimento profissional, depois, descobrir que verdades instituem práticas 

alternativas de desenvolvimento profissional e, por último, os processos de formação 

autônomos e os espaços públicos de formação do professor em direção ao século XXI.  
                                                                                                                                                         
legalmente; como alternativo, aquelas práticas denominadas de “pedagogia pública”, ou seja, que não funcionam 
em uma lógica de oposição, mas na interface com discursos oficiais; as práticas alternativas são constituídas por 
um hibridismo do discurso oficial e alternativo, uma vez que este ratifica aquele. Ver, também, Fleuri (2001). 
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3.2 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E NEOLIBERALISMO  

 

 

A preocupação com as práticas de desenvolvimento profissional de professores 

não é recente, pois este processo, desde 1990, representa a pedra de toque das 

reformas educacionais e da melhoria da qualidade do ensino na perspectiva do 

neoliberalismo, entendido como uma nova arte de governar ou como uma 

racionalidade política, conforme indica Foucault e seus comentadores (BURCHELL et 

al.,1991; ROSE, 1997, 1999; ROSE,MILLER, 1992). O neoliberalismo distingue-se do 

liberalismo por este governar demais e centralizar as ações no governante e aquele, 

por ampliar a perspectiva de governamentalidade a outros segmentos da sociedade, 

como a mídia. Como já discuti a constituição dessas racionalidades no capítulo 

anterior; neste, tomarei alguns pontos mais relevantes do neoliberalismo para 

demonstrar como foi se constituindo uma história de regulamentação e liberdade nas 

práticas discursivas que passam a produzir as práticas de desenvolvimento profissional 

no contexto brasileiro e as subjetividades dos professores.  

Na análise empreendida por Rose (1997), o neoliberalismo é uma outra 

maneira de governar a conduta da sociedade. O autor aponta uma nova arte de 

governar: o neoliberalismo. Uma das características da racionalidade neoliberal 

refere-se ao fato de haver um controle maior da autoridade dos experts e dos regimes 

de verdade59. A outra, é a pluralidade de tecnologias sociais que surgem da 

desgovernamentalização do Estado. A função reguladora do Estado amplia-se como 

uma rede de discursos de responsabilidade social60 são introduzidos com a invenção 

de novos mecanismos reguladores da conduta dos sujeitos.  É a governamentalidade, 

entendida, inicialmente, como:  

                                                 
59 Regime de verdade compreende a materialidade dos discursos que uma sociedade acolhe e faz funcionar como 
verdadeiro (FOUCAULT, 2003). O regime é necessário como tecnologias do eu voltadas para a constituição do 
sujeito, pois abre possibilidade de mudança ao ser questionado. Os discursos “oficiais” e “alternativos” fazem 
parte desses regimes de verdade.  
60 Nos anos 90, a responsabilidade social constituiu-se em uma cultura entre as empresas que, independente do 
Estado, passam a promover um controle social e ações voltadas para a saúde, meio ambiente e educação. Trata-
se do Estado-rede, pois há um compartilhamento das autoridades por meio de uma profusão de instituições. 
(CASTELLS, 1999).  
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[...] conjunto constituído pelas instituições, os procedimento, análises 
e reflexões, os cálculos e as táticas que permitem exercer esta forma 
bem específica, embora muito complexa, de poder que tem por alvo 
principal a população (FOUCAULT, 2008, p.143).  

 

Depois, como a articulação entre as técnicas de poder e as tecnologias do eu ou práticas 

de si (FOUCAULT, 2004). É a sociedade civil, em parceria com o Estado, implicada 

em um governo das ações, condutas, discursos que apontam para um outro modo de 

ser sujeito. Por último, outras subjetividades são incorporadas ao sujeito. Agora, 

trata-se de incorporar a verdade ao sujeito para que ele seja um sujeito de suas ações, 

responsável, autônomo, expert, que governa a si mesmo e se autorregula como um 

sujeito. A produção dessas múltiplas subjetividades deve–se ao fato de haver uma 

profusão de alternativas que se apresenta na sociedade e permite ao sujeito fazer 

escolhas a partir de múltiplas tecnologias que ensinam um outro modo de ser 

professor. É um outro modo de o sujeito conduzir a si mesmo, governar-se e se 

constituir em um sujeito moral de suas ações. Mas, como se conduzir, como se 

governar diante de tantos jogos de verdade?  

Há diferentes maneiras de se conduzir, de fazer escolhas, de se governar. Mas 

o apreender é a necessidade de jogar um jogo de verdade, no qual o sujeito, 

reconhecendo as regras e estratégias de múltiplos jogos, tem a possibilidade de jogá-

las com o mínimo de dominação. Nesses jogos de verdades as subjetividades não se 

constituem de forma solitária, mas em uma relação com o outro, também presente 

nesses jogos.  Os jogos produzem verdades indispensáveis para a constituição do 

sujeito. Não há jogos que sejam permitidos mais que outros. Por exemplo, no 

neoliberalismo não é possível dizer que os discursos que são produzidos e produzem 

nas/as práticas oficiais de desenvolvimento profissional são mais verdadeiros que aqueles 

que são produzidos e também produzem nas/as práticas alternativas de 

desenvolvimento profissional. É preciso compreender que, por haver numerosos jogos de 

verdade, há também inúmeras subjetividades. Isso se deve ao fato de que não há:  

 

[...] uma definição fechada e imperativa dos jogos de verdade que 
seriam permitidos, excluindo-se todos os outros. Sempre há 
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possibilidade, em determinado jogo de verdade, de descobrir alguma 
coisa diferente e de mudar mais ou menos tal e tal regra [...] 
(FOUCAULT, 2004d, p. 282-3). 

 

 A produção de verdades, entendida como “um conjunto de procedimentos 

regulados para a produção, a lei, a circulação e o funcionamento dos enunciados” 

(FOUCAULT, 2003c, p.14) passa a circular, no neoliberalismo, atrelada a um sistema 

de poder que a produz, apóia e a reproduz a partir de um regime de verdade. Por isso, 

a noção de regime de verdade é fundamental para o encaminhamento deste trabalho, 

uma vez que “a verdade é deste mundo” (FOUCAULT, 2003c, p.12) e não está 

relacionada a discursos dominantes ou dominadores, a mecanismos repressores e 

disciplinadores. Ao contrário, a verdade implica a constituição de novas 

subjetividades através de tecnologias do eu ou práticas de si e não de mecanismos 

produzidos pelo interdito e pela lei. Mas, qual a relação entre esses regimes de 

verdade e as práticas de desenvolvimento profissional? Quais são as verdades nos jogos de 

verdade das práticas de desenvolvimento profissional?  

Tanto as práticas oficiais de desenvolvimento profissional quanto as alternativas 

produzem seus próprios jogos de verdade e seus experts. Esta é uma característica 

marcante na governamentalidade neoliberal em que há uma implicação entre relações 

de poder, governo de si e governos dos outros. Nesses jogos são enfatizadas certas 

tecnologias que conectam verdades às práticas de formação que concorrem para 

validar uma relação do sujeito consigo mesmo. São verdades que deverão sempre 

estar à disposição do professor que, para proteger-se dos infortúnios, precisa sempre 

tê-las à mão se quiser mudar seu modo de ser. Por isso, é necessário que o sujeito seja 

dotado de uma verdade que antes era desconhecida, mas que, em uma relação com o 

outro, ele passa a apreendê-la por meio de exercícios não apenas para governar o 

outro, mas também para governar a si mesmo.  

Diante da governamentalidade neoliberal, é preciso deixar um pouco os efeitos 

produzidos de que os regimes de verdade evidenciam interdição, controle exagerado e 

tentar compreendê-los a partir de outros efeitos de verdade. Atualmente, é prudente 

apreender que as verdades evidenciam efeitos de autonomia, independência e 



 93 

liberdade, esta última compreendida não como independência de um livre arbítrio, 

mas como uma maneira de o professor, nas práticas de desenvolvimento profissional, por 

meio de uma expertise em subjetividades, criar a si mesmo em meio aos limites e 

contingências que se apresentam ou são impostos a ele. Em alguns processos de 

desenvolvimento profissional o professor tem a liberdade de coordenar suas ações de 

maneira particular, ou seja, o professor passa a equipar-se de discursos que são 

imprescindíveis para sua transformação. Como cada sociedade produz suas 

verdades, seus saberes, seu poderes, é preciso compreender que a verdade consiste 

em: 

 

[...] tipos de discursos que ela acolhe e faz funcionar como 
verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir 
os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona 
uns e outros; as técnicas e procedimentos que são valorizados para a 
obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer 
o que funciona como verdadeiro. (FOUCAULT, 2003c, p.12) 

 

As práticas de desenvolvimento profissional que são articuladas após 1990 no 

Brasil são atravessadas por discursos produzidos por instâncias internacionais e 

nacionais. Para colocar em prática esses discursos, as instituições formadoras elegem 

alguns experts para enunciá-los.  Esses experts propõem tecnologias específicas para 

os professores estabelecerem uma relação consigo, com os outros e com a vida. Além 

disso, a expertise neoliberal posiciona os professores como sujeitos morais e cria 

realidades que os incitam a uma experiência de si. A novidade e criatividade que vai 

marcar esse regime de enunciação, ou seja, a atualidade dos discursos do 

neoliberalismo, está em uma autonomização da sociedade que se dá por meio da 

invenção e proliferação de governos na condução da conduta do professor. Assim, 

novas tecnologias de governo de si são criadas no sentido de que o professor se torne 

autônomo e responsável por suas ações e escolhas e que possa efetuar certas práticas 

sobre seus corpos, almas, pensamento, própria conduta. 

Esse discurso de autonomização na atualidade “desenha-se em disposições de 

controle aberto e contínuo, disposições muito diferentes das recentes disciplinas 
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fechadas” (DELEUZE, 1990, p.6)61. Em vista dessa abertura, as tecnologias do eu na 

governamentalidade se multiplicam e instituem novos espaços para o governo de si, 

pois a noção de poder como violência e luta já não é mais suficiente para explicar as 

relações sociais e os modos de governar os sujeitos com base em práticas de liberdade. 

O poder implica governo de uns pelos outros e de si e a liberdade aparece como 

elemento imperativo, pois o poder só se exerce em relação a sujeitos livres. Neste 

caso, não se trata de temer as tecnologias produzidas na governamentalidade 

neoliberal, pois não há nelas efeitos de coação, ameaça, mas um jogo de liberdades.  

Percebo ser fundamental para a compreensão das práticas alternativas de 

desenvolvimento autônomo que me proponho a descrever neste estudo a concepção de 

liberdade que aparece nos últimos estudos de Foucault e o rompimento da relação 

entre jogos de verdade e práticas coercitivas. Para o filósofo, a expressão liberdade não 

produz efeitos de liberação das amarras do poder, mas de constituição dos sujeitos 

por meio de práticas discursivas produzidas pelos experts. Essa concepção de 

liberdade aponta para a noção de sujeito que é “uma forma, e essa forma nem 

sempre é, sobretudo, idêntica a si mesma” (FOUCAULT, 2004c, p.275) e para a noção 

de poder que deve ser compreendida como relação entre sujeitos, como uma prática 

social. É das relações de poder entre sujeitos e do sujeito consigo mesmo que a 

liberdade surge nas relações sociais. As práticas de liberdade evidenciam efeitos de 

intersubjetividade que partem da ideia de condução da conduta e disponibilizam aos 

sujeitos um campo aberto de possibilidades de transformações. As práticas de liberdade 

evidenciam, também, outros efeitos que apontam para a relação do sujeito consigo 

mesmo, a relação ética, quando o sujeito reflete sobre seu comportamento, conduta  e 

exerce um governo sobre si mesmo.    

Em vista disso, é preciso compreender que a liberdade é condição da 

existência das relações de poder e da constituição das subjetividades. Poder, sujeito e 

liberdade se entrelaçam. Por isso, a busca pela autonomia e liberdade não se dá de 

cima para baixo como nas sociedades disciplinares e de soberania, mas na ampliação 

dos espaços de experiências e de experts que devem se adequar as novas demandas 

                                                 
61 O número das páginas referendadas refere-se ao texto na Internet.  
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da sociedade líquida que impõe novas relações de poder e com o poder. Como diz 

Michel Foucault, na sociedade contemporânea:  

 

[...] os jogos [de verdade] podem ser numerosos e, consequentemente, 
o desejo de determinar a conduta dos outros é muito maior. 
Entretanto, quanto mais as pessoas forem livres umas em relação às 
outras, maior será o desejo tanto de umas como de outras de 
determinar a conduta das outras. (FOUCAULT, 2004c, p.286).    

 

Certamente, esse caminho parece um tanto estranho quando o poder é 

pensado apenas como algo negativo e não é visto nada de produtivo em suas 

relações. Como diz Rajchman (1993, p.130), “a liberdade não é um estado que se 

atinja de uma vez por todas, mas a condição de um ‘trabalho indefinido’ de 

pensamento, ação e auto-invenção”. A relação com o outro nas práticas de 

desenvolvimento profissional, produzidas pela arte de governar neoliberal, implica a 

materialização de uma discursividade que evidencia transformações não apenas no 

campo profissional, mas também pessoal do professor e atua a partir de tecnologias 

que ensinam um outro modo de ser professor embora a ênfase na pessoalidade se faça 

de forma ainda muito tímida nos anos 90. O privilégio da expressão liberdade sobre 

libertação para Foucault compreende que esta última sugere que por trás da 

liberação há um subjetividade alienada, assujeitada por mecanismos de repressão e 

que precisa ser liberada das amarras de um poder que machuca, fere, aprisiona, 

enjaula. Em contrapartida, liberdade sugere um processo mais amplo, um estilo de 

vida, uma ética que permite ao indivíduo e à sociedade formas mais aceitáveis de 

existência.  

Assim, como compreender a condução da conduta do professor em meio a 

práticas de liberdade? Como são produzidas tecnologias ou práticas que organizam as 

estratégias que os sujeitos, em sua liberdade, podem ter uns com os outros?A 

descrição que faço a seguir não tem a pretensão de separar os discursos oficiais dos 

alternativos, uma vez que na vida real eles se entrecruzam, se dissolvem, se 

fortalecem. Se separo estes discursos é apenas para descrever que há um 

encaminhamento um pouco diferente em relação às práticas que permitem, como diz 
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Michel Foucault (2004c, p.286) “fazer valer a liberdade do sujeito e a relação com os 

outros”.  

 

 

3.3 PRÁTICAS OFICIAIS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL  

 

 

Gostaria de iniciar esta seção percorrendo as tecnologias do eu que o Estado se 

utilizou desde os anos 90 para a produção de modos diferentes de subjetivação dos 

professores que afetariam suas subjetividades em meio a uma miríade de discursos, 

táticas, técnicas, documentos, procedimentos, enfim, textos práticos, que legitimam 

regras, dão opiniões e conselhos para que o professor possa se conduzir 

profissionalmente. Por isso, faço um recuo no tempo até 1990 para tentar 

compreender as mudanças que foram acontecendo nas políticas públicas de 

formação do professor e, examinar mais de perto a relação entre os discursos de 

verdade produzidos pelos documentos oficiais e as práticas oficiais de desenvolvimento 

profissional de professores.  

Ano de 1990, marco temporal nessa história de governo dos professores que se 

instaura após importantes conferências mundiais, atravessadas por discursos que 

evidenciam esperanças de possibilidades de educação para todos e de qualidade, em vista 

de um quadro sombrio de problemas que se espalhava pelo mundo, principalmente, no 

Brasil, China, México, Índia, Paquistão, Bangladesh, Egito, Nigéria e Indonésia, 

países com o maior número de analfabetos. A tarefa de correção desse problema é 

confiada a agências62, que passam a promover estratégias para minimizar os 

problemas educacionais, e aos professores que, embora sejam vistos, por alguns, 

como medíocres e sem formação adequada para o desempenho de suas funções; por 

                                                 
62 As agências promotoras da Conferência foram a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (Unesco), Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNDU), Banco Mundial (Bird), Fundo Monetário Internacional (FMI), entre outras. 
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outros, tornam-se figura central para estabelecer mudanças em si mesmos, no ensino 

e na “sociedade do futuro” (NÓVOA, 1999).   

O Estado, navegando num mar de dificuldades63 em relação à educação, cria um 

mercado de formação e passa a promover um número significativo de práticas de 

desenvolvimento profissional, fazendo funcionar um processo de preenchimento 

estratégico no qual há uma reinterpretação de uma situação que vem persistindo há 

algum tempo em relação a essas práticas que não eram subsidiadas pelo Estado nos 

anos anteriores. Os discursos presentes nestas práticas evidenciam um sentimento de 

desvalorização da pessoa e da profissão do professor e, em vista disso, é preciso 

melhorar a qualidade da carreira e a remuneração dos professores64. Mas há, junto com esse 

efeito de descrédito, efeitos que apontam para um aumento das exigências e das 

responsabilidades do professor que vão justificar uma outra postura em relação à 

condução da conduta do professor, ou seja, os discursos de responsabilidade do 

professor evidenciavam sua falta de sensibilidade para com os problemas 

educacionais e falta de compromisso com o sucesso escolar. Em vista disso, qual a 

proposta do Estado? Como ele pensa e age frente a essa problemática?  

Para compensar essa desvalorização, foi criado em 1993 o Pacto de Valorização do 

Magistério e Qualidade da Educação Pública que prioriza práticas de atualização, de 

ensino a distância e outras tecnologias. Esse Pacto passa a fazer parte de políticas 

públicas educacionais que se misturam com acordos políticos assumidos durante a 

Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em 1990, em Jontiem, na 

Tailândia. Nesse evento era enunciado que:  

 

O proeminente papel do professor e demais profissionais da educação no 
provimento de educação básica de qualidade deverá ser reconhecido e 
desenvolvido, de forma a otimizar sua contribuição. Isso irá implicar a 
adoção de medidas para garantir o respeito aos seus direitos sindicais e 
liberdades profissionais, e melhorar suas condições e status de trabalho, 
principalmente em relação à sua contratação, formação inicial, capacitação 
em serviço, remuneração e possibilidades de desenvolvimento na carreira 
docente, bem como para permitir ao pessoal docente a plena satisfação de 

                                                 
63 NE, n.80, nov. 94, p.44.  
64 NE, n.80, nov. 94, p.44.  
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suas aspirações e o cumprimento satisfatório de suas obrigações sociais e 
responsabilidades éticas. (UNESCO, 1990). 

 

 Após três anos, uma discursivização acerca de programas de desenvolvimento 

profissional é materializada no Plano Decenal de Educação – PDE (1993 - 2003) que, entre 

os grandes desafios a serem alcançados pelo Brasil, inclui, além da reestruturação da 

formação inicial, a revisão, sistematização e expansão da formação continuada dos 

profissionais65 da educação básica por meio do Programa de Capacitação de Professores, 

Dirigentes e Especialistas, iniciado no governo Collor em 1990. 

Antes da implantação desse Plano e dos compromissos assumidos com as 

agências durante a Conferência, ações de cooperação começam a ser empreendidas 

pelo Estado em relação às práticas de desenvolvimento profissional dos professores. Em 

1991, uma das ações do Programa de Capacitação, junto a Fundação Roquette Pinto e a 

Televisão Educativa, é a criação do programa Um Salto para o Futuro66, programa de 

educação a distância que visava atender, inicialmente, a professores das quatro 

primeiras séries (hoje, do 2º ao 5º ano) e depois, oferecer material para todos os 

professores da educação básica. Na época, os discursos oficiais evidenciavam a 

relevância da formação na modalidade a distância por ser considerada um modo de 

“romper as barreiras do espaço e do tempo e de reconstruir as bases educacionais do 

país, levando-o a galgar patamares alcançados pelas nações mais desenvolvidas.” 

(BRASIL, 1992, p. 7). O Programa, atualmente, utiliza-se de diferentes artefatos 

midiáticos - tv, internet, fax, telefone e material impresso,  utilizados para que 

inúmeros experts possam capacitar um número maior de professores acerca de 

questões relacionadas à prática pedagógica e à pesquisa educacional em todas as 

regiões brasileiras.  

Embora a educação a distância rompa com as fronteiras do tempo e espaço e 

se proponha a “reconstruir as bases educacionais do País, levando-o a galgar 

                                                 
65 A referência a profissionais deve-se ao fato de que não apenas os professores estão incluídos na formação, mas 
também dirigentes e especialistas.  
66 Em 1991, o programa, em fase experimental, era denominado de Jornal da Educação – Edição do professor, e 
era restrito ao Distrito Federal. Em 1993, já em âmbito nacional, passa a chamar-se Um Salto para o Futuro, 
vinculado a TV Educativa e em março de 1996, passa a fazer parte da grade de programação da TV Escola e 
recebe o nome conhecido até hoje: Salto para o Futuro. 
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patamares alcançados pelas nações mais desenvolvidas” (BRASIL, 1992), o Programa 

é alvo de muitas críticas pelo fato de haver um “condutivismo pedagógico” 

(TRINDADE, 1996) no qual o professor telespectador se vê diante de um expert cujos 

discursos evidenciam um saber indiscutível. Com a mudança do Programa da TV 

Educativa para a TV Escola, houve algumas reestruturações em sua programação.  

No entanto, essa reestruturação foi responsável por certa desestruturação do Programa, 

pois havia falta de divulgação dos treinamentos dos orientadores e a formação dos 

professores deixava a desejar. Esses problemas tinham ligação direta com a escola, 

pois nesta havia falta de fax, antena parabólica, televisão, vídeo, fitas, material 

imprescindível para o funcionamento do curso. Apesar de todos estes discursos para 

a qualificação do professor, como o Estado justifica que na condução da conduta do 

professor, proposta pelos programas oficiais, não existam práticas voltadas para a 

constituição de uma subjetividade pessoal aliada à profissional?  

O investimento do Estado nessas práticas de desenvolvimento profissional parece 

não surtir os efeitos desejados. As mudanças na conduta do professor para que 

pudesse conduzir a si mesmo com mais autonomia e assim, conduzir os alunos por 

meio de estratégias mais eficazes de ensino parecem não se realizar na 

discursividade oficial. Talvez um dos efeitos evidenciados nos discursos de verdade 

dos experts estivesse no fato de que não houvesse um comprometimento desses 

sujeitos em relação ao seu enunciado. Ou seja, para que os discursos surtam os 

efeitos desejados é preciso que a conduta daquele que enuncia esteja de acordo com 

suas enunciações. A verdade necessita de exemplos. É preciso, como enuncia 

Foucault (2004a), que a vida seja repleta de:  

 

[...] relações de vidas partilhadas, longa cadeia de exemplos vivos, 
transmitidos de mão em mão. Não apenas porque o exemplo torna de 
algum modo mais fácil perceber a verdade dita, mas porque, nesta 
cadeia de exemplos e de discursos, o pacto se reproduz 
incessantemente. (FOUCAULT, 2004a, p.492).   

 

Creio que apenas quando o sujeito autentica sua enunciação, é possível 

produzir efeitos sobre os discursos do professor, suas posturas, ações e atitudes. Fato 
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um tanto distante dos discursos dos experts convocados pelo Estado cuja 

preocupação e efeitos de suas verdades não estão voltados para o professor, mas em 

elevar a qualidade da educação básica. Como enuncia o documento da Rede Nacional 

de Formação Continuada de Professores da Educação Básica - orientações gerais: objetivos, 

diretrizes e funcionamento, instituída pelo Ministério da Educação e da Secretaria de 

Educação Básica em 2003, a formação de qualidade do professor, tanto inicial quanto 

continuada, objetiva a educação de qualidade. No Pacto pela valorização do magistério e 

qualidade da educação o ponto basilar também é a profissionalização do magistério 

com vistas à elevação dos padrões de qualidade da educação básica. 

Nessa ótica, instaura-se uma política de qualificação a distância por meio de 

práticas de desenvolvimento profissional voltadas para a promoção da formação de 

professores de educação infantil e creches, anos iniciais do ensino fundamental e 

anos finais do ensino fundamental a fim de adequar a formação exigida na Lei. As 

diretrizes que norteiam essas práticas se inscrevem em uma política de formação 

continuada exigida pelos órgãos educacionais e têm como referência que as práticas 

de formação devem ir além da oferta de cursos de atualização e treinamento e 

integrar-se no dia-a-dia da escola. Mas, seria realmente esse o caminho que retiraria o 

professor das trevas e de sua invisibilidade? Essa governamentalidade traria boas 

novas em relação à constituição de novas subjetividades do professor ou seria mais 

uma inflação discursiva que desponta nas políticas públicas? As práticas de 

desenvolvimento profissional propostas pelo Estado se justificariam como direitos ou 

obrigação?  

O descrédito na época com o Programa Salto para o Futuro e suas práticas 

discursivas estava vinculado ao fato de que os discursos voltados para a condução da 

conduta do professor vinham em segundo plano, uma vez que seus efeitos 

apontavam para as necessidades do aluno em vez de contemplar as necessidades do 

professor. Mas, esta teria sido uma experiência já superada pelo Estado e nunca mais 

repetida? Ledo engano. Este parece ser o caso de um outro programa de formação 

permanente de professores, o Projeto Nordeste para a Educação Básica, que envolveu os 

nove estados nordestinos no início dos anos 90.  Este Projeto fazia parte das 

estratégias de governamento da conduta dos professores pelo Estado, cujas ações 
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deveriam estar de acordo com os objetivos políticos, pois era preciso investir na 

melhoria do ensino numa região que insiste em registrar, há décadas, os piores e mais 

alarmantes índices estatísticos educacionais67.  

Como o Programa, o Projeto sofreu muitas críticas e certa desconfiança em 

relação à aplicação dos recursos, pois apenas 7,9% da verba seria destinada ao 

treinamento dos professores, aliás, pouco treinamento [que poderia] comprometer o 

programa68. O treinamento dos professores, portanto, era o ponto mais frágil do 

Projeto, pois eram apenas 40 horas de capacitação sob um regime de repasse e o tempo 

era considerado insuficiente para uma região que tem, em cada grupo de 100 professores, 38 

leigos (sem a formação mínima)69. Analisando esses dois enunciados, destaco as 

expressões pouco, insuficiente, mínima que parecem refletir os efeitos de uma 

subjetividade que se constitui em meio a cursos de qualidade um tanto questionável, 

pois implicam uma história que se repete, por que não dizer, até hoje, de repasses, 

cursos aligeirados e promovidos para suprir deficiências na formação inicial.  

Nestas sequências ressoam mais efeitos na materialidade linguístico-

discursiva. Na expressão pouco treinamento é possível observar, inicialmente, efeitos 

de que os cursos de formação se detêm, como a maioria, na parte teórica e se 

esquecem de que o professor quer ver como funciona a teoria na prática. Mas, não é 

só isso. O lexema treinamento vem acompanhado do lexema pouco que produz novos 

efeitos, imprimindo às práticas de formação efeitos de algo negativo, insatisfatório, 

de uma política de formação que não supre significativamente as necessidades de 

aprendizagem do professor. A expressão pouco evidencia efeitos de desagrado e de 

um mal estar no professorado que nega os discursos de colaboração na qualificação 

do professor pelas instâncias oficiais de formação. Além de o treinamento ser 

escasso, o tempo dedicado a esse treinamento também era insuficiente, ou seja, as 

críticas evidenciavam efeitos de que quanto menor a formação do professor maior 

deve ser o tempo destinado para a equipagem do conhecimento pelo professor. 

                                                 
67 Os dados estatísticos apontam que o Nordeste na época da implantação do Projeto (em alguns estados teve 
início em 1991 e em outros em 1994) tinha 39% de analfabetismo, 38% de professores leigos, 64% de repetência 
e evasão na 1ª série e 15% de alunos concluintes do 1º grau. Fonte: Mec. NE abr. 1994, p.42-43.   
68 NE, abr. 1994, p.42-43. 
69 NE, abr. 1994, p.42. 
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Todas essas expressões recuperam discursos históricos atrelados ao Nordeste como 

uma região em que o pouco, o insuficiente, o mínimo remetem à ideia de: uma vida 

severina, magra, ossuda, franzina, crianças pálidas,retirantes, leitos de rios secos, Baleia, 

Fabiano e sinhá Vitória70.  Mas, apesar desses discursos de carência que perpassa o 

projeto Nordeste, é possível vislumbrar mudanças nas subjetividades do professor e 

nas práticas de formação?  

Esta seria uma das problemáticas em relação as minhas inquietações iniciais, 

mas ainda não era o momento para me preocupar com ela, pois o que estava em jogo 

neste momento era continuar explorando os discursos que instituíam as práticas 

oficiais, seus mecanismos, seus efeitos, suas relações. Quanto a essas duas iniciativas 

estatais diria que foram um tanto problemáticas, uma vez que as políticas públicas 

concebem a formação permanente como um dos componentes da mudança e não 

como uma condição prévia da mudança. A “formação não se faz antes da mudança, 

faz-se durante” (NÓVOA, 2002, p.60, grifos do autor) e sua credibilidade depende, de 

certa maneira, de os discursos das autoridades evidenciarem uma resolução para os 

problemas educacionais em geral e não apenas para conteúdos acadêmicos 

(NÓVOA, 2002). Esta falta de experiência com as práticas de desenvolvimento 

profissional deve-se, em parte, pelo fato de o Brasil só se dar conta da relevância desse 

modelo de formação três anos após terem sido firmados alguns compromissos 

internacionais no início dos anos 90, ou seja, após a Conferência de Nova Delhi, em 

1993, quando foi dada ênfase à formação permanente dos professores, uma vez que 

havia um “esgotamento dos sistemas de formação inicial e da escassez de formação 

continuada dos educadores” (BRASIL, 1993, p.24). Além disso, era imperativo 

aperfeiçoar as práticas de  formação e capacitação e “estabelecer justa remuneração, 

bem como de melhorar as condições de trabalho e de profissionalização dos 

docentes” (BRASIL, 1993, p. 32). 

Em vista dos problemas apontados nos dois programas anteriores, um campo 

de constituição de verdades se forma no sentido de tornar a educação a “estrela do 

futuro” (PETERS, 1994, p.223) e o professor a ser a base para esse novo 

                                                 
70 Expressões retiradas das obras Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo e Neto, e Vidas Secas, de 
Graciliano Ramos.   
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governamento. Agora era preciso produzir novas tecnologias do eu a fim de que o 

professor se conformasse às exigências e desafios requeridos para o professor do 

século XXI, pois este, retomando a metáfora utilizada por Bauman (2001), já não 

poderia mais ser aquele professor-passageiro do navio do “capitalismo pesado” que 

seguia todas as regras expostas em seus bilhetes e confiava toda a sua sorte ao 

capitão. Ao contrário, o professor-passageiro do avião do “capitalismo leve” 

descobre que o piloto sumiu e não há quem lhe diga onde vai chegar e nem quem se 

responsabilizará por sua segurança na chegada.  

Nessa passagem de uma situação para outra, o Estado vive em tempos de 

transição marcados pelo início de uma outra situação política e econômica, o 

neoliberalismo, na qual as tecnologias sociais se multiplicam, as autoridades se 

tornam mais sedutoras e há uma produção de novas subjetividades, mais autônomas, 

livres e auto-reflexivas. Em outras palavras, a “subjetividade da pessoa torna-se, 

pois, não apenas sujeita ao jogo de forças no aparato social, mas atua também como 

autor e sujeito de sua própria conduta” (POPKEWITZ, 1998, p.96). É nesse momento 

que a formação permanente assume uma outra perspectiva nos discursos das 

políticas públicas, inicialmente, no PDE (1993) que visa “rever, sistematizar e 

expandir a formação continuada dos profissionais da educação básica” (PDE, 1993, p. 

60), seguido da Conferência Nacional de Educação para Todos, do Fórum Permanente do 

Magistério da Educação Básica e do Pacto pela Valorização do Magistério e Qualidade da 

Educação, em 1994. 

Essa cultura da formação permanente de professores que é mobilizada no 

início dos anos 90 pode ser justificada pelo fato de o professor, até o final dos anos 80, 

ocupar a posição de um profissional da educação ou trabalhador e, por isso, estaria 

submetido a um processo de proletarização caracterizado pela redução de seu status 

em vista de um compartilhamento de traços com a classe operária, aumento do 

número de docentes, salários baixos, desqualificação, perda de prestígio social, corte 

de gastos, caráter missionário e de vocação, funcionarização, feminilidade da profissão 

(GIROUX, 1997; ENGUITA, 1991). Isso fez com que os professores reivindicassem 
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após 1990, ao ser retomada a expressão professor71, não apenas melhoria em sua 

situação social e econômica, mas também em seu aperfeiçoamento contínuo. Nesta 

época, portanto, esteve presente uma profusão de discursos acerca de programas de 

formação permanente endereçada ao professor que enunciava mudanças a partir de 

discursos de valorização e reinvenção da profissão docente (ALARCÃO, 2001; 

ESTRELA, 1997; IMBERNÓN, 1998, MELLO, 2000, PERRENOUD, 2000, TEDESCO, 

2001). Até então, um discurso de carência, restrições, despreparo, falta de 

compromisso e competências estiveram presentes, uma vez que a formação dos 

professores havia sido apontada como aquela que não soubera produzir profissionais 

que pudessem minimizar os problemas educacionais (TARDIF, LESSARD E 

GAUTHIER, 1999).  

Mas, se esses modos de subjetivação não funcionavam como deveriam ou 

como o Estado pretendia que funcionassem, era preciso repensar a condução dos 

professores e os regimes de verdade. Em vista disso, os discursos do Estado parecem 

evidenciar uma reversão na situação anterior por meio de uma profusão de técnicas 

de governo não só com a intenção de atender às reivindicações do professorado, mas 

também um modo de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, pois a 

“qualidade de ensino é determinada tanto ou mais pela formação contínua dos 

professores do que pela sua formação inicial” (DELORS, 1998, p.160, grifo nosso). Os 

discursos do Estado apontam para uma revisão no processo de aprendizagem do 

professor, pois este já não é mais considerado um consumidor de conhecimentos, 

mas um produtor de saberes. Então, como atenuar a distância entre o perfil atual do 

professor e o exigido pelo século XXI? Até o ano de 1995, uma política de atuação 

descentralizada programa algumas iniciativas em relação a práticas de formação 

permanente, mas um tanto tímidas e localizadas72. 

                                                 
71Os anos 80 reagem à subjetividade tecnicista criada para o professor nos anos 60 e 70 e passam a construir uma 
subjetividade profissional da educação e os anos 90, a subjetividade professor passa a fazer parte do cenário 
educacional.  
72 Em Salvador, é criado em 1992 o Centro de Aperfeiçoamento de Professores, da Secretaria Estadual de 
Educação e Cultura tinha como objetivo discutir o construtivismo e dar aos professores boas condições de 
trabalho. Em Belo Horizonte, a Secretaria de Educação do Estado cria, em 1994, o Centro de Referência do 
Professor para a valorização e capacitação dos professores. Em Porto Alegre, uma pareceria entre instituições 
públicas e privadas de ensino superior e a Secretaria Municipal de Educação, em 1991, cria o Vanguardas 
Pedagógicas  para apoiar o professor em seu trabalho com a proposta construtivista.  
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A partir de 1996, na esteira da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), são criadas 

práticas oficiais de desenvolvimento profissional, nas quais os discursos passam a 

evidenciar efeitos que remetem a atos de disponibilizar, prescrever ou recomendar 

um conjunto de exercícios para a produção de novas experiências do professor 

consigo mesmo. Nesta época, instituem-se discursos de responsabilização individual 

do professor que tem o dever de aprimorar sua formação. Isso leva o Estado e 

instituições – públicas e privadas – a se associarem para instituir programas de 

formação por meio da televisão e outros meios que materializassem uma política de 

formação profissional.  

Um desses programas é a TV Escola, um canal de televisão, vinculado ao 

Ministério da Educação, que tem como objetivo enriquecer o processo de ensino-

aprendizagem por meio do aperfeiçoamento e valorização dos professores da rede pública73. 

No ano seguinte, outros programas de governamento das ações do professor são 

elaborados. Entre eles, destaco os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN’s (BRASIL, 

1997), que, devido ao seu hermetismo e linguagem um tanto truncada, requer uma 

complementação, ou melhor, um aprofundamento, e em 1999 é proposto o Programa 

de Desenvolvimento Profissional Continuado - Parâmetros em Ação (BRASIL, 1999d). Os 

discursos oficiais passam a evidenciar adequações nos documentos e a emergência 

da relação entre os discursos oficiais e a prática do professor a fim de que este 

subjetive o discurso verdadeiro proposto por estes documentos.  

Além dessas ações, o Estado cria outras tecnologias como o Programa de 

Formação de Professores em Exercício – PROFORMAÇÃO (1999), curso em nível médio 

e destinado a professores, sem formação específica, que lecionam nos anos iniciais, 

na alfabetização e na Educação de Jovens e Adultos. O Programa de Formação Inicial 

para Professores em Exercício na Educação Infantil – PROINFANTIL (2005), curso cujo 

objetivo é proporcionar aos professores a habilitação mínima exigida para atuar na 

educação infantil. O Programa de Formação Inicial para Professores dos Ensinos 

Fundamental e Médio - PRÓ-LICENCIATURA (2005), destinado a oferecer cursos de 

                                                 
73 Site da TV Escola. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seed/index.php?option=content&task= 
view&id=69&Itemid> Acesso em: 04 abr.2008. 
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formação inicial a professores leigos e que não têm habilitação legal para o exercício 

da função (licenciatura).  

Em 2004 e 2005 são criados, além da Rede Nacional de Formação Continuada de 

Professores de Educação Básica; o Programa Nacional de Incentivo à Formação Continuada 

de Professores de Ensino Médio – PRO-IFEM, oferece cursos de pós-graduação para 

professores do ensino médio; o Programa Universidade para Todos - PROUNI, 

sistema de bolsas para facilitar a formação continuada; o PROLICENCIATURA, curso 

superior para professores sem licenciatura nas séries finais do ensino fundamental. 

Além do PROLETRAMENTO, cuja implantação se dá, principalmente, pelo fato de os 

programas de formação se constituirem em uma exigência da atividade profissional no 

mundo atual. A partir da discursividade desses programas oficiais, evidenciam-se 

efeitos de uma inflação de ofertas de práticas de governamento das subjetividades do 

professor e de possibilidades de escolha oferecidas a ele. No entanto, os discursos 

apontam para a ideia de uma acentuada seletividade nesses programas, uma vez que 

priorizam áreas do currículo com defasagem de professores e professores com menos 

tempo de serviço e excluem uma boa parcela de professores dos programas de 

desenvolvimento profissional (MELO, 1999).  

É no interior dessa governamentalidade neoliberal que se faz sentir uma 

adaptação às novas realidades em que a ação de governar a conduta da população se 

faz a partir de uma redução do papel do Estado no plano econômico e nas relações 

sociais. Essa redução não sugere um poder descentrado do Estado, mas uma 

ampliação das alianças e a criação de outros centros de governo da conduta do 

professor. As opções oferecidas pelo Estado aos professores demonstram o quanto 

tem se difundido e transformado a maneira de regular as subjetividades para o 

século XXI e, longe de assegurar um panoptismo, o Estado percebe seus limites de 

poder e assegura, também, a outros a tarefa de governar. Como ensina Michel 

Foucault (1995b, p.247), as “formas e os lugares de ‘governo’ dos homens uns pelos 

outros são múltiplos numa sociedade: superpõem-se, entrecruzam-se, limitam-se e 

anulam-se, em certos casos, e reforçam-se em outros”. Por isso, nunca, em toda a 

história brasileira, tantas empresas públicas e privadas, entidades sociais, fundações e 



 107 

organizações não-governamentais se comprometeram com a educação 74. Como se 

constituem, então, os professores a partir dos discursos da mídia educativa e de suas 

práticas alternativas?   

 

 

3.4 PRÁTICAS ALTERNATIVAS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL  

 

 

Embora haja uma preocupação nas metas do governo em fomentar as práticas de 

desenvolvimento profissional de professores da educação básica, um clima de 

desconfiança se abate sobre os discursos de verdade desses programas oficiais, pois a 

idéia de frequentar cursos, absorver conhecimentos, acatar discursos generalistas e 

descontextualizados já não atraem mais o professor.  Um outro receio em relação a 

essas práticas discursivas oficiais concerne a uma homogeneização dos programas 

oferecidos pelas instituições promotoras que definem um currículo sem levar em 

consideração as especificidades sociais, culturais, históricas dos docentes. E, por 

último, são alarmantes os discursos dos programas, pois estes evidenciam efeitos de 

que a educação se faz a partir da quantidade de docentes atendidos por ano e que a 

qualidade, ou seja, o modo como as práticas discursivas dos programas de formação 

produzem efeitos na prática do professor e em sua pessoa é desconsiderado.  

No entanto, esses fatores se constituem em mais um dos desencadeadores de 

mudanças na discursividade da política educacional em muitos países que, em 1990, 

a partir de uma mobilização internacional, se lançam em uma campanha mundial 

deflagrada pela Conferência Mundial de Educação para Todos, em Jontiem, destinada a 

satisfazer as necessidades educacionais da população dos países emergentes que 

concentrassem mais de 10 milhões de analfabetos – o Education for All (EFA9)75. No 

caso do Brasil, seria preciso empreender mudanças significativas para alcançar os 

                                                 
74 NE, out. 2005, p.53. 
75 Além do Brasil, participam Tailândia, México, Índia, Paquistão, Bangladesh, Egito, Nigéria e Indonésia que 
juntos possuem mais da metade da população mundial.  
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objetivos propostos. Entre elas, destaco a preocupação com a educação básica; 

envolvimento da União, estados, municípios, organizações não-governamentais e 

sociedade civil; mobilização da comunidade e, principalmente, a participação do 

empresariado nas questões educacionais com a realização de ações sociais. Mas, como 

os discursos que perpassavam essas instâncias poderiam dar sua contribuição à 

educação?  

Essa preocupação se faz presente na materialidade linguístico-discursiva do 

Plano Decenal ao evidenciar a insuficiência na formação inicial e contínua do 

professor e ainda colocar em evidência a ineficiência dos cursos oferecidos até então. 

O documento vai à busca do posicionamento do professor que enuncia uma prática 

pedagógica ancorada em estratégias de ensino ineficazes de ensino. Os professores 

revelam que, 

 

[...] mal conseguem ministrar, a cada ano, três quartos dos programas 
propostos; e, com freqüência, se verifica — mesmo dentre aqueles 
professores com titulação mais elevada — que muitos demonstram 
ter pouco domínio de partes importantes das disciplinas que 
lecionam. (BRASIL, 1993). 

 

Isso se agrava ainda mais com uma discursividade que passa a apontar 

problemas com a pouca escolaridade dos professores dos anos iniciais, esgotamento 

dos sistemas de formação inicial, escassez de programas de formação continuada, 

relevância da qualificação de mão de obra em detrimento da formação pessoal e 

profissional, acentuada ainda mais com a racionalidade neoliberal que se preocupa 

mais com a reforma do Estado que com investimentos na educação continuada. 

Diante disso, a expertise governamental se vê de mãos atadas para resolver os 

problemas educacionais e passa a se utilizar desse argumento e da necessidade de 

transformação na racionalidade e tecnologias de governo para ampliar a expertise em 

discursos a fim de promover novas subjetividades no professor em direção ao século 

XXI.  
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As empresas privadas viriam a tornar-se expertise vital para o governo da 

conduta da sociedade em geral e, principalmente, do professor, ao propor novas 

tecnologias do eu e alianças com os próprios professores por intermédio da mídia 

educativa. Em vista disso, acentua-se o processo de desgovernamentalização do Estado 

sob a alegação de que é preciso introduzir outros espaços de formação que ofereçam 

alternativas para o professor. É preciso lembrar que a jornada de trabalho do 

professor se apresenta cada vez mais intensa ao lecionar no mínimo em dois turnos e 

que isso amplia os problemas ligados ao corpo e à alma do professor.  Isso remete à 

construção de uma imagem de carência, lacunas na vida do professor e ao mesmo 

tempo de cobrança de um mercado de trabalho que solicita cada vez mais um 

professor especializado e com um novo perfil.  

Esse novo perfil evidencia uma subjetividade do professor que deve aprender 

para ensinar, pois como enuncia Sonia Penin, da Universidade de São Paulo, é no 

exercício da profissão que o educador mais precisa de alguém para orientá-lo76.  Essa 

preocupação é evidenciada na materialidade dos documentos oficiais como no caso 

do relatório-síntese O desafio de uma educação de qualidade para todos: educação no Brasil 

– 1990-2000, produzido para dar uma visão panorâmica da educação brasileira na 5ª 

Reunião Ministerial de Revisão do Programa Educação para Todos, realizada no Cairo, 

Egito, entre os dias 19 e 21 de dezembro de 2003. Neste relatório, o objetivo do item 

Valorização e formação de professores e trabalhadores da educação é oferecer oportunidades de 

capacitação e formação continuada aos professores, associados a planos de carreira, cargos e 

salários e promover acesso a bens culturais e a meios de trabalho. Objetivo que remete à 

construção de algo um tanto abstrato quando se relaciona com a finalidade dos 

discursos de Nova Escola77 que em seu editorial enuncia um compromisso com a 

atualização do professor, materializado em práticas de ensino nas quais as matérias têm 

de ter consistência e informação da mais alta utilidade para a professora de primeiro grau.  

Nos discursos do documento oficial evidenciam-se efeitos de uma formação 

baseada em uma concepção um tanto frágil de carreira docente que reside no apelo 

em oferecer oportunidades, sem uma preocupação com a realidade do professor em sala 

                                                 
76 NE, maio 2001, p.22. 
77 NE, out. 1995, p.3. 
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de aula. Os enunciados do documento evidenciam efeitos de que há um excesso de 

discursos e uma ausência quase total de práticas pedagógicas, de aprender a fazer. 

Como enuncia Nóvoa (1999):  

 

O excesso dos discursos faz lembrar o final do século XIX, quando os 
professores eram investidos de todos os poderes (até o de ganhar 
guerras). Mas, nessa época, havia um consenso social em torno da 
missão dos professores. Hoje, não há. E o excesso dos discursos 
tende, apenas, a esconder a pobreza das políticas. (NÓVOA, 1999, 
p.14). 

 

Políticas de formação que tendem a deslegitimar os discursos dos professores 

ao elegerem uma expertise que está, muitas vezes, longe da sala de aula e se torna 

estranha ao professorado, pois seus discursos evidenciam concepções a respeito da 

educação que se tornam um tanto distantes da prática e do processo de 

desenvolvimento da subjetividade do professor. Processo que parece ser diferente 

nos discursos das práticas alternativas de desenvolvimento profissional, mais 

particularmente, da mídia educativa, que promove processos que se voltam para o 

que Nóvoa (2002) denomina de trilogia da formação contínua e compreende 

investimentos pessoal, profissional e organizacional. Isso se deve em parte pelas 

parcerias e pela superação de um pensamento de que a responsabilidade pela 

educação é de um único setor. A desgovernamentalização e a autonomia, no contexto 

social, levam o Ministério da Educação e sociedade civil a se aliarem e organizarem a 

partir de novos processos de formação e parceria mais amplas e transparentes. A 

mídia é utilizada para dar visibilidade às ações educacionais que são promovidas a 

partir de um compromisso previsto pelos órgãos internacionais.  

Isso é facilmente constatado nos discursos presentes no documento do Plano 

Decenal de educação para Todos que evidenciam a limitação dos experts oficiais em 

suprir as necessidades humanas, financeiras e organizacionais. Então, “novas e 

crescentes articulações e alianças serão necessárias em todos os níveis” (BRASIL, 

1993). Isso implica em novos jogos de verdade que, na década de 90, surgiram em um 

primeiro momento de forma esporádica como a parceria entre a fundação 
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Educacional do Distrito Federal e a Editora Abril que produziu e distribuiu, entre 12 

escolas, filmes que tinham o objetivo de ajudar o professor a dinamizar suas aulas e 

auxiliar no processo de recuperação dos alunos78. Depois, de forma mais incisiva, pois, 

embora o número de professores habilitados tenha aumentado, havia – como ainda 

há – um comprometimento da qualidade do processo de desenvolvimento profissional 

desses docentes. A ineficácia da formação produzia discursos de consolidação de 

alianças e parcerias, compartilhamento de responsabilidades, abertura da roda da participação 

e de todos pela educação. Era o começo de um movimento de governamentalidade 

empreendido, principalmente, por grandes empresas particulares em consonância 

com o Estado. 

Essa parceria entre Estado e sociedade civil representa uma rede discursiva que 

se difunde por toda a sociedade. É um programa de racionalidade política estruturado 

sob um objetivo mais ou menos comum: governar a conduta do professor, tendo por 

base discursos que ampliem a relação do professor consigo mesmo e com o outro, ou 

seja, que desenvolvam um processo de autonomia no professor. Essa orientação 

implica em uma redução do poder do Estado sobre a sociedade e salienta a autonomia 

e a responsabilidade social de outros segmentos que são colocados em interação 

como, o setor empresarial. No neoliberalismo, a educação passa cada vez mais a ser 

impulsionada pela pedagogia pública, pelo investimento do setor privado. Alguns 

projetos, voltados para a educação, vêm se destacando na sociedade e as empresas 

acabam se firmando como os novos mecenas da educação ao patrocinarem reformas, cursos 

para professores e notáveis saltos na qualidade das escolas79.  

São alianças que realizam sonhos e ninguém nunca mais verá o governo como a 

única fonte de recursos para manter o ensino80. Essas alianças não são apenas no 

patrocínio de cursos de aperfeiçoamento de professores. Elas vão além, pois ajudam 

com pintura, conserto, compra de material didático e projetos inusitados como 

tratamento anti-cupins, curso de dança, reciclagem, doação de ovos para a merenda, 

feitura de minhocário, horta. A adoção de Batalha, cidade distante 180 quilômetros de 

                                                 
78 NE, set. 1994, p.54. 
79 NE, nov.1998, p.10. 
80NE,  nov. 1998, p.10.  
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Maceió, capital de Alagoas, pelo Grupo Abril e seus funcionários, exemplifica o 

caráter das práticas alternativas de desenvolvimento profissional que venho discutindo. 

Com alto índice de repetência e evasão além de baixos salários de seus professores, a 

cidade lutava contra o ensino de má qualidade. A Editora Abril percebeu que a 

melhoria do ensino estava atrelada à prestação de uma assessoria aos professores, a 

maioria leigos.   

No início, os professores tinham muita dificuldade em aceitar certos discursos 

de verdades propostos pelos experts da Abril, mas, de acordo com a evolução do 

processo, os professores iam mudando, iam transformando suas subjetividades. Em 

Batalha não havia mais subjetividades desconfiadas, tradicionais, que guiavam suas 

aulas com objetividade e de forma unilateral; mas subjetividades autônomas, 

responsáveis em vista das práticas de liberdade que foram instituídas pelos experts do 

Grupo Abril aos docentes deste município. Um exemplo dessa transformação está na 

conduta do professor Cícero, que já conseguia alfabetizar sem a cartilha e já 

propunha projetos de escrita com o gênero carta aos seus alunos. Além disso, ele 

enuncia que sua satisfação foi maior quando recebeu cartas de seus alunos.  

As práticas discursivas desses mecenas, ou expertise, como o Grupo Abril, que 

financiam projetos educacionais, não evidenciam tecnologias de poder e dominação 

sobre os professores e os outros envolvidos na educação. Ao contrário, por entre 

estas tecnologias era possível espreitar práticas de liberdade das quais emergiam novas 

subjetividades. Eram as tecnologias do eu abrindo espaço para práticas mais 

agradáveis que definem as condições que vão conduzir o professor a problematizar 

“o que ele é, o que faz e o mundo em que vive” (FOUCAULT, 2004c, p.198). A 

liberdade nestas tecnologias implica ensaios e experiências que são inventados pelo 

sujeito com a ajuda de experts. Estas tecnologias do eu devem ser entendidas como 

“práticas racionais e voluntárias” (FOUCAULT, 2004c, p.198) ou como diz Deleuze 

(1994, p.123) “regras facultativas” pelas quais os professores são capazes de 

determinar princípios para conduzir a si e aos outros e também encontrar maneiras 

de se transformar a si, de modificar sua subjetividade.  
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Estas tecnologias instauram novas verdades que atravessam as práticas de 

condução da conduta do professor e outros pensamentos, atitudes, comportamentos, 

ações que, conforme os discursos dos documentos e da mídia educativa, devem estar 

presentes na vida do professor  do século XXI para que ele possa se autogovernar, ou 

seja, operar determinadas transformações em si mesmo. Esse foi o caso dos 

professores de Batalha.  Assim, neste contexto neoliberal em que são produzidos 

jogos de verdade a respeito das práticas educacionais alternativas, novas tecnologias 

sociais vão propor certas regras de conduta, principalmente, aos professores, que vão 

se transformar em um “exercício do eu sobre o eu pelo qual se tenta desenvolver e 

transformar a si mesmo e chegar a certo modo de ser” (FOUCAULT, 1995, p.282). 

Esses regimes de governamentalidade, mediante relações de poder-saber, mostraram-se 

um campo profícuo para a constituição das subjetividades da população escolar 

diante de práticas de liberdade.  

Esses regimes fornecem determinados saberes que instrumentalizam os 

sujeitos a um outro modo de vida. É a racionalidade que vai equipando e 

aproximando o sujeito, neste caso, o professor, daquele tipo de subjetividade 

requerida para o século XXI, a de um sujeito consciente, responsável, autônomo, que 

governa a si mesmo e, posteriormente, ao outro. Essa equipagem de verdades se 

fazia presente ao final dos anos 80 e início dos anos 90 quando se acentuava o 

processo de proletarização do professor em vista de sua classe social baixa, arrocho 

salarial, formação aligeirada e falta de tradição acadêmica, fazendo com que muitos 

professores abandonassem a profissão (FERREIRA, BITTAR, 2006). Nova Escola, de 

outubro de 1995, traz uma matéria intitulada O sonho do salário justo que ratifica esse 

processo de proletarização do professor e aponta para o retrato de uma absurda situação 

profissional. Em uma entrevista feita pelo periódico a professores da rede pública a 

respeito de quanto eles achavam que deveriam ganhar e o que fariam com esse 

aumento no salário, as respostas foram muito inusitadas. Eis alguns dos sonhos e 

quanto cada professor ganhava pelas horas trabalhadas em seu estado: TV para a 

família (salário de 13 reais - 20 horas semanais/Piauí); leite das crianças (salário de 

200 reais - duas escolas/ Pará); eletrodomésticos (salário de 184 reais - 20 
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horas/Minas Gerais); casa própria (salário de 118 reais – 20 horas/Rio Grande do 

Norte); entre outros devaneios. 

Se havia de um lado uma reivindicação de salários mais justos, em vista da 

pauperização da escola e de seus professores, por outro lado, ampliavam-se as 

parcerias que eram bem vistas pelas instituições escolares e reconhecidas pelas 

empresas que agradeciam a divulgação de seus produtos. Para demonstrar a 

relevância dessas parcerias e o quanto houve de investimento na melhoria de vida da 

população mais pobre ao longo das últimas décadas, foram instituídas premiações de 

reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelas empresas81. Em 2001, o Instituto 

ADVB selecionou 76 projetos entre os 154 inscritos. Desses, 18 estavam voltados para 

a educação. Entre as empresas selecionadas estavam, a BM&F, O Boticário, Fiat, Ford 

e as fundações Banco do Brasil, BankBoston, Belgo-Mineira, Bradesco, CSN, Itaú, 

Orsa e Nestlé. Além do âmbito da premiação, outras empresas voltadas, 

exclusivamente, para a educação, ganham destaque: Rede Globo, Instituto C&A e 

fundações Abrinq, Kellogg, Odebrecht, Vitae, Petrobras, Unibanco, Bradesco, Vale do 

Rio Doce, Volkswagen, Natura, Victor Civita. 

Assim, essa expertise do setor privado não deixa de funcionar como uma 

empresa e se torna ansiosa para “emprestar seus vocabulários, explicações e tipos de 

julgamentos” (ROSE, 2001, p.46) aos professores. Os discursos dos experts operam 

mudanças nas relações do professor consigo mesmo e com os outros e apontam para 

o governo de si e dos outros. Essas empresas passam a se inserir como 

governamentalidades, cuja produtividade não se legitima mais pela coação do mando, 

pelas regulações, mas pelo controle sutil das subjetividades. O professor, nessa 

racionalidade, não está mais em uma posição de alienação, de adestramento, de 

policiamento, mas de participante do jogo, co-autor do projeto e, para isso, deve 

defendê-lo, lutando pela sua efetivação.  

De acordo com o Instituto Ethos (1999), as empresas voltam-se para a 

educação dos empregados e seu filhos assim como para a educação básica e superior 

e também a formação permanente de professores, área fundamental para a melhoria 

                                                 
81 ADVB instituiu o Instituto ADVB de Responsabilidade Social (IRES) em 1999, criando o Top Social  que 
reconhece publicamente programas e ações que incorporem o conceito de Responsabilidade Social. 
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da qualidade da educação brasileira.  Entre as funções que podem ser 

desempenhadas pelas empresas estão aquelas voltadas para a escola e para o 

professor e podem ser descritas desta forma:  

 

• [...] valorizar e premiar professores inovadores; 
• organizar um grupo de empresas para apoiar, sob a supervisão 
de  órgãos intermediários da rede pública de ensino, um curso de 
formação de professores; 
• oferecer para a escola a assinatura de jornais, revistas, veículos 
especializados de educação, livros atuais de Pedagogia ou das demais 
áreas do conhecimento; 
• subsidiar a participação de professores em eventos de formação 
profissional que ampliem sua visão de mundo e os façam refletir 
sobre sua prática; 
• apoiar a criação de um centro de pesquisas sobre a 
aprendizagem que trabalhe com professores das escolas públicas 
próximas; 
• viabilizar um sistema de comunicação, pela Internet por exemplo, 
entre professores da escola e uma universidade, de forma que possam 
dialogar e trocar experiências (INSTITUTO, 1999, grifos meus). 
 

Estas tecnologias do eu de condução da conduta, propostas pelo Instituto aos 

professores e colocadas em prática pelas empresas, vão se refletir em metodologias, 

exercícios, em discursos de verdade que serão propostos pelas empresas aos 

professores e evidenciarão efeitos, como diz Michel Foucault (2004c, p.214), de uma 

“história da maneira como os indivíduos são chamados a se constituírem como 

sujeitos”. Nesses processos de subjetivação não há necessidade de o professor tomar 

para si todos os discursos verdadeiros, pois esta seria uma tarefa utópica, mas 

aqueles que ele considera relevantes para sua constituição como sujeito. O professor 

deve ser um atleta que se transforma por meio do “treinamento em alguns 

movimentos elementares, mas suficientemente gerais e eficazes para que possam ser 

adaptados a todas as circunstâncias e para que [possam] deles dispor sempre que 

necessário” (FOUCAULT, 2004a, p.388).  

É nesse sentido que as práticas discursivas de governo do eu não devem ser 

interpretadas como uma proposição inevitável da dominação e do controle dessa 

rede de experts, que produz os discursos alternativos das empresas, mas como 
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permitindo novos tipos de subjetividade. Este é o caso da professora Nilza Cristina 

da Silva, de Paulista/PE, que discorre sobre as dificuldades em fazer um 

planejamento, mas ela enuncia que a reportagem de vocês está me ajudando a melhorar 

essa situação82. O enunciado da professora ecoa efeitos de mudança, transformação, de 

que ela já não é a mesma professora ou de que sua postura atual, propiciada pela 

ajuda dos discursos da Revista, tem permitido melhorar a situação de sua prática e, 

consequentemente, da educação. Entendo que a subjetividade assumida pela 

professora traduz efeitos de alguém que passa a governar suas ações, 

comportamentos em sala de aula em vista dos discursos de verdade da expertise 

Nova Escola.  Portanto, caberia ao professor, entre tantas alternativas, buscar aquela 

que satisfizesse suas necessidades e, assim, a imagem de um Estado soberano, 

ameaçador, responsável pelo bem-estar da sociedade tende a desaparecer em meio a 

novas governamentalidades.  Essa desgovernamentalização do Estado propicia um 

“mundo cheio de oportunidades – cada uma mais apetitosa e atraente que a anterior, 

cada uma compensando a anterior, e preparando o terreno para a mudança para a 

seguinte” (BAUMAN, 2001, p.74).  

É em vista desse mundo discursivo, sugestivo e sugestionável encontrado do 

outro lado do poder do Estado, aberto de possibilidades que traz à tona efeitos de 

promessa de valorização do professorado, que é possível perceber uma perda de 

confiança, por parte dos professores, nas instituições públicas. Isso é reafirmado por 

uma constatação do próprio Ministro da Educação, Paulo Renato Souza, em uma 

entrevista à Revista Educação (Ano 06 – n.61, maio 2002, p.10) ao enunciar: “Quando 

lançamos os parâmetros, nos demos conta de que o professor tinha dificuldade de 

absorver o conteúdo. E os professores passaram a pedir ajuda para fazer, digamos, 

com que os parâmetros fossem acessíveis.” Em outras ocasiões, os professores 

passaram a questionar as políticas públicas de formação como é o caso do professor 

Márton Ferreira dos Santos, de Ribeirão, PE, ao comentar uma reportagem intitulada 

É hora de cuidar de sua carreira: 

 

                                                 
82 NE, maio, 2000, p.11. 
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Muito esclarecedora a reportagem. Vai se exigir muito do profissional 
de educação, não é? Está certo. Só me pergunto se o governo dará a 
ele condições de preparar-se. É fácil cobrar, mas na hora de governos 
e patrões fazerem a sua parte, o bicho pega. Onde estão as 
oportunidades de capacitação? (NE, março, 2000, p.9). 

 

Em vista da falta de fé em modelos de formação oficiais e devido a uma 

reforma rastejante, algumas práticas discursivas alternativas passam, então, a se 

fazerem cada vez mais presentes na produção de uma verdadeira revolução 

pedagógica que talvez possa ser considerada uma das mais basilares da 

contemporaneidade – a mídia educativa. É a mídia educativa ocupando um espaço 

cada vez maior na produção das subjetividades, à medida que se torna uma 

generalizada e familiar perspectiva de governamentalidade, junto com o Estado. É a 

mídia “mantendo a tripulação em seus postos, dizendo-lhes o que fazer, sustentando 

a direção, comandando a manobra”  (FOUCAULT, 2004a, p.392). É a mídia 

estimulando um outro modo de o professor se conduzir, de se comportar, de agir, de 

fazer, de aprender, de lecionar, enfim, de se educar para novos efeitos de ser 

professor, exigidos para este novo milênio. Assim, entre as tantas alternativas 

oferecidas pela mídia, o professor é convidado a ir às compras em busca da tão 

sonhada autonomia e liberdade, proposta pelas práticas alternativas de desenvolvimento 

profissional. Nesse governo midiático, a condução da conduta e, consequentemente, a 

produção de subjetividades, não se dá por meio do constrangimento, da repressão, 

da obediência à lei, mas implica um governo da liberdade de escolha como também 

de responsabilidade pelas escolhas realizadas quer sejam certas quer sejam erradas. 

Mas, de que modo os discursos dos experts da mídia educativa conduzem a conduta 

do professor? Como os discursos oficiais perpassam os discursos da mídia para a 

constituição de um processo autônomo?   
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3.5 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL AUTÔNOMO 

 

 

Ao trazer o tema do desenvolvimento profissional autônomo para essa pesquisa, 

pensei em buscar uma nova rede de significações que não circunscrevesse as práticas 

de formação do professor apenas ao contexto escolar ou a contextos compreendidos 

como oficiais, ou seja, aqueles propostos pelo Estado e pelas secretarias estaduais e 

municipais de ensino, mas também a outros espaços que, de uma forma ou outra, 

propusessem práticas de liberdade voltadas para a transformação das subjetividades do 

professor. Nesta ideia também estava vinculada uma formação que ultrapassasse 

uma teoria da profissionalidade (NÓVOA, 2007), voltada para um conjunto de saberes 

compartimentalizados e organizados por meio de disciplinas e cujo objetivo é dotar o 

professor de certos conhecimentos, atitudes, capacidades, que ele não possuía antes, 

mas que ao final de uma relação pedagógica deveria possuí-los; e privilegiasse uma 

teoria da pessoalidade (NÓVOA, 2007). Nesta, as verdades com as quais o professor é 

equipado não têm como objetivo a apreensão de saberes profissionais, mas a tarefa 

de transformá-lo, de modificar seu modo de ser. Enquanto na primeira a 

preocupação é com o produto; na segunda é com o processo.  

O que é exatamente esse processo de desenvolvimento profissional que estou 

nomeando de autônomo? Que efeitos são produzidos pelos processos que se 

pretendem autônomos? Como a teoria da pessoalidade se inscreve a partir de práticas 

discursivas presentes nos processos de desenvolvimento profissional autônomos? Estas são 

algumas das problematizações que proponho para pensar os processos voltados para 

a constituição das subjetividades do professor na governamentalidade neoliberal.  

Após os anos 90, houve uma explosão de discursos acerca dos processos de 

desenvolvimento profissional. Isso se devia ao cumprimento de um acordo feito pelo 

Estado com organismos internacionais de que até 2003 seria preciso satisfazer as 

necessidades básicas de educação. Entre essas necessidades, incluía-se o 

aperfeiçoamento do sistema de formação e capacitação do professor. Essa 

multiplicidade de discursos evidenciava efeitos de ampliação e flexibilidade no 
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modo como o professor é levado a conduzir suas práticas de desenvolvimento 

profissional. Em outras palavras, o Estado neoliberal passa de um realizador de tarefas 

para um distribuidor e suas tarefas são divididas com as instituições privadas que se 

encarregam de oferecer seus discursos de verdade e reordenar a condução da 

conduta do professor. O professor, por sua vez, que não tem obrigação de romper 

com poderes dominadores e soberanos, é propiciado por  tecnologias do eu que o 

fazem responsável por seu destino, por suas escolhas e por tornar-se um expert de si 

mesmo. Conforme Rose (1997), a razão política é justificada e organizada mediante 

pactos que devem adequar-se aos sujeitos constituídos como livres e autônomos.  

Assim, o processo de desenvolvimento profissional traz implícita uma concepção 

de continuidade, interatividade e combinação de uma variedade de meios de 

aprendizagem e de relação entre a pessoa do professor e sua profissão. É preciso 

compreender que a aprendizagem só se faz quando o professor faz parte dela ou que 

se convence de que aquilo que lhe estão oferecendo irá repercutir positivamente em 

sua vida e na de seus alunos. Por isso, na racionalidade neoliberal a relação entre 

aprendizagem e processos de desenvolvimento profissional do professor tende a deixar os 

espaços restritos da escola e das práticas oferecidas pelas instâncias oficiais e se 

expandir para outros espaços sociais, marcados pela diversidade e diferenças 

culturais. Se antes as subjetividades do professor eram construídas apenas com os 

saberes científicos, produzidos na Academia; na atualidade, isso já não é mais 

possível. As subjetividades precisam ir além de uma teoria da profissionalidade e 

avançar em direção a práticas discursivas que privilegiem tecnologias alternativas de 

autoformação, autoconhecimento, autogoverno.  

A combinação desses fatores vem sendo impulsionada nas últimas décadas 

por estudos (NÓVOA, 1992; SCHON, 2000; ZEICHNER, 1993 e outros), cujas práticas 

discursivas revelam efeitos de novas perspectivas para a constituição das 

subjetividades do professor para o século XXI. São subjetividades construídas por 

processos de desenvolvimento profissional, que envolvem saberes científicos voltados 

para a pessoa do professor. As exigências do século XXI em relação às subjetividades 

do professor são enormes e diversificadas. Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004) 
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apresentam um resumo de como as instituições esperam que as subjetividades dos 

professores se constituíam:  

 

Atitude democrática, convicção de liberdade, responsabilidade, 
respeito por todas as pessoas e grupos humanos; Princípios éticos 
sólidos expressos em autênticas vivências de valores; Sólida formação 
pedagógica e acadêmica; Autonomia pessoal e profissional; Ampla 
formação cultural com real compreensão do seu tempo e do seu 
contexto, que lhe possibilite enfrentar com acerto e segurança os 
diversos desafios culturais; Capacidade de inovação e criatividade. 
(RAMALHO, NUÑEZ, GAUTHIER, 2004.p.101).  

 

É possível perceber que produzir uma subjetividade exige não apenas do 

professor, mas de qualquer sujeito, uma luta contínua, a apreensão de verdades, 

domínio de si, inserção em novos jogos de verdade, enfim, descobrir novas relações 

intersubjetivas, novas tecnologias de subjetivação.  Nesse sentido, o processo de 

desenvolvimento profissional do professor passa a ter papel decisivo na constituição 

dessas subjetividades, uma vez que nos países emergentes, com seus problemas 

educacionais crônicos, instituições formadoras duvidosas, escolas sem sentido para 

alunos excluídos, é preciso passar a ver o professor como sujeito principal, mas não 

exclusivo das mudanças pretendidas na educação. É nessa ênfase dada ao professor, 

que Nóvoa enfatiza que o professor é uma pessoa e,  

 

A literatura pedagógica foi invadida por obras e estudos sobre a vida 
dos professores, as carreiras e os percursos de formação, as biografias e 
autobiografias docentes ou o desenvolvimento pessoal e profissional; trata-se 
de uma produção heterogênea, de qualidade desigual, mas que teve 
mérito indiscutível: recolocar os professores no centro dos debates 
educativos e das problemáticas de investigação. (NÓVOA, 1992, p.15, 
grifos do autor).  

 

Sendo o professor uma pessoa e parte da pessoa é o professor (NÓVOA, 2002), 

é imperativo encontrar uma interação entre as dimensões pessoais e profissionais que 

permita ao professor tomar decisões em aspectos importantes para o seu processo de 

desenvolvimento profissional. Com isso, quero enfatizar que as práticas oficiais de 
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desenvolvimento profissional desde sempre negligenciam a formação pessoal do 

professor e se esquecem de que o professor não tem apenas uma subjetividade 

profissional, que não é apenas professor, mas uma pessoa que precisa liberar-se do 

Estado e tomar consciência de que está se constituindo e se transformando 

continuamente e, por isso, precisa de cuidados, de exercícios, da adoção de certos 

procedimentos em relação a si mesmo. Ele precisa entender, também, que tem uma 

subjetividade desejosa de cuidados com seu corpo, sua mente, seu lazer, sua 

espiritualidade, enfim, uma miríade de subjetividades que não são dadas a priori, 

mas se constituem em meio a jogos e discursos de verdade. De acordo com Rose:  

 

[...] o lugar do sujeito é um lugar que tem que ser constantemente 
reaberto, pois não existe qualquer sujeito por detrás do “eu” que é 
posicionado e capacitado para se identificar a si mesmo naquele 
espaço discursivo: o sujeito tem que ser reconstituído em cada 
momento discursivo de enunciação. (ROSE, 2001, p. 149). 

 

Nessa reflexão de Rose é possível entrever o lugar dos discursos nos processos 

de constituição dos modos de subjetivação do professor, ou seja, que os discursos não 

são simplesmente frases, atos de fala, partes de texto, nem podem ser concebidos 

como descritores da realidade; eles constituem o mundo e os sujeitos que nele se 

inserem. Esse é o caso das subjetividades do professor que são efeitos dos discursos 

que se constituíram e se constituem sobre elas e, por isso, penso ser interessante 

recuperar alguns enunciados que vêm sendo construídos. Michel Foucault deixa bem 

claro que sua intenção não é analisar o léxico, nem questionar os sentidos, pois nem 

as palavras nem as significações evidenciam o lugar onde se formam ou deformam 

as práticas discursivas. Que os discursos, conforme seja possível ouvi-los ou lê-los, 

não são o que muitos poderiam esperar: “um puro e simples entrecruzamento de 

coisas e de palavras: trama obscura das coisas, cadeia manifesta, visível e colorida 

das palavras” (FOUCAULT, 2004b, p.54), pois, ao analisar os discursos, se  desfazem 

os laços tão fortemente constituídos por muito tempo entre as palavras e as coisas e 

surgem conjunto de regras que são próprias das práticas discursivas.  
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Assim, é preciso estar sempre pronto para acolher os discursos como um 

acontecimento, como uma singularidade única, produzida em lugar e momentos 

específicos. É o discurso como acontecimento que torna possível entrever um 

processo de desenvolvimento profissional e práticas de liberdade que lançam o sujeito 

em direção a uma atitude ousada que o faz ser diferente do que era e a “pensar e 

atuar diferente”, buscando “dar novos ímpetos, tanto quanto seja possível, ao 

indefinido trabalho da liberdade” (FOUCAULT, 1994, p.46, tradução nossa). Nesse 

sentido, as práticas discursivas se constituem como uma abertura de um campo de 

alternativas e possibilidades oferecidas ao professor para a condução de sua conduta. 

Resta saber “qual o campo atual das experiências possíveis” (FOUCAULT, 1994 p.47, 

tradução nossa) para o desenvolvimento do processo de formação do professor?  

Ao destacar que na contemporaneidade é imprescindível que as práticas de 

desenvolvimento profissional aconteçam em espaços diversificados, é necessário, 

também, que o professor tenha um leque de oportunidades de contextos de formação 

que propiciem uma relação consigo e com os outros. O modo como o professor 

governa o outro, seu aluno, está relacionado ao modo como governa a si e como suas 

subjetividades são construídas: mais tradicional, mas inovadora. Em face disso, é 

notório como as práticas de formação têm negligenciado os efeitos de expressões 

como formar e formar-se (NÓVOA, 2003). Entre os múltiplos efeitos produzidos, o 

verbo formar evidencia formas de controle pelas quais o professor passava na década 

de 60 e 70 em que seu processo de formação estava sob o governo de uma autoridade 

centralizadora, cujos discursos apontavam para um professor-perito ou gerente das 

condições de aprendizagem. Sua condução neste processo não estava relacionada ao 

governo de si, mas ao governo do outro e a encontrar estratégias para colocar em 

prática discursos constrangedores de sua autonomia.  

Em relação aos efeitos da expressão formar-se, é possível dar destaque a 

subjetividades que têm responsabilidade e autonomia de gerir sua própria formação, 

características necessárias para a constituição de subjetividades que deverão atuar 

neste início de século. Isso implica em escolhas, decisões, responsabilidades por sua 

formação, pelas escolhas dos saberes que se fazem necessários a si mesmo e a sua 

prática em sala de aula.  O professor, com a ajuda de uma expertise e práticas de 
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liberdade, deve aprender a criar a si mesmo, a criar condições para sua transformação 

que acontece a partir dos limites e contingências que fazem parte de sua vida. Vida 

que não é construída em meio a experiências de liberdades, um tanto utópicas em uma 

sociedade que é atravessada pelo poder, mas em meio a práticas de liberdades, em que 

a “subjetividade deriva do poder e do saber, mas que não depende deles”, como 

enuncia Deleuze (2005, p.109) a respeito da relação entre liberdade e verdade.  

É nesse entre-tempo83 em que as problematizações acerca do processo de 

desenvolvimento profissional estão atreladas aos discursos e à atualidade que gostaria 

agora de propor uma discussão sobre  como alguns teóricos entendem as práticas 

discursivas do processo de desenvolvimento profissional do professor e como eu 

pretendo articular essas idéias com as práticas discursivas propostas pela Revista 

Nova Escola. Além disso, explicar o que venho articulando como processo 

autônomo. 

O processo de desenvolvimento profissional, compreendido como uma educação 

que se dá ao longo da vida do professor e voltada para a educação profissional e 

pessoal, pressupõe inúmeras práticas que promovem uma complexa relação do 

professor consigo mesmo, com os outros e com a verdade. A expressão 

desenvolvimento parece superar a justaposição entre formação inicial e continuada e 

sua visão individualista.  Garcia (1995) reúne algumas definições propostas por 

estudiosos.  Destaco apenas duas delas que considero relevantes para a compreensão 

do uso que faço desta expressão em minha Tese e que não se atém apenas à formação 

profissional, mas também à pessoal e desenvolvida como um processo que se amplia 

além da escola e dos saberes profissionais.  

 

O desenvolvimento profissional foi definido com maior amplitude ao 
incluir qualquer atividade ou processo que procure melhorar 
competências, atitudes, compreensão ou ação em papéis atuais ou 
futuros (FULLAN, 1990 apud GARCIA, 1995, p.138). 

 

                                                 
83 O entre-tempo é a acepção que Deleuze e Guattari dão à noção de acontecimento de Foucault. É o devir, o 
recomeçar, o se fazer, o dinâmico. Para uma maior compreensão ver: Deleuze, Guattari (1992). 
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Define-se como o processo que melhora o conhecimento, 
competências ou atitudes dos professores.” (SPARKS, LOUCKS-
HORSLEY, 1990, apud GARCIA, 1995, p.138). 

 

Nesses dois enunciados evidenciam-se efeitos de uma prática de formação 

bem mais ampla que aquelas propostas pelas práticas oficiais, pois é possível 

entrever nas expressões qualquer atividade e processo regras facultativas, dinâmicas, 

constitutivas, auto-produtivas, que se distinguem daquelas propostas, por exemplo, 

na política de valorização do magistério. Esta política é materializada no documento 

oficial intitulado, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério – FUNDEF/1998 (BRASIL, 2004) que destina 40% de seus 

recursos à remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e dos profissionais da educação 

(BRASIL, 2004, p.14). Essa medida parece ser muito boa se ela não dividisse a parcela 

de investimento no aperfeiçoamento dos professores com aquisição, manutenção, 

construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino; levantamentos 

estatísticos; aquisição de material didático-escolar e manutenção de transporte escolar 

(BRASIL, 2004, p.15-16). Em outras palavras, se a formação profissional do professor 

é colocada no mesmo patamar que a compra e reparos de materiais, onde fica a 

valorização do magistério? O que pensar acerca do processo de formação que deve 

melhorar “o conhecimento, competências ou atitudes dos professores”, como enuncia 

Sparks e  Loucks-Horsley?  

Se os professores se constituem no interior das tramas históricas, sociais e 

discursivas, a centralidade da linguagem presente nesses documentos passa a ser 

evidente, uma vez que nela se apresentam regimes de verdade que são colocados em 

suspenso para que seja possível escrutinar novos jogos de verdade. Mas, antes de 

colocar em descoberto esses jogos, uma breve olhada na materialidade linguístico-

discursiva do documento do FUNDEF, permite destacar a expressão aperfeiçoamento. 

Esse vocábulo remete a efeitos de que a formação inicial é incompleta, insuficiente, 

inacabada e que deveria ser perfeita, livre de defeitos com um professor 

autossufiente, sujeito origem e fonte da verdade e que prescinde de qualquer 

linguagem, história, outros sujeitos para se constituir. Há certo esquecimento de que 

tanto as práticas de formação quanto o professor se constituem mediante práticas, 
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discursivas e não discursivas, constantes e não como complemento de um momento 

da formação. Diante disso, como compreender que o processo de desenvolvimento 

profissional é para a vida toda e que a formação inicial é apenas uma parte desse 

processo? 

Como o governo dos sujeitos não se institui mais somente por meio da 

violência, mas, principalmente, por transformações de atitudes, por modificações nas 

subjetividades do professor, é necessário que ele se equipe de verdades em meio a 

práticas de liberdade. Essas verdades devem se estruturar em torno de uma teoria da 

pessoalidade (NÓVOA, 2002) que implica uma edificação, por um engajamento em 

práticas sociais que evidenciem uma produção de subjetividades. Na discursividade 

dessa teoria é possível evidenciar efeitos de desenvolvimento profissional que traz 

implícita a noção de formação, contudo elas não são análogas. De acordo com Ponte 

(1995), nas expressões desenvolvimento profissional e formação multiplicam-se os efeitos 

produzidos pela linguagem. Alguns deles são assim enunciados pelo estudioso: a 

formação está muito associada à idéia de freqüentar cursos; é um movimento 

essencialmente de fora para dentro, cabendo ao professor absorver os conhecimentos 

e a informação transmitidos; tende a suprir as carências do professor; é 

compartimentalizada e, parte sempre da teoria e, muitas vezes, não chega a sair dela. 

Em relação ao desenvolvimento profissional, o autor enuncia que essa modalidade 

refere-se à freqüência constante em cursos, mas também a outras atividades como 

projetos, trocas de experiências, leituras, reflexões. Nesse processo de formação há 

um movimento essencialmente de dentro para fora e o professor é sujeito nas 

práticas que evidenciam uma outra subjetividade.  

Um outro aspecto a  ser considerado no jogo de verdades das práticas 

discursivas do processo de desenvolvimento profissional é a mudança, que aponta para 

efeitos que evidenciam transformações nas práticas de formação e nas subjetividades 

do professor.  Mas é preciso ficar atento se os professores serão capazes ou estarão 

dispostos a colocar em prática as  mudanças pretendidas, geralmente, pelo Estado.  

Nóvoa (2002) afirma que a expressão mudança surge em períodos  de reformas 

educativas e a formação do  professor torna-se um instrumento de adaptação das 

mudanças, mas não se torna suficiente para impulsioná-la. Os professores só 



 126 

modificam suas práticas, ações, atitudes, comportamentos quando percebem 

resultados na aprendizagem dos alunos, quando as mudanças são explicadas com 

clareza suficiente e são aliciantes e cativantes. 

Garcia (1995), ao discutir os processos de desenvolvimento profissional do 

professor, enuncia que “[...] convém prestar uma atenção especial ao conceito de 

desenvolvimento profissional dos professores, por ser aquele que melhor se adapta à 

concepção atual do professor como profissional de ensino” (GARCIA, 1995, p.55, 

grifos do autor). Isso porque a expressão desenvolvimento evidencia efeitos de 

continuidade, assiduidade, transformações e mudanças de visão de mundo, 

comportamentos, atitudes, ações tanto pessoal quanto profissional. O processo de 

desenvolvimento profissional deve acontecer durante toda a vida do professor e do qual 

os experts não estão excluídos, pois são eles que vão conduzir, com seus discursos e 

ações, a conduta do professor e a transformação em suas subjetividades.  

Os experts, nesse processo, continuam presentes só que com outros poderes, 

outras formas de governar, outros regimes de verdade e a partir de outros jogos de 

verdade. Eles procuram aconselhar os sujeitos com práticas discursivas persuasivas, 

tentadoras, acolhedoras, sedutoras, amigáveis, a fim de maximizar as transformações 

das subjetividades. Eles não esperam disciplina incondicional, pois seu trabalho é de 

conquistar as subjetividades e fazê-las entender que elas mesmas podem transformar 

a si por meio de discursos de verdade.   Por isso, ao voltar o olhar para a cultura 

grega, é possível encontrar esses experts na academias servindo de modelo de 

exemplo, de competência, de descoberta e ainda havia aqueles que se dispunham a 

retirar os discípulos de sua ignorância, de seus maus costumes, vícios e hábitos 

reprovados nas práticas sociais.   E hoje, como os experts desenvolvem estas ações em 

vista da formação se constituir em um processo autônomo? De que modo o governo 

de si passa por essa expertise e sai transformado? 

Garcia (1995) analisa diferentes modalidades de desenvolvimento profissional, 

mas, vou me ater apenas à autônoma por considerá-la a mais adequada   aos 

propósitos deste trabalho. O processo autônomo é aquele que institui práticas de 

liberdade, de autocriação, autorresponsabilidade, autodomínio de si, como diria 
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Nietzsche, ou autoconstituição de si, nas palavras de Foucault. O professor se 

autogoverna a partir de uma relação consigo mesmo e do conhecimento de verdades 

e regulações em sua conduta (FOUCAULT, 2004b). Segundo Garcia (1995), o 

desenvolvimento profissional autônomo corresponde a uma concepção  na qual os 

professores tomam a decisão de aprender, com ou sem ajuda do outro, os saberes 

necessários para as mudanças pretendidas em sua vida profissional e pessoal. Esse 

processo resgata efeitos das tecnologias do eu, uma vez que são os próprios sujeitos a 

colocarem em prática, sozinhos ou com a ajuda de outros sujeitos, as mudanças 

necessárias à constituição de novas subjetividades. O autor enfatiza que: 

 

[...] a aprendizagem autônoma é mais freqüente em pessoas adultas 
com um estilo de aprendizagem independente, com capacidade para 
tomar decisões e capacidade para articular normas e limites da 
atividade de aprendizagem, assim como a capacidade de autogestão 
e de aprender com a própria experiência (GARCIA, 1995, p.53). 

 

Nessa modalidade, os professores são sujeitos capazes de conduzir, a partir de 

uma relação intersubjetiva, o seu próprio processo de aprendizagem e formação além 

de passarem a aprender de forma mais adequada, pois são eles que tomam a 

iniciativa de planejar, dirigir e selecionar as atividades que atendam aos seus anseios 

pessoais e profissionais. Mas, isso não impede e nem desautoriza a relação com o 

outro, pois o processo de aprendizagem autônomo não é um processo isolado. 

Conforme Rajchman (1993): 

 

Ao frisar a ‘subjetividade’ e a ‘subjetivação’, Foucault não pretendeu 
abandonar uma ética social ou coletiva em favor de uma ética 
individual ou privada. Quis, antes, repensar a grande questão da 
‘comunidade’: a questão de como e porque as pessoas se agrupam, de 
como e porque se ligam umas às outras. (RAJCHMAN, 1993, p.117). 

 

Esse outro, no entanto, não pode ser qualquer um. Ele deve ser um 

conselheiro, um especialista, uma autoridade, uma celebridade, um expert, um 

“modelo de diretor espiritual” (HADOT, 2004), a “mestria de exemplo” 
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(FOUCAULT, 2004a), um “engenheiro da alma humana” (ROSE, 1998), um modelo 

de comportamento transmitido e proposto ao professor, indispensável a sua 

formação e que, com suas verdades, modo de pensar e agir, sua exemplaridade, 

afetam as crenças pessoais, desejos, aspirações de cada um dos professores.   

Essa expertise tem se tornado fundamental na contemporaneidade ao fazer 

parte das práticas de governamentalidade, propostas pelo neoliberalismo, que têm se 

refletido nas práticas discursivas da Revista Nova Escola, uma vez que ela também 

não age só, mas fazendo alianças com o Estado e reafirmando discursos de que a 

educação é responsabilidade de toda a sociedade. Ao analisar a materialidade 

linguístico-discursiva de um texto da Revista Nova Escola, foi possível apreender 

que entre Estado e mídia os efeitos implicavam mudança e aliança, pois como 

enuncia o ministro Paulo Renato Sousa, em relação à educação, “mas isso precisa 

mudar”. Como? Que instituições poderão auxiliar o ministro nessa empreitada tão 

árdua?  

Parece que uma das instituições é a mídia. Isso fica evidenciado nos discursos 

do próprio ministro quando traz para seu enunciado a Rede Globo e argumenta que 

a emissora tem dado prioridade ao ensino. Isso se confirma quando o economista 

Cláudio de Moura e Castro em matéria na Nova Escola afirma: “A imprensa está 

dando mais espaço para a educação”84. O escritor americano Alvin Toffer acrescenta: 

“Com a ajuda da mídia, pode-se tornar a educação tão popular para os brasileiros 

como o futebol”85. Embora o escritor não tenha sido tão feliz em sua colocação ao 

comparar educação com futebol, tomo a expressão tão popular, utilizada por ele, que 

funda efeitos de que a educação deve chegar a todas as classes sociais e não apenas a 

uma parcela da sociedade, uma vez que o escritor compara a educação com o futebol, 

esporte do brasileiro, sem distinção de classe social. É o resgate de discursos oficiais 

de compromisso mundial de educar todos os cidadãos do planeta que vêm se 

materializando desde os anos 90. 

                                                 
84 NE, jun. 1998, p.48. 
85 NE,  jun. 1998, p.48. 
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Na expressão Com a ajuda da mídia é possível recuperar efeitos de que a mídia 

se tornou uma força educacional e, talvez, a principal instância de formação 

alternativa, compreendida não apenas como um lugar em que se produzem 

tecnologias com a intenção de formar, instruir, corrigir um indivíduo imperfeito que 

ignora certas saberes, mas também um lugar cujos discursos abrem espaços para 

outros modos de subjetivação, mais autônomos. Modos que equipam o professor 

com verdades que perpassam não apenas sua formação, mas também sua 

transformação em direção ao governo de si. O discurso da mídia posiciona-se entre o 

constrangimento das relações de poder/saber e os espaços de liberdade (FOUCAULT, 

2004b) onde liberdade não se confunde com libertação, mas com constituição do 

sujeito, com um campo de possibilidades que se abre para o sujeito e para sua 

transformação.  

Antes de passar para outro capítulo, gostaria de tomar, precisamente, uma 

matéria veiculada em Nova Escola que elabora tecnologias do eu nas quais é possível 

evidenciar efeitos de um domínio do professor sobre si que é obtido não por meio de 

renúncias, mas pela apropriação e assimilação de verdades. As verdades com as 

quais o professor é equipado não têm como objetivo a apreensão de saberes, mas a 

tarefa de transformá-lo, de modificar seu modo de ser. Esta discursividade começa a 

se esboçar ao final dos anos 90 e vai se tornar recorrente entre os anos 2000 e 2005, 

época que tomo como recorte para este estudo. São práticas de liberdade que ensinam 

ao professor um outro modo de ser professor. Para problematizar as tecnologias 

presentes no processo de desenvolvimento profissional e evidenciar o quanto estas 

práticas devem ser recorrentes na vida do professor, tomo os discursos produzidos 

na edição Novembro/1995 da Revista Nova Escola na seção Saúde, páginas 42-45, 

que tem como chamada: Cuide-se: lecionar pode deixá-lo doente.  
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Figura 2: Nova Escola, ano X, n.89, nov. /1995, p.42. 

 

No interior da Revista a temática é Professora, tome cuidado. A preocupação dos 

experts que fazem parte da seção, é com o estresse, a garganta, a coluna, o estômago e 

as alergias. O texto multimodal evidencia uma professora com aparência um tanto 

frágil, com as mãos na cintura - um sinal de dores nas costas, no corpo, em vista de 

movimentos repetitivos. Essa posição em que se encontra a professora em frente ao 

quadro é uma atitude que se repete por horas a fio na rotina do professor de ensino 

fundamental e médio. Professor desse segmento educacional dificilmente é visto 

sentado. Quando se encontra nesta posição, ou está fazendo chamada ou corrigindo 

algum exercício no caderno dos alunos que estão posicionados em pé, em frente a 

sua mesa. Em sua expressão séria é possível recuperar efeitos de que algo não anda 

bem não apenas com seu corpo, mas também com sua mente.  Ainda há neste texto 

um alerta com letras em tom de amarelo que está associado, entre outros efeitos, ao 

poder de decidir um caminho seguro para a própria vida.   

Para que o professor, leitor dessa Revista, tome suas decisões, faça suas 

escolhas, para cada parte do corpo, a Revista apresenta as possíveis doenças que 

podem acometer o professor e maneiras de mantê-las sob controle.  
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Estresse: sua cabeça tem limites. Acordar cansada e ter falta de disposição 

para o lazer são sintomas característicos. 

Garganta: você fica sem voz com frequência? Pode ser disfonia, alteração das 

cordas vocais que atinge muitas professoras. 

Coluna: atividades físicas repetidas, como escrever no quadro, afetam coluna, 

pescoço, ombros, braços e mãos.  

Estômago: estresse, alimentação apressada ou inadequada e carga horária 

excessiva têm preço alto: ulceras e gastrites.  

Alergias: a giz é veiculo de ácaros que desencadeiam alergias. Além disso, 

resseca a pele e irrita as vias respiratórias.  

Estas são algumas das durezas da vida de professora que não se resumem apenas 

ao cansaço ao final das aulas. A expressão dureza remete à própria vida do professor 

que se vê constantemente em meio a um turbilhão de compromissos e corridas de 

uma escola para outra. São essas durezas que podem provocar ou agravar certas doenças. 

De acordo com o expert médico Marcelo Ribeiro Junior, do Colégio Magno, de São 

Paulo, A vida da professora é mesmo sofrida, mas ele argumenta que esses problemas 

não caem do céu repentinamente, pois todos eles carregam sintomas que avisam à 

professora a hora de tomar mais cuidado e procurar um médico. Nesse enunciado 

evidenciam-se efeitos de responsabilidade do professor por sua saúde, uma vez que 

na contemporaneidade, é cada vez mais contumaz os discursos voltados para os 

cuidados com a boa saúde. Isso se evidencia no vocábulo mais que recupera efeitos de 

que o professor nunca se descuidou de sua saúde, mas agora há um regime que não 

funciona como “um corpo de regras universais e uniformes; é, antes de mais nada, 

uma espécie de manual” (FOUCAULT, 2003b, p.97) que o professor deverá ter à mão 

e utilizado quando sentir necessidade. Além dos cuidados com o corpo e mente, é 

preciso evitar café, cigarro ou pedaço de chocolate no intervalo das aulas, pois seu uso afeta 

a mucosa das cordas vocais. O que fazer então? Quais exercícios são indicados para 

que a professora seja autônoma e responsável por seu corpo e suas ações?  

Inicialmente, tomar chá de camomila e depois seguir algumas recomendações 

para enfrentar com mais coragem e disposição a maratona do dia-a-dia. Esta é uma das 
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maneiras que a Revista encontra para promover um trabalho de condução da 

conduta do professor em direção ao governo de si mesmo. Para isso, o professor 

deverá munir-se de coragem e disposição se quiser encontrar outros modos de 

“praticar a arte da vida” (BAUMAN, 2009, p.99), de transformar suas subjetividades, 

de estar no mundo, de escolher novas e melhores oportunidades dentre as várias 

práticas que se apresentam, pois “a vida atualmente não é nada fácil” (FOUCAULT, 

2004a, p.519) e isso é comprovado na materialidade lingüística do discurso do 

médico quando ele enuncia: a vida [...] é mesmo sofrida. Em outras palavras, o que o 

médico está tentando traduzir são efeitos que reiteram as durezas da vida de professora. 

Não é  a vida que é sofrida, mas a vida da professora.  

Com essas práticas de liberdade, a expertise da mídia educacional passa a 

multiplicar os exercícios que equipam o professor com verdades que perpassam não 

apenas sua formação, mas também sua transformação em direção ao governo de si. 

Nesse sentido, o processo de desenvolvimento profissional autônomo se faz presente 

nessas práticas, pois em nenhum momento o professor é obrigado a fazer os 

exercícios. É preciso entender que, embora os apelos pela formação constante e cada 

vez mais apurada sejam exigências da governamentalidade neoliberal, o professor é 

conduzido a ter autocontrole sobre sua formação, uma vez que é ele quem decide 

quando aprender, quando aprofundar seus saberes ou quando não fazer nada disso e 

sofrer as conseqüências pelas suas escolhas.  

Mas, a minha intenção não é apontar as conseqüências de tal desobediência, 

mas apontar como as governamentalidades estão produzindo tecnologias do eu ou 

práticas de si que permitem ao professor viver de uma outra forma por meio de 

exercícios de autorregulação e autogoverno.  Embora os discursos contemporâneos 

estejam sempre impulsionando o professor para a diversidade, ou seja, para 

diferentes atribuições que precisam ser adaptadas a subjetividades também flexíveis, 

as governamentalidades pouco operam com práticas discursivas coercitivas. Os 

governos agem de forma persuasiva e por meio de tensões que se fazem presentes 

quando os sujeitos constatam que sua vida poderia ser melhor se eles colocassem em 

prática os inúmeros procedimentos, exercícios, objetivos, enunciados pelos experts.   
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Virando a página da Revista Nova Escola, o professor vai encontrar em letras 

destacadas: [...] a prevenção não é tão complicada. Neste enunciado, a expressão tão que 

vai justificar a presença de vários experts. O psiquiatra propõe ao professor práticas 

de si voltadas para a mente e aconselha ao docente que andar é de graça e pode melhorar 

sua cabeça; o gastroenterologista sugere ao professor um pouco de paz para seu estômago, 

abandonando sanduíches, temperos, refrigerantes, café, cigarro e comendo mais 

fibras; o dermatologista e o alergologista enunciam que o professor, após o uso do 

giz, deve utilizar água e escova, mas sem sabonete, um creme inerte para a pele e ainda 

apagar a lousa apenas com movimentos de cima para baixo para que o pó do giz não se 

espalhe.  

 

 
Figura 3: Nova Escola, ano X, n.89, nov. /1995, p.44. 
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                              Figura 4: Nova Escola, ano X, n.89, nov. /1995, p.45 

 

Ainda neste exercício fica implícita a realidade de muitos professores que 

ainda convivem com o quadro verde e o giz e o quanto esse material é prejudicial à 

saúde do professor. O fonoaudiólogo recomenda maçã e salsão, não falar alto, beber 

muita água além de realizar um exercício saudável: abrir e fechar a boca, como num bocejo; 

e, finalmente, a fisioterapeuta que aconselha o professor a não ficar mais de 30 

minutos em pé, alternar lousa com a cadeira, evitar gestos repetitivos e fazer vários 

exercícios como movimentos laterais e circulares com a cabeça. Todos esses 

aconselhamentos são alternados com imagens sobre as partes afetadas do corpo do 

professor, o que fazer e o que não fazer. Por exemplo, a imagem do estômago e 

alimentos que devem ser evitados; o aparelho fonador com a imagem proibitiva do 

cigarro. Nova Escola coloca em prática um outro foco de luz ao evidenciar discursos 



 135 

voltados para tecnologias do eu cujo objetivo é a transformação pessoal do professor. 

É a mídia educativa equipando-o de verdades consideradas pelo periódico como 

relevantes para produzir subjetividades mais autônomas. No processo de 

desenvolvimento profissional autônomo a condução do professor não se dá por meio de 

discursos coercitivos, mas para outros que propiciam uma equipagem de discursos 

de verdade que lançam o professor a uma contínua reinvenção de si mesmo.  

        Problematizei o processo de desenvolvimento profissional autônomo de uma 

maneira um tanto condensada e isso me levou a pensar na compreensão de sua 

complexidade, pois não se trata de uma modalidade que se faz a partir de um ou 

dois exercícios.  Ela envolve muito mais, uma vez que lida com a constituição de 

subjetividades e se processa ao longo da vida do professor. Nesta proposta, a 

intenção é evidenciar os efeitos de cuidados com a saúde do professor propostos na 

discursividade da Revista. Esse jogo de verdades proposto por Nova Escola com a 

participação dos experts convidados não deve ser concebido como uma “obediência 

nua ao saber do outro; [ele deve] ser, por parte do indivíduo, uma prática refletida de 

si mesmo e do corpo” (FOUCAULT, 2003b, p.97). Ao disponibilizar os discursos de 

verdade dos experts, a Revista coloca à disposição do professor um conjunto de 

exercícios que se farão necessários para a condução de sua conduta, para o governo 

de si mesmo. 
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(...) O que deseja aprender a voar um dia, deve logo 
aprender a manter-se de pé, a andar, a correr, a 
saltar, a subir e a dançar: não se aprende a voar 
desde o início!  

Friedrich Nietzsche 

 

 

4.1 NOTAS INICIAIS  

 

 

 As discussões que vêm sendo ampliadas acerca dos discursos produzidos 

pela mídia enfatizam que a dimensão da educação é bem mais ampla do que às vezes 

é possível supor, pois é preciso entendê-la além da sala de aula e das instituições 

formais de escolarização.  Esse além da sala de aula configura-se em espaços 

alternativos de práticas escolares ou como diz Giroux (2003), uma pedagogia pública 

(televisão, filmes, propagandas, revistas, internet, outdoors, jornais, entre outros 

formas de mídia) que foi se estabelecendo após a “virada cultural”86 e passou a 

moldar o significado e o comportamento humanos e regular as práticas sociais a todo 

momento. Nesses espaços passam a se constituir discursos de verdade enunciados 

por uma rede de experts nas mais variadas instâncias culturais, que governam a 

conduta dos professores em direção ao século XXI. 

Em vista disso, nos últimos anos, a relação linguagem e artefatos culturais 

ocupa lugar de destaque entre os pesquisadores que concebem a cultura associada às 

transformações da linguagem que passa de uma visão de representação da realidade 

para um “movimento em constante fluxo” (SILVA, 1994, p.249).  Somada à 

compreensão dessa relação, o discurso deixa de corroborar uma verdade sobre a 

realidade, pois como diz Marisa Vorraber Costa: “[...] as representações são 

mutantes, não fixas, e não expressam, nas suas diferentes configurações, 

                                                 
86 A “virada cultural” está intimamente ligada a esta nova atitude em relação à linguagem, pois a cultura não é 
nada mais do que a soma de diferentes sistemas de classificação e diferentes formações discursivas aos quais a 
língua recorre a fim de dar significado às coisas. [...] O termo refere-se tanto à produção de conhecimento 
através da linguagem e da representação, quanto ao modo como o conhecimento é institucionalizado, modelando 
práticas sociais e pondo novas práticas em funcionamento.  
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aproximações a um suposto ‘correto’, ‘verdadeiro’, ‘melhor’” (COSTA, M.V. 1998, 

p.41). Portanto, é impossível pensar as práticas sociais, as transformações sociais e 

históricas e a própria mídia educativa longe da produção de efeitos que atravessam 

as práticas discursivas, compreendidas como linguagem em ação, ou seja, linguagem 

que cria maneiras diversas, discursos de verdade diferentes, e subjetividades que 

produzem efeitos e tomam posição nas relações sociais.  

Como os discursos midiáticos produzem realidades? Quais as maneiras de a 

mídia educativa fazer parte da vida social e cultural contemporânea? Ao tomar os 

discursos da mídia educativa como objeto de estudo deste trabalho de tese, questiono 

como os experts de diferentes domínios de saber falam ao professor, ou seja, como 

eles o constituem subjetivamente na mídia? Nesta Tese procuro mostrar o quanto os 

discursos da mídia educativa, especificamente, os de Nova Escola orientam, 

propõem, definem, sugerem tecnologias para a transformação das subjetividades do 

professor em direção ao século XXI. Para isso, articulo essa idéia com os argumentos 

de que os discursos da mídia educativa interpelam “constantemente seus 

interlocutores, ensinando-lhes muitas coisas e convocando-os a compartilhar 

entendimentos, concepções e visões de mundo, das pessoas, dos acontecimentos e de 

si mesmos” (COSTA, M.V. 2002, p. 74).  

É a partir dessas problematizações que passo a discutir o papel da mídia 

educativa no cenário internacional e nacional, enfatizando sua relevância para a 

compreensão da história da educação, suas inovações, transformações, discursos de 

verdade que propiciam uma outra relação com o professor, distinta da relação 

proposta pelas práticas oficiais de formação. A mídia educativa investe no professor 

com experts e vocabulários heterogêneos e utiliza-se de múltiplas tecnologias do eu, 

endereçadas ao professor para mudar seu modo de ser, conduzir sua conduta. Estas 

tecnologias se constituem em variados exercícios que devem ser apreendidos pelo 

professor a fim de que ele mesmo possa se constituir de determinadas maneiras, ou 

seja, para que ele possa conduzir a si mesmo com mais autonomia e 

responsabilidade.  

 



 139 

4.2 MÍDIA EDUCATIVA  

 

 

A mídia educativa brasileira tem um modo particular de discursos para 

governar a conduta do professor e, os discursos de Nova Escola – corpus desta 

pesquisa – são exemplares ao apresentarem uma multiplicidade de experts, 

provenientes de distintos campos de saber, que produzem textos e realidades 

diferentes. Esses discursos são produzidos a partir da compreensão de que a 

linguagem não reflete uma realidade que preexiste a ela, mas por meio da 

linguagem, é possível criar realidades em meio a um emaranhado de práticas 

discursivas. Por isso, não há uma verdade, mas verdades que se encontram em um 

jogo de múltiplos efeitos e um dos caminhos é tentar perseguir uma delas para ver 

onde vai dar. Assim, para problematizar a mídia e seus discursos, é preciso 

compreendê-la  

 

[...] como um processo, como uma coisa em curso e uma coisa feita, e 
uma coisa em curso e feita em todos os níveis, onde quer que as 
pessoas se congreguem no espaço real ou virtual, onde se comunicam 
onde procuram persuadir, informar, entreter, educar, onde procuram, 
de múltiplas maneiras e com graus de sucesso variáveis, se conectar 
umas com as outras. (SILVERSTONE, 2002, 16-17). 

 

Essa processualidade presente na mídia e reivindicada por Silverstone, 

implica o reconhecimento de que os discursos da mídia não operam apenas como 

subjugadores dos sujeitos, como prática coercitiva que reprime, domina, mas como 

uma prática de liberdade que introduz tecnologias do eu para produzir transformações 

nas subjetividades e nas formas como essas subjetividades constituem efeitos e se 

posicionam nas práticas sociais. O outro, nessas relações, não é mais aquele que 

impõe suas verdades, mas aquele que propicia, que negocia, que faz trocas, amplia as 

relações do sujeito consigo mesmo, diversifica os espaços e as práticas de liberdade. 
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Em termos foucaultianos, penso que atualmente se institui nos discursos 

midiáticos uma atitude de modernidade que compreende os processos de subjetivação, 

situados na relação entre instituições midiáticas, ética e política. São práticas de 

liberdade que passam a fazer parte da produção das subjetividades e que se traduzem 

em um corte com a concepção de poder negativo. Agora, os discursos da mídia 

educativa se constituem como práticas que buscam promover autonomia, liberdade, 

novas subjetividade dos professores a partir de formas diferenciadas de processos de 

subjetivação. Esses processos, no interior do neoliberalismo, produzem novas 

subjetividades, sugerem uma educação permanente e, consequentemente, mudanças 

nos professores e em suas práticas.  

Os artefatos midiáticos engendram processos de desenvolvimento profissional do 

professor, permeados de tecnologias do eu, que passam a significar um “lugar no 

qual se constitui ou se transforma a experiência de si” (LARROSA, 1994, p.57). Lugar 

onde se constituem subjetividades, onde os sujeitos aprendem a ver-se, expressar-se, 

narrar-se, julgar-se, dominar-se, ou seja, onde os sujeitos aprendem que a 

constituição de si implica a relação com o outro. Nesse sentido, a mídia educativa vai 

engendrar vários efeitos na constituição das subjetividades. Não é possível apreender 

todos os efeitos, uma vez que a linguagem nunca diz exatamente o que diz, pois 

sempre há múltiplos efeitos enunciando outros que, por sua vez, seria “[...] o sentido 

mais forte, o sentido ‘por baixo’” (FOUCAULT, 2000, p. 40). 

Colocando, então, a linguagem sob suspeita em relação aos seus sentidos 

fechados, às suas verdades únicas, fui atrás de uma expertise em práticas discursivas 

midiáticas voltadas para o professor na tentativa de descobrir qual o caminho 

engendrado por eles que propiciasse a minha própria compreensão a respeito dessa 

discursividade. Minha intenção era entender como muitos estudiosos têm se 

utilizado da mídia educativa para compor uma história da educação com seus 

regimes de verdade, e empreender uma genealogia da sistemática de ensino, das teorias 

e práticas educacionais que estão presentes em certa época. Esse modo de fazer 

pesquisa concebe que os acontecimentos educacionais na atualidade podem ser 

compreendidos por meio de práticas discursivas compiladas em variadas fontes que 

tem na mídia educativa um poderoso aliado. Por isso, a chamada mídia educativa 
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passa a ser relevante não só como fonte de pesquisa para os educadores como 

também para todos que têm curiosidade em pesquisar sobre a educação e 

problematizá-la. Na literatura especializada internacional, destaco os trabalhos de 

Pierre Caspard (1981) e Penélope Caspard-Karydis (2000), na França, e de Antonio 

Nóvoa (1997, 2002), em Portugal. Na literatura nacional, as pesquisas de Denice 

Bárbara Catani e Belmira Oliveira Bueno (2002) e Maurilane Biccas e Marta Carvalho 

(2000). Segundo Nóvoa (2002): 

 

A imprensa é, provavelmente, o local que facilita um melhor 
conhecimento das realidades educativas, uma vez que aqui se 
manifestam, de um ou de outro modo, o conjunto dos problemas 
desta área. É difícil imaginar um meio mais útil para compreender as 
relações entre a teoria e a prática, entre os projetos e as realidades, 
entre a tradição e a inovação,... São as características próprias da 
imprensa (a proximidade em relação ao acontecimento, o caráter 
fugaz e polêmico, a vontade de intervir na realidade) que lhe 
conferem esse estatuto único e insubstituível como fonte para o 
estudo histórico e sociológico da educação e da pedagogia. (NÓVOA, 
2002, p.31).  

 

Nessa direção, Caspard (1981) faz uma compilação de textos da imprensa de 

ensino, oriunda de jornais, revistas, informativos, na qual é possível perceber 

diferentes linguagens e múltiplas visões para a compreensão dos processos 

educacionais. O pesquisador discute o papel da imprensa em práticas de formação 

permanente de professores entre os anos de 1815 e 1939, na França, e percebe que 

essa imprensa de ensino, tal como ele a denomina, tem como finalidade a condução da 

conduta do professor em seu cotidiano ao oferecer-lhe informações acerca de 

práticas, teorias e condutas de como agir e se comportar em sala de aula. A 

preocupação do pesquisador está voltada para a constituição de uma discursividade 

que se institui em um conjunto de textos práticos, fundado em uma “verdadeira 

ontologia do pensamento e da militância educativa” (CASPARD- KARYDIS, 2000, p. 

17, apud CATANI, 1997).  

A imprensa de ensino se constitui de uma história dos códigos ao possibilitar a 

Caspard-Karydis analisar os diferentes sistemas de regras, informações acerca da 
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educação, reivindicações do professorado, contradições entre os discursos, que 

vigoraram em diferentes épocas na sociedade francesa. Nesta perspectiva, Caspard 

considera que a imprensa 

 

[...] constitui um meio indispensável para o conhecimento do que é o 
sistema de ensino, o que ele representa, por exemplo, no espaço onde 
se desenvolve e onde se localizam todos os sistemas, teorias e práticas 
educacionais, de origem tanto oficial quanto privada. [...] Entre as 
normas impostas pelo poder central e a prática cotidiana, ao nível de 
classe, a leitura da imprensa pedagógica permite discernir o que se 
passa ou não, do centro até a periferia (ou do alto até embaixo), 
revelando, assim, as reticências ou os boicotes que opõem à 
instituição escolar as diretrizes que recebe. Inversamente, esta 
imprensa revela a força de inovação e de proposição que pode 
receber o sistema. (CASPARD, 1981, p.8, apud BASTOS, 2001, p.288). 
 

Mas, qual a relevância desse estudo na compreensão das práticas alternativas de 

desenvolvimento profissional e nos processos engendrados por elas que coloco em 

evidência neste trabalho?  Estudar a mídia  educativa passa a ser “um observatório 

privilegiado de todas as evoluções e todas as revoluções que ocorrem nos conteúdos, 

nas formas, nos objetivos e nos ideais de educação, de ensino e da formação" 

(CASPARD-KARYDIS, 2000, p.20, apud BASTOS, 2001, p.289 ) e um lugar 

privilegiado para a compreensão de discursos que são produzidos por uma expertise 

para o governo de si e dos outros. Ao analisar os discursos da Revista Nova Escola 

entre os anos 2000 e 2005, percebo que o periódico caracteriza-se como um 

observatório de onde posso tentar compreender uma geografia de verdade presente na 

materialidade lingüístico-discursiva e que me permite inventar algo, criar 

singularidades, capturar as subjetividades “em pleno vôo, usando os seus próprios 

recursos e ferramentas” (BAUMAN, 2005, p.35). 

Nessa dinâmica, é possível perceber que a Revista Nova Escola narra uma 

história de emergências no contexto educacional. Que emergências são estas? Uma 

delas refere-se à emergência de discursos que propiciam a constituição de novas 

subjetividades dos professores. Professores que deveriam, de acordo com as 

mudanças relevantes na sociedade, despir-se de uma subjetividade e assumir outra. 

Na edição de abril de 1986 (Figura 5) os efeitos se produzem na junção entre o verbal 
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e o imagético e evidenciam uma transformação do professor que se dá a partir de 

uma reforma silenciosa87 que os docentes promovem na escola pública em vista de um 

discurso de falência que permeava a educação sob o regime militar. A materialidade 

linguística sinaliza a expertise da Revista que se propõe a pensar Como nossos 

professores estão mudando o 1º grau?. Esse enunciado faz parte das problematizações da 

época e encaminha para práticas que assumem a “forma de uma arte de si, 

relativamente independente de uma legislação moral” (FOUCAULT, 2004c, p.244), 

ou seja, de práticas cujo exercício do poder estava voltado para a disciplinarização 

das subjetividades. Em lugar dessa individualização, o objeto de preocupação destas 

práticas discursivas era a intensificação da relação do professor consigo mesmo, 

materializada em expressões como discretos e eficazes, corajosos e criativos, realistas e 

aplicados que se espalham pela reportagem no interior da Revista. É a linguagem 

produzindo novas subjetividades, novos modos de vida, novas verdades, novas 

realidades.  

 
Figura 5: Nova Escola – ano I, n.2, Abril/1986. 

                                                 
87 Não é minha intenção discutir os problemas educacionais da época. Mas, como o assunto não deixa de ter 
certo interesse de todos, acrescento que esta “reforma” fazia várias reivindicações como, distribuição de verbas 
para as escolas, universalização do ensino e erradicação do analfabetismo.  
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Essas qualificações do professor, produzidas nas práticas discursivas da 

Revista, são ressaltadas no texto imagético quando traz forte apelo a uma nova 

situação no Brasil, traduzida pelas cores verde e amarela da bandeira e pela 

representação da sociedade escolar que sugere: professores, pais, alunos em posições 

dinâmicas: lendo, escrevendo, conversando, andando e sem medo de ser feliz. Nessa 

imagem há a visibilidade de sinais de mudança nas relações sociais que evidenciam 

modificação de pensamento, de atitude, enfim, mudança nas subjetividades de todos, 

mais livres, mais autônomos, como Foucault sugere que sejam os processos de 

subjetivação, pois a liberdade infere mudanças, reivindicações, novas formas de 

governo de si e do outro. É a Revista Nova Escola contando uma história das práticas 

de dizibilidades e de visibilidades (DELEUZE, 2005), possibilitando dizer o sujeito e 

fazer ver suas ações, suas mudanças.   

Este é apenas o início de uma história das subjetividades dos professores em 

direção ao século XXI que passa a ser contada nas páginas do periódico e possibilita 

ao pesquisador compreender a constituição dessas subjetividades nômades 

engendradas pelo professor em meio aos discursos de verdade, propostos pela Nova 

Escola para sua transformação. Voltando aos discursos acerca da mídia educativa, 

vou encontrar em Caspard que a imprensa não é um instrumento neutro, uma vez 

que não é possível tomar as revistas como um “corpus em si que bastaria identificar e 

descrever. É necessário inventar esse corpus, isto é, tomar posição sobre uma acepção 

do campo educativo e manter em função dessa acepção as revistas pertinentes”.  

(CASPARD, apud CATANI E SOUSA, 1999, p.13, grifo das autoras). Esse é o trabalho 

de Catani, em sua tese de doutorado, ao inventariar os discursos da Revista de Ensino, 

da Associação Beneficente do professorado público de São Paulo, entre os anos de 

1902 e 1919, e descrever a qualidade do ensino, os movimentos dos professores, suas 

reivindicações e trabalho, além de outros pontos como, as realidades da época em 

relação ao contexto educacional.   

Quanto às idéias de Caspard-Karydis e Caspard que vinha discutindo, fica 

evidente, conforme apontei anteriormente com a descrição um tanto breve de uma 

edição da Nova Escola, que a leitura da imprensa permite equipar o professor de 
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saberes, de verdades que se tornam imprescindíveis na constituição de sua 

subjetividade, mas também permite:  

 

[...] escrever uma história da educação de um outro modo: menos 
centrado no papel do Estado e dos grandes pedagogos e mais atento à 
riqueza das iniciativas locais, institucionais [...] a imprensa periódica 
é uma mídia interativa na orientação da qual os leitores participam de 
um modo ou de outro, quer escrevendo para ela, quer assinando-a ou 
deixando de fazê-lo”. (CASPARD, 1993,  apud CATANI, 1996, p.117).  

 

São essas tecnologias do eu que antes não mereciam muita atenção por parte 

dos pesquisadores, mas que na governamentalidade neoliberal vêm fornecendo 

material suficiente para a compreensão das práticas de subjetivação de professores 

na atualidade. Nova Escola traduz isso com mestria em algumas capas de suas 

edições. Apresento-as, sem uma análise profunda, para exemplificar como a história 

das subjetividades do professor vem sendo construída pelo periódico em seus textos 

imagéticos e verbais.  

De uma subjetividade guerreira, da edição abril/1986, a Revista, em 

novembro/1987 (Figura 6) passa a reproduzir um discurso de verdade que vem 

fazendo parte das práticas discursivas oficiais e refletindo as práticas educacionais e 

os papéis do professor na sala de aula.   
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Figura 6: Nova Escola, ano II, n.17, nov /1987 

 

Esse poder do professor é reproduzido nos processos de subjetivação que são 

propostos pelas práticas discursivas da Revista ao problematizar acerca do governo 

do professor no governo do outro e ao enunciar: O poder do professor: ele constrói o 

sucesso (ou o fracasso) de um aluno. Ou seja, ao professor são dadas novas técnicas de si 

que evidenciam uma maior autonomia e poder, um governo sobre suas ações e as 

ações do outro. É a responsabilidade do professor na condução da conduta, 

requerida pelos discursos dos documentos oficiais que se traduzem nas marcas 

linguístico-discursivas sucesso e fracasso. Essas duas expressões evidenciam não 

apenas o poder do professor, mas também a sua responsabilidade pela condução da 

conduta do aluno, pois é ele quem vai construir as subjetividades vencedoras ou 

perdedoras do século XXI. 

Por estarem ligados, texto verbal e texto imagético, o poder do professor vai 

evidenciar efeitos que se refletem nas ações dos dois alunos, constituídos a partir dos 

discursos construtivistas que perpassam os discursos oficiais e alternativos. No aluno 
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de roupa azul evidencia-se uma subjetividade que já aprendeu a governar a si 

mesma. Isso se confirma em ações como a de deixar de lado o livro didático, 

manifesto na posição da mão espalmada; de desfazer-se do material escolar, restrito a 

lápis e caderno, que ele abandona na entrada da sala de aula quando deixa cair de 

sua mão; enquanto o outro, de rosa, apega-se ao material escolar como se ele fosse o 

único responsável pelo seu sucesso. Nessas ações e atitudes tomadas pelo aluno de 

azul evidencia-se a condução de sua conduta, uma maior participação no próprio 

aprendizado. No entanto, isso não é construído de forma individual, mas pelo 

intermédio de um professor, cujas atitudes em sala de aula tornam possível desfazer-

se de uma subjetividade como a proposta pela criança de rosa, que ainda se vê presa 

aos ditames do livro didático, a avaliações ao final do conteúdo e à utilização de um 

material didático indiferente a sua realidade. A criança de azul mostra evidências de 

uma maior autonomia, tanto do professor quanto do aluno, em relação aos saberes 

escolares. Isso aponta para uma subjetividade docente que já aprendeu a governar a 

si mesmo e agora promove transformações em seus alunos, ensinando-lhes a 

governarem a si mesmos.  

Subjetividades construtivistas que se fazem presentes nas práticas discursivas 

de outras duas edições, novembro de 1988 (Figura 7) e abril de 1993 (Figura 8). Na 

edição de novembro, evidenciam-se efeitos de certa urgência nas mudanças que 

precisam ocorrer nas subjetividades docentes, pois o bom professor não pode mais se 

ater a práticas tradicionais de memorização, aulas meramente expositivas e 

conteúdos descontextualizados.    Os discursos presentes nesta capa de Nova Escola 

evidenciam que o processo de desenvolvimento profissional precisa ser repensado, pois 

este não está conseguindo formar um professor que atenda aos discursos neoliberais 

e tenha atitudes investigativas, senso crítico, iniciativa, flexibilidade. A adjetivação 

bom, anteposta à expressão professor, traduz o processo de mudanças contínuas tanto 

na pessoa quanto no profissional que são necessárias para a constituição das 

subjetividades do professor em direção ao século XXI.  
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      Figura 7: Nova Escola, ano III, n.  26,  nov./1988.   

 

O jogo de verdades que vai se construindo a partir dessa problematização, 

parece se materializar no depoimento de Bernadete (Figura 8), uma professora que 

enuncia como conseguiu se tornar uma construtivista. Sua expressão de satisfação e a 

alegria dos alunos parecem evidenciar o que vinha afirmando acerca da relação do 

poder do professor com a constituição das subjetividades autônomas dos alunos. A 

subjetividade construtivista de Bernadete parece responder à questão proposta na 

capa de Nova Escola de 1988 (figura 8), uma vez que o construtivismo só começa a 

fazer parte de forma efetiva nas práticas de sala de aula nos anos 90.  

Assim, a idéia de um professor que ocupa lugar de destaque na sala, 

evidenciado pela cadeira e mesa em frente ao quadro, que deveria estar livre para 

que os alunos pudessem ver as informações escritas; uma flor solitária em um jarro e 

livros muito bem dispostos sobre a mesa, precisa ser desconstruída para ceder lugar 

a uma outra imagem de professor que estabelece relações, interage com os alunos, 

que não se coloca à frente, mas ao lado da turma. Essa é a atitude evidenciada pela 
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imagem da professora Bernadete na capa da Revista. Sua imagem, ao lado da porta 

aberta, denuncia uma abertura nas práticas educativas que parece se confirmar pela 

imagem das crianças, sujeitos ativos no processo de ensino e aprendizagem, menos 

disciplinada e individualizada, evidenciando comportamentos mais livres das 

possíveis sanções e castigos de épocas passadas.  

 

 
     Figura 8: Nova Escola, ano VII, n.68, abril /1993. 

 

Na edição de agosto de 1995 (Figura 9), evidencia-se uma outra subjetividade 

do professor que vem sendo construída. É a subjetividade tecnológica que substitui 

livros e cadernos pelo computador que chega às escolas e aponta efeitos de um 

trabalho de preparação do professor para que possa fazer uso dessa ferramenta, que 

vai melhorar seu trabalho, pois ele ainda vai ensinar com um. Mas, não é preciso ter 

receios quanto ao seu uso, uma vez que ele funciona como um eletrodoméstico, 

expressão que recupera a imagem feminina da profissão e evidencia que o professor 

não deve temer fazer uso desse recurso, pois seu uso é muito simples. É o que a 
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imagem denuncia ao sobrepor o mouse ao giz e a marca lingüístico-discursiva ainda 

que funciona como um elemento que reforça tanto a responsabilidade quanto a 

autonomia do professor na sala de aula. 

 
                             Figura 9: Nova Escola, ano X, n.86, agosto /1995. 

 

E, finalmente, a capa da Revista (Figura 10) apresenta uma subjetividade 

autônoma, responsável pelo seu governo que não pode mais depender do Estado, 

pois este já não se constitui em um porto seguro. É a governamentalidade neoliberal 

dizendo que chegou A hora do professor e que é preciso se inserir em práticas 

alternativas de desenvolvimento profissional se ele quiser ocupar uma das muitas vagas 

que vão se apresentar no início do século XXI. Mas, como se preparar para enfrentar 

o mercado de trabalho tão competitivo do próximo milênio? O professor deverá 

procurar uma expertise que promova diferentes e variadas tecnologias do eu. Estas 

tecnologias, embora estejam ancoradas na relação com o outro, não são 

manifestações de um poder soberano sobre os demais. Elas se constituem em 

exercícios para a condução do professor em suas atitudes, comportamentos, ações em 
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busca de sua liberdade, de uma relação consigo. É isso que evidencia a imagem da 

professora na capa de Nova Escola, de dezembro de 1999 (Figura 10). Ela corre, ou 

melhor, quase flutua. Suas pernas parecem longas asas que a deixam leve diante de 

uma corrida de obstáculos, marcada pelos lápis e suas formas pontiagudas. 

Carregada de diplomas em uma das mãos, ela leva a outra mão aos olhos em uma 

atitude de quem quer ver mais longe, de quem tenta descobrir um horizonte 

diferente daquele que ela tinha sob seus olhos até então.   

 

Figura 10: Nova Escola, ano XIV, n.128, dezembro /1999. 

 

No entanto, parece-me que o que acontece nessa história um tanto abreviada 

das subjetividades do professor nos anos 80 e 90 presente nas práticas discursivas e 

imagéticas da Revista Nova Escola é a equipagem de conhecimentos voltados para a 

apreensão de teorias e de práticas educacionais inovadoras, mais direcionadas para o 

governo do outro, ou seja, do aluno, que propriamente, da pessoa do  professor. 

Como, então, é possível evidenciar uma história das subjetividades do professor 

diferente desta que vem sendo contada? É possível entrever nos discursos da Revista 



 152 

uma história que leve em consideração não apenas as técnicas cujas verdades 

apontam para a profissão, mas também para a pessoa do professor que, me parece, 

foi esquecida por muito tempo na discursividade pública e privada?  

Este é um assunto que pretendo descrever em outra seção deste trabalho. Por 

enquanto, volto ao assunto que vinha discutindo a respeito da relevância da mídia 

educativa nas práticas de governamentalidade neoliberal. Nóvoa (1997) é outro 

pesquisador que enfatiza a relevância das práticas discursivas da imprensa educativa 

na construção da história da educação. Isso se dá em vista de os documentos 

propiciarem a leitura e descrição de fatos e acontecimentos que outras fontes não 

autorizariam sua explanação e, também, porque “refletem duas práticas discursivas: 

como gênero de circulação, como artefatos do sentido de tornar público, e como 

conteúdo, em relação àquilo que está impresso em suas páginas” (SPINK, 2004, 

p.126). É nesse caminho que Nóvoa enuncia que a imprensa educacional revela "as 

múltiplas facetas dos processos educativos numa perspectiva interna ao sistema de 

ensino (cursos, programas, currículos etc.)” (NÓVOA, 1997, p.13) e, em vista disso, 

cria em Portugal uma genealogia das publicações dos séculos XIX e XX. Para o 

pesquisador, as revistas, periódicos, jornais desempenham uma função importante 

para estudos.  Como fonte documental, esses artefatos significam a compreensão dos 

discursos da política educacional para além de sua hegemonia, pois a imprensa 

exprime “desejos de futuro ao mesmo tempo em que denuncia situações do 

presente” (NÓVOA, 2002, p. 11).  

Esta pesquisa com periódicos é validada, de acordo com Nóvoa (2002), por 

três razões.  A primeira refere-se ao fato de que a imprensa é um meio para a 

compreensão da multiplicidade de vozes que permeiam o campo educacional; a 

segunda alude a informações fornecidas e discursos de diferentes experts que 

constroem a educação e, por último, destaca conflitos e regulações de discursos. 

Esses experts atuam como mecanismos reguladores dos periódicos e são autorizados 

ou convidados ou ainda, tomam para si a função de fazer funcionar “tipos de 

discurso que ela [a sociedade] acolhe e faz funcionar como verdadeiros” 

(FOUCAULT, 2003c, p.12), ou seja, eles atuam em direção a um governo de si, 

constituindo subjetividades.  
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O destaque dado por Nóvoa à multiplicidade de experts com diferentes 

pensamentos e nível de formação, coloca em relevância a imprensa educacional, pois 

ela permite apreender 

 

[...] discursos que articulam práticas e teorias, que se situam no nível  
macro do sistema mas também no plano micro da experiência 
concreta, que exprimem desejos de futuro ao mesmo tempo que 
denunciam situações do presente. Trata-se, por isso, de um corpus 
essencial para a  história da educação, mas, também para a criação de 
uma outra cultura  pedagógica (NÓVOA, 2002, p.23).  

 

Em outro artigo, Nóvoa enuncia ser a imprensa educativa um recurso valioso 

para fazer emergir  

 

[...] “vozes” que têm dificuldade em se fazerem ouvir noutros espaços 
sociais, tais como a academia ou o livro impresso. Basta ver, por 
exemplo, o papel extremamente ativo desempenhado pelos 
professores do ensino primário na dinamização de jornais locais ou 
regionais, a importância crescente da imprensa de iniciativa dos 
estudantes ou a ação cada vez mais pública dos escritos produzidos 
pelas mulheres (NÓVOA, 1999, p.11). 

 

É unânime, então, entre os pesquisadores o reconhecimento de que a imprensa 

periódica se constitui em uma mídia interativa que extrapola as expectativas dos 

livros, pois tem em seu interior uma multiplicidade de histórias e de verdades. 

Catani e Bueno (1997) reforçam esse pensamento ao afirmarem que os discursos 

presentes nos periódicos se constituem em fontes de estudo e servem de guia prático 

para a compreensão do cotidiano educacional e escolar. Além disso, permitem ao 

pesquisador o estudo do “pensamento pedagógico de um determinado setor ou de 

um grupo social a partir da análise do discurso veiculado e da ressonância dos temas 

debatidos, dentro e fora do universo escolar” (CATANI; BUENO, 1997, p. 5). Catani 

(1996) afirma, ainda, que de forma diferente do livro, a imprensa constitui-se como 

uma mídia interativa que orienta o leitor para participar ativamente de sua 
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produção. Esta participação pode se dar de variadas formas: escrevendo para alguma 

coluna, assinando a revista ou ainda deixando de escrever e assinar.   

Essa relação entre revista e leitor se faz quando, na materialidade linguístico-

discursiva das revistas, é possível perceber uma linguagem convencionalmente 

denominada de popular. O popular compreendido como um campo de práticas 

sociais em que está implicada a tríade saber, poder e subjetividade e voltada para o 

cotidiano do professor ou o como fazer e o que fazer em sala de aula. Assim, para 

que as verdades dos periódicos funcionem na constituição das subjetividades, é 

preciso que a linguagem dos experts propicie uma abertura para novos e diferentes 

pensamentos, que seja simples e conduza o leitor a pensar diferente do que pensava 

antes. Por isso, a necessidade de: 

   

Uma linguagem mais próxima ao discurso do cotidiano escolar (ao 
invés do jargão acadêmico), o uso de mecanismos discursivos de 
envolvimento do leitor ou leitora, uma apresentação gráfica que 
inclui ilustrações e outros recursos além do texto escrito, e, enfim, a 
invocação da referência “caminho de atualização constante” 
delineiam um quadro característico desse tipo de publicação. 
(COSTA; SILVEIRA, 1996, p. 346). 

 

Entre os artefatos midiáticos, destaco a linguagem da Revista Nova Escola que 

situo entre os periódicos que instituem essa mídia educativa, destinada aos 

professores e a contar histórias, produzir realidades, provocar, estimular, 

transformar, corrigir posturas nos docentes por meio dos discursos dos experts. Como 

a linguagem constitui os sujeitos e é constituída por eles, é preciso compreender os 

efeitos que são produzidos pelos discursos dos professores, para os  professores e 

ainda aqueles que se fazem para os professores e passam a conduzir sua conduta.  

 São os discursos midiáticos funcionando como uma tecnologia que, 

geralmente, toma para si a missão de ajudar pessoas a compreender e resolver uma 

questão social fundamental no Brasil, que é a educação88. A mídia educativa impressa visa, 

portanto, a condução das práticas cotidianas do professor, oferecendo-lhe, além de 

                                                 
88 NE, nov. 2000, p.14. 



 155 

informações a respeito de conteúdos, programas oficiais, didática, teorias e práticas 

educativas, uma multiplicidade de técnicas para equipar e orientar as transformações 

de sua subjetividade não apenas profissional, mas também pessoal. Nesse espaço, 

por meio de discursos, se produzem tipos particulares de conhecimento 

institucionalizado, que modelam práticas sociais e colocam em prática novos 

exercícios. É nesse sentido que a materialidade dos textos, propostos pela mídia 

educativa, passa a ser objeto de estudo, orientando pesquisas e isso, implica tratar os 

periódicos educativos como objetos culturais que evidenciam marcas de sua 

produção e de seus usos.  

Destaco nessa produção trabalhos como o de Monica Salles Gentil (2006) - 

Revistas da área da educação e professores – interlocuções; Noeli Valentina Weschenfelder 

(2003) – Uma história de governamento e verdades: educação rural no RS 1950-1970; Márcia 

Elisa Teté Ramos (2005) - A disciplina histórica escolar na Revista Nova Escola: 1986-2002; 

Leda Aparecida Pedroso (1999) - A Revista Nova Escola: política educacional na “Nova 

República”; Maria Lucia Morrone (2003) - Revista Nova Escola: discursos, 

representações e prescrições pedagógicas no ensino da História 1986-1995; Maurilane 

Souza Biccas (2001) - O impresso como estratégia de formação de professores(as) e de 

conformação do campo pedagógico em Minas Gerais: o caso da Revista do Ensino (1925-

1940);  Andréa Lopes Dantas (2001) - A urdidura da Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos nos bastidores do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos.  

Com este breve levantamento de trabalhos, é possível ter uma visão acerca das 

diferentes e novas abordagens e problemáticas que os pesquisadores fazem em seus 

textos e que possibilitam compreender tanto os discursos de verdade que perpassam 

seu dizer quanto os regimes de verdade em que se inserem e que evidenciam que o 

assunto não se esgota nessas práticas. Há muitos periódicos, revistas que precisam da 

atenção dos pesquisadores, uma vez que a mídia educativa se constitui em 

termômetro para os problemas educacionais e, principalmente, para a descrição de 

acontecimentos sociais, culturais, históricos nos quais o professor se insere e para 

uma história de verdades e liberdades que se faz presente em práticas que 

evidenciam algumas regras, modos e contratos presentes no meio cultural. É um 

desses periódicos que passo a apresentar na próxima seção. 
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4.3 REVISTA NOVA ESCOLA 

 

 

Ao lançar a edição número 1 de Nova Escola, em 1986, Victor Civita, seu 

idealizador, diz ser a revista a realização de um sonho e de um trabalho de equipe. 

Seu desejo era de que a Revista não fosse considerada uma publicação pedagógica, 

pois este não era seu objetivo, mas, como dizia em seu editorial, fornecer à professora89 

informações necessárias a um melhor desempenho do seu trabalho; valorizá-la; resgatar seu 

prestígio e liderança junto à comunidade90. Além disso, integrá-la ao processo de mudança 

que ora se verifica no país; e proporcionar uma troca de experiências e conhecimentos91. 

Desde o lançamento da Revista, a Fundação Victor Civita firmou parcerias com 

empresas privadas e com o Ministério da Educação e Cultura, que distribui o 

periódico à maioria das escolas públicas.  Seu preço é quase simbólico, mas suficiente 

para que o professor possa comprar a Revista mensalmente ou fazer uma assinatura 

anual. São as parcerias e suas propagandas que propiciam o baixo custo da Revista.  

A preocupação da Revista desde sua primeira tiragem evidencia um professor 

que busca novas atitudes, novos comportamentos para mudar o contexto 

educacional que sai de um longo período de regime militar para uma reabertura 

política. A edição número 2 vai para as bancas com a chamada de capa: Reforma 

silenciosa. Como nossos professores estão mudando o 1º grau92. Ao utilizar a expressão 

reforma silenciosa, a Revista evidencia outros efeitos além daqueles propostos em 

relação às subjetividades do professor. Circunscrito ao contexto político, esse 

enunciado implica em efeitos de uma redemocratização do país, pois nessa época, 

não era possível, ainda, falar em uma mudança geral, mas em mudanças pontuais, 

uma vez que o processo de reconstrução da democracia se fazia de forma lenta, 

gradual e silenciosa e por uma ampliação da governamentalidade. Na época, as 

                                                 
89 O uso da expressão “Prezada Professora” na carta de apresentação da Revista talvez se deva pelo próprio 
discurso social de que esta profissão estava vinculada na época. Eram sentidos que evidenciavam vocação, 
sensibilidade, feminilidade, paciência, inerentes aos estudantes de Pedagogia, Letras e Normal, cursos 
predominantemente femininos.    
90 NE, mar.1986, p.5.  
91 NE, mar. 1986, p. 5. 
92 NE, abr.1986, capa. 
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estratégias neoliberais de governo eram outras. A autoridade dos experts sociais 

fraturava-se dando lugar a uma variedade de outras autoridades na condução da 

conduta dos sujeitos. Frente a essa proliferação, constitui-se uma outra relação entre 

governo, experts e subjetividades, ou seja, uma outra governamentalidade.  

A mídia educativa impressa, compreendida como uma prática discursiva, 

sofreu, durante um bom tempo (1964-1988), um controle rígido por parte do Estado, 

que manifestava uma preocupação com a influência dos artefatos midiáticos sobre a 

população. Com o fim do regime militar, a expertise da mídia educativa torna-se 

uma aliada do Estado ao fazer circular discursos de verdade que são imprescindíveis 

para a condução da conduta dos sujeitos. É o Estado buscando parceiros para o 

fortalecimento da governamentalidade neoliberal. Isso sugere uma relação com uma 

variedade de instituições que promove a constituição das subjetividades dos mais 

variados tipos. A mídia não mais se opõe ao Estado, mas filia-se a ele e assegura que 

suas verdades cheguem até a população, uma vez que se encaixa na afirmação de 

que “talvez seja o único exemplo bem-sucedido da tal ‘educação continuada’ que 

teóricos da educação e aqueles que a utilizam na prática defendem atualmente” 

(BAUMAN, 2005, p.73).  

É em vista dessa afirmação que a Revista Nova Escola torna-se um “manual 

para a vida cotidiana” e vem se mantendo por 21 anos no mercado dos periódicos 

educacionais. É lida por 1,5 milhão de professores (80%) e seu site recebe 1,8 milhão 

de visitas93. Em sua materialidade discursiva é possível perceber os efeitos do 

discurso oficial de valorização do professor quando a Revista se coloca a frente das 

políticas educacionais de formação ao ajudar os professores a compreender esses processos 

e tentar envolvê-los com a necessidade de liderar as mudanças necessárias94. Processos que 

se referem às mudanças exigidas para o professor e para a educação do século XXI. 

Além de contribuir para melhoria do ensino fundamental no Brasil, com todos os seus 

esforços voltados para a informação, formação e valorização do professor de ensino 

fundamental95.  

                                                 
93 Informações disponíveis em: http://revistaescola.abril.com.br/fvc/pdf/relatorio-fvc.pdf. Acesso em: 10 
out2008. 
94 NE, jun. 2000. p. 4. 
95Informações disponíveis em: http://revistaescola.abril.com.br/fvc/pdf/relatorio-fvc.pdf. Acesso em: 10 out2008. 
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Embora hoje a durabilidade não seja mais característica da 

contemporaneidade, o tempo de atuação da Revista no mercado editorial foi 

constantemente reavaliado, ou seja, o periódico se conformava à fluidez dos novos 

tempos e sabia que ficar estagnada não lhe renderia bons frutos. Então, 

constantemente, suas capas eram modificadas, seções eram acrescentadas ou 

substituídas, o design se adaptava a modelos mais modernos, especialistas em 

evidência no contexto educacional e outros eram entrevistados, reportagens sobre 

disciplinas eram produzidas, cuidados com o corpo e com a alma eram colocados à 

disposição dos professores.  

Entre os anos 2000 e 2005 a Revista passa por modificações significativas. Uma 

delas é a mudança do slogan que passa de A revista do ensino fundamental para A 

revista do professor. O endereçamento muda: de uma identificação com um segmento 

da educação – ensino fundamental - para uma relação com uma audiência particular 

- o professorado, que passa a ter suas ações vigiadas mais de perto. Essa cultura é 

reforçada pelos discursos da Revista em seções direcionadas exclusivamente para as 

práticas de formação como Carreira profissional, Cresça e aconteça, Navegar é preciso, que 

apontam os riscos que o professor enfrentará se não cuidar melhor de sua carreira, 

investir no seu futuro, aperfeiçoar suas habilidades96. É a linguagem da Revista 

constituindo as subjetividades do professor por meio de práticas alternativas de 

desenvolvimento profissional dos professores, pois o segredo é aprender sempre. Por isso, à 

crescente mobilização do governo e da sociedade civil, surgida para assegurar que a 

educação seja um direito de todos, de qualidade e se dê ao longo da vida, acrescente-

se a mídia educativa, neste caso, a impressa, cujos discursos se constituem em um 

instrumento privilegiado de educação e visibilidade das ações tanto governamentais 

quanto não-governamentais.  

É na Nova Escola que as práticas alternativas de desenvolvimento profissional 

passam a ter visibilidade e dizibilidade. Isso se dá em razão dos deslocamentos dos 

agentes tradicionais – família e escola, para outros agentes educativos. A Revista 

atua, então, como uma educação vitalícia, na qual os experts oferecem, entre a profusão 

                                                 
96 NE, mar. 2000, p.31.  
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de alternativas apresentadas ao professor, discursos de verdade voltados para a 

pessoa do professor. Esses discursos implicam em um conjunto de práticas, hábitos, 

orientações, ações a serem seguidas e tornam-se relevantes para a direção da vida, 

uma vez que as dúvidas, as incertezas, os riscos são cada vez mais acentuados na 

contemporaneidade. É uma teoria da pessoalidade que implica, também, em um 

conjunto de exercícios que preenchem necessidades utilitárias e constituem 

subjetividades. Assim, Nova Escola interpela os sujeitos a um governo de si que é 

mediado pelo governo do outro, os experts, e por um “número de regras de conduta e 

de princípios que são simultaneamente verdades e prescrições” (FOUCAULT, 2004, 

p.269). 

A Revista Nova Escola apresenta em seu funcionamento discursivo modos de 

conduzir as ações do professor com uma sutileza de governamento presente nos 

enunciados que são recorrentes em muitas edições. Os discursos orientam caminhos 

para [...] ensinar melhor97 para ser um mestre da reflexão e evidenciam efeitos da tão 

propalada autonomia requerida para o século XXI. Os discursos da Revista seguem 

conforme os ventos sopram, ora mais fortes ora mais fracos, mas sempre sopram, 

tentando servir de guia aos docentes em meio à profusão de escolhas e de riscos que 

precisam correr se fizerem a escolha do estilo de vida menos acertada. São múltiplas 

tecnologias do eu que vão servir para orientar os exercícios e as práticas do professor 

em direção ao governo de si mesmo.  

Na próxima seção materializo, com mais vivacidade, os mecanismos 

linguístico-discursivos que evidenciam essas tecnologias do eu. Como sei que não 

existem caminhos metodológicos prontos e seguros, saio em busca de uma trilha que 

possibilite um trabalho mais livre de amarras a teorias e pensamentos autoritários. 

Essa segurança me é dada pelo próprio campo em que atuo, o da Linguística 

Aplicada, que permite ao pesquisador transitar por caminhos distintos sem se sentir 

angustiado por estar transgredindo certas verdades.  

 

 

                                                 
97 NE, maio2001, p.22. 
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5 ENTRE REGULAMENTAÇÕES  E 
LIBERDADES 
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O mundo tornou-se novamente ‘infinito’ para nós: 
na medida em que não podemos rejeitar a 
possibilidade de que ele encerre infinitas 
interpretações. 

Friedrich Nietzsche 

 

 

5.1 NOTAS INICIAIS 

 

 

Sublinhei ao longo desta Tese, com muita frequência, a relação entre as 

tecnologias do eu, as práticas de liberdade e a constituição das subjetividades do 

professor nas práticas de desenvolvimento profissional que a Revista Nova Escola 

institui, principalmente, ao longo dos anos 2000 a 2005 quando promove tecnologias 

do eu voltadas para a condução da conduta da pessoa do professor. Neste capítulo 

passo a aprofundar essa relação a partir dessa racionalidade presente na mídia 

alternativa que articula uma pluralidade de tecnologias éticas e autonomizantes. Os 

efeitos surgidos dessas tecnologias foram constituídos por mim em meio a uma 

multiplicidade de escolhas, enredamentos, atravessamentos, confrontos, implicações, 

invenções de novas possibilidades de olhar para as práticas discursivas do periódico. 

 Isso só foi possível por suspeitar de efeitos consensuais, naturais, 

cristalizados, estáveis, sólidos e realidades intrínsecas ao processo de desenvolvimento 

profissional presente na Revista Nova Escola. Por que ainda pensar no periódico 

apenas como um artefato limitador, determinante, que molda uma subjetividade ideal 

de professor? Por que ainda olhar para as práticas discursivas da Revista e 

problematizar apenas poder e saber? Por que persistir em tratar o poder como um 

dispositivo que engendra mecanismos de sujeição e disciplinamento de corpos? 

Como pensar ainda dessa forma se os muros das prisões e dos asilos foram 

derrubados e o cenário de confinamento em que o sujeito era obrigado a viver cedeu 

lugar à liberdade?   
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Sei que Michel Foucault não deixou uma teoria acerca das práticas de liberdade 

que pudesse ser utilizada nas pesquisas. Mas, sei também que ele deixou pistas em 

seus trabalhos quando passou a se questionar a respeito das tecnologias de 

dominação e abriu espaço para as tecnologias orientadas para o sujeito, para a 

liberdade, para um outro estilo de vida. Neste novo trabalho o sujeito é artífice de 

suas escolhas, transformações, reflexões, governo, pensamento e capaz de conduzir-

se, apoiado em discursos de verdade. Nesses discursos perpassa uma atitude de 

modernidade que institui exercícios voltados para a produção de processos de 

subjetivação. Exercícios que não podem ser pontuais como aqueles engendrados 

pelos programas oficiais de desenvolvimento profissional, mas permanentes, por toda a 

vida, em uma agonística, pois a liberdade não pode ser conquistada de forma 

definitiva. O professor precisa se lançar em uma luta permanente, sem descanso, sem 

acreditar que conseguirá vencer definitivamente.  

É a partir desse pensamento e enredado em meio a infinitas interpretações, 

pluralidade de linguagens, que passo a ter mais liberdade de expor meu pensamento. 

As ferramentas de que disponho e que utilizei para chegar a essas verdades irão 

fornecer pistas do ponto em que meu trabalho se encontra e a direção que venho 

tomando. É a linguagem que me permite este olhar e, como fala Deleuze (1992, 

p.220): “Não cabe temer ou esperar, mas buscar novas armas”, mesmo que isso 

implique em perigos. São as interpretações das práticas que demarcam o lugar de 

onde os sujeitos saem, de onde falam e pensam e com o que estão em vias de romper 

para encontrar novos modos de vida.  

Este é o momento de enfrentar novas provas e tentar compreender, por meio 

dos exercícios propostos como um manual para a vida cotidiana, o ponto em que o 

professor é conduzido a transformar sua vida, seus comportamentos, atitudes, ações 

por meio das práticas discursivas de experts que se dispõem a manifestar 

discursivamente modos de o professor constituir-se enquanto sujeito ético de sua 

conduta. Mas, é preciso compreender que esses experts em subjetividades são 

fundamentais para a constituição de modos de governo da conduta do sujeito e que 

as subjetividades se constituem e são constituídas em meio aos efeitos da linguagem 

que fogem à concepção de algo previsto e deduzido a priori. Os efeitos são sempre 
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reatualizados, reiventados, recriados, ressignificados e as interpretações sempre 

inacabadas.  É preciso entender que a linguagem não diz tudo e nem de forma tão 

clara. Sob todo o discurso há uma rede de interpretações violentas (FOUCAULT, 2006), 

sutis, fugidias, uma miríade de efeitos que procuro identificar para fazer surgir 

novos focos de luz sobre o objeto a ser descrito.  Essa, portanto, é a ideia para 

descrever as práticas da Revista e nelas entrever efeitos que surgem entre os 

acontecimentos discursivos.  

Seleciono, então, do material da Revista, alguns enunciados que poderão 

possibilitar a compreensão de como se deu a constituição de subjetividades do 

professor e como as práticas discursivas da Revista Nova Escola foram produzindo 

tecnologias de condução da conduta do professor entre os anos 2000 e 2005 e como 

elas direcionaram a subjetividade do professor a um auto-governo. Elegi para isso 

três categorias nas quais disponho e agrupo os discursos. Na primeira, trago 

discursos que evidenciam as férias, o lazer do professor como um tempo necessário 

para que ele possa regarregar as baterias para o ano letivo que se inicia, privilegiando o 

texto visual; na segunda, tomo os mesmos periódicos analisados na categoria 

anterior, mas agora privilegio as praticas discursivas; na terceira, os discursos que 

constroem efeitos de cuidados em relação ao corpo e à alma do professor. Busco 

analisar na discursividade da Revista três tecnologias que contribuem para o governo 

do professor a partir de discursos sustentados por uma governamentalidade neoliberal 

na qual os sujeitos não devem ser governados pelo Estado e por outras instituições 

por meio de práticas coercitivas, mas por práticas  de liberdade que devem conduzir o 

professor a ter responsabilidades sobre seus atos e, portanto, fazer suas próprias 

escolhas.  
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5.2 TÉCNOLOGIA DO EU: eudaimonia98 

 

 

Planeje suas férias! Descansar é preciso. Faça o que você 
gosta. Férias! Para ver, passear e aprender. 15 pequenos 
prazeres para você curtir nas férias. (NE, 2001). 

 

 

Esta era uma discursividade que se tornava recorrente entre os anos 2000 e 

2005 na Revista Nova Escola. Havia evidências de que o professor não era só um 

profissional, mas também uma pessoa que precisava descansar depois de um ano 

inteiro dividindo sua vida com alunos. As férias nas páginas da Revista remetem a 

efeitos de prazer, descoberta, conhecimento, relaxamento, diversão, desenvolvimento 

pessoal, cultura, viagem, exercícios, cuidados com o corpo e com a mente, leitura, 

descanso, caminhadas, brincadeiras, renovação, transformação.  

 

 

Truques de quem sabe aproveitar bem as férias (NE, 
junho, julho/2001) 

 

 

No ano 2001, na edição de junho/julho da Revista, aparecem os primeiros 

sinais dessa tecnologia materializada nas práticas discursivas de uma reportagem 

dedicada às férias do professor. A seção, intitulada Cresça e aconteça, propunha ao 

professor: Planeje suas férias. As intenções não eram tão majestosas, uma vez que, 

como disse em outra seção, desde o início da década de 90 há certa desvalorização do 

professor, manifestada em discursos oficiais como os do balanço do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – 

                                                 
98 A expressão Eudaimonia evidencia efeitos de felicidade, boas escolhas na vida para ser feliz. Está presente 
desde a Antiguidade entre os gregos. Aristóteles faz desta expressão o fundamento de sua etica e enuncia que 
todas as virtudes são bens que o sujeito escolhe tendo sempre em vista sua eudaimonia.  
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FUNDEF, quando, em 1999, enuncia que em muitos municípios do Nordeste, o salário dos 

professores [das] redes de ensino não alcançava sequer o salário mínimo vigente (BRASIL, 

1999). Em vista disso, a ordem nas férias era gastar pouco e para isso, as opções 

tinham que ser bem pensadas. Mas, quais eram essas opções? As opções se 

limitavam a lugares em que o professor não gastasse ou gastasse pouco como, uma 

sessão de vídeo ou um show que se constituíam em opções divertidas e econômicas. Para 

provar que não há necessidade de muitos gastos, a Revista divulga a experiência de 

dois professores. Estes se constituíam em experts neste assunto de economia nas férias 

do professor brasileiro e, nada melhor que sua presença na Revista e de truques de 

quem sabe aproveitar as férias para a constituição das subjetividades de um professor 

que precisa aprender como se conduzir diante das inúmeras dificuldades em sua 

vida. 

Rosinai Sampaio Alves, expert e professora de uma escola em Salvador, 

lecionando para uma turma de alfabetização com 25 alunos, de 8 a 14 anos, é 

convidada por Nova Escola a dar seu depoimento e servir de exemplo para outros 

professores que aspirem tomar a mesma decisão que ela tomara em relação às férias. 

Sua decisão se deu a partir de um ano ensinando para uma turma que era a classe mais 

agitada da escola e, em vista disso, ela estava exausta e nada melhor que umas boas 

férias relaxantes. Como expert, Rosinai ensina uma outra maneira de o professor 

transformar-se durante as férias e o ambiente que [ela encontrou] era perfeito para o 

relaxamento que tanto procurava. Foi em Abrolhos, sul da Bahia, que a professora 

encontrou o sossego que procurava,. No entanto, em seu depoimento é possível 

apreender efeitos de uma subjetividade professora ainda muito manifesta, pois ela 

ainda pensava em sua sala de aula durante as férias. Sua subjetividade profissional, 

ou seja, a professora a acompanhava até em seu momento de lazer, pois, como 

enuncia: me lembrei muito dos meus alunos. Calma. Isso não é motivo para o professor 

não encontrar sua felicidade durante o lazer ou achar que há algo errado com esses 

pensamentos. A Revista Nova Escola para desnaturalizar essa ideia que parece 

constrangedora para o professor, convida um outro expert, a psicóloga Liliana 

Guimarães, do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Faculdade de 

Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) que retira 



 166 

qualquer dúvida ou temor do professor ao enunciar que isso pode acontecer com 

qualquer professor. Uns professores, em suas férias, não querem nem ouvir falar de 

trabalho, enquanto outros, levam a escola para as férias. A expert  pronuncia que se os 

professores fazem isso com prazer, não prejudicam o descanso.  Mas, o que significa essa 

exemplaridade? 

Essa exemplaridade, ou ainda, essa relação com o outro, é indispensável desde 

a Antiguidade. Nessa época, os experts se restringiam aos filósofos nas academias e 

sua missão era aconselhar seus discípulos, corrigi-los, formá-los, equipando-os de 

verdades para que pudessem suportar “todos os eventuais acidentes, todos os 

infortúnios possíveis, todas as desgraças e todos os reveses” (FOUCAULT, 2004a, 

p.115). Na atualidade, os experts são um pouco diferentes, pois eles são mais 

numerosos e qualquer pessoa pode se tornar uma autoridade. Mas, sua tarefa é a 

mesma: servir de exemplo e ajudar o outro a tomar certas decisões diante da 

multiplicidade de oportunidades que se apresentam na contemporaneidade.  

Mas, e as opções divertidas e econômicas prometidas pelo periódico? Onde estão? 

Uma vez que no caso de Rosinai, houve certo gasto com as férias, pois a professora 

precisou viajar para encontrar a tão esperada paz e voltar renovada para a sala de 

aula. Para confirmar os efeitos de economia e que, para a transformação de uma 

subjetividade estressada pelo cotidiano da sala de aula para outra mais feliz, a 

Revista apresenta outro expert. É o professor Hugo Magalhães Pinheiro Silva, 

professor de inglês, de Fortaleza, cujo objetivo era não gastar nas férias, pois sua 

intenção era um tanto modesta como ir à praia e com 1 real, comprar uma água de coco 

ou gastar algumas horas navegando na internet. Embora não esteja materializado no 

enunciado de Hugo o verbo gastar, ele é sugerido na formulação comprar uma água de 

coco. Ainda que não seja um consumo igual ao de Rosinai, fica evidenciado efeitos de 

gastos, despesas, despender certa quantia, apesar de ser pouca. Esses efeitos 

contrastam com o verbo gastar que aparece no enunciado do professor. Agora na 

expressão há evidências de viajar, navegar, atravessar fronteiras, ir mais longe que a 

professora Rosinai sem sair do conforto de sua casa. Mas, a economia e os truques do 

professor não param no cinema e na internet. Com a chegada de amigos vindos de 

Brasília, Natal e Mossoró, Hugo, sem muito dinheiro e tentando economizar, pensa: o 
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que fazer com os amigos sem gastar dinheiro? A solução foi simples: tornar-se turista 

em sua própria cidade. E foi isso que Hugo. Mas, sua felicidade não parou nisso. Ao 

levar os amigos para passear, aprendeu a conhecer sua cidade, a descobrir lugares que 

nunca tinha frequentado.  

Foi preciso um empurrãzinho para que Hugo pudesse olhar a cidade com outros 

olhos, expressão (olhar com outros olhos) que evidencia efeitos de transformação, 

mudança, descobertas, imprescindíveis para que a subjetividade de Hugo tome 

caminhos de exemplaridade. A ideia que perpassa essa atitude de Hugo é de que as 

subjetividades estão sempre se constituindo nos mais diversos espaços, culturas e 

linguagens. Hugo se move em um campo de práticas discursivas e não-discursivas, 

de tecnologias, de táticas que o constituem e o levam ao governo de si. É essa ideia de 

auto-governo que Hugo quer ensinar a outros professores que, como ele, não tem 

dinheiro para sequer conhecer a cidade vizinha a sua. Bauman (2001) enuncia que a 

exemplaridade é muito mais requerida na atualidade que as teorias e, 

principalmente, se o expert é gente como a gente.  Pode parecer estranho esses 

passeios como os de Hugo, mas essa opção barata, segundo a expert Miriam, da Unesp, 

para quem mora nos grandes centros é excelente e sugere também visitar uma 

exposição de arte, um parque, o centro histórico ou mesmo um cemitério; nas cidades de 

interior a opção fica com sítios arqueológicos, cachoeiras, nascentes de rio. E, tudo isso 

pode ser surpreendente e se tornar ótimas opções de passeio.  

Nesta mesma temática encontro outras edições da Revista, dezembro de 2001, 

2002, 2003, 2004, que traduzem, estampadas em suas capas, práticas voltadas para o 

processo de desenvolvimento profissional autônomo, cuja ressonância aponta para um 

governo de si. Estou considerando as imagens como práticas discursivas, pois elas 

produzem efeitos e correspondem aos momentos ativos da linguagem. Quando falo 

ativo estou querendo dizer linguagem em uso nas práticas sociais – lugar de interação 

de sujeitos, de compreensão da vida em ebulição. Os textos imagéticos utilizam-se de 

tecnologias do eu que abalizam efeitos de autonomia, responsabilidade, liberdade, 

imprescindíveis neste tempo de governamentalidades neoliberais. Desde sua criação, a 

Revista Nova Escola vem se utilizando na produção de suas capas de elementos 

verbais e não verbais que misturam as chamadas da Revista, título e outras 
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informações com imagens que servem de guia também na condução da conduta do 

professor. De acordo com Gregolin (2003), as imagens na sociedade contemporânea 

produzem efeitos e relações sociais que são fecundadas e permeadas pelos discursos 

produzidos pelas instituições. Por isso, considero relevante a articulação de um 

dispositivo analítico que envolve não apenas a linguagem verbal, mas também outras 

linguagens, pois estas também produzem efeitos99. Trago estas imagens para 

demonstrar como foram se constituindo em meio a espaços de visibilidades as 

subjetividades do professor na Revista. 

Selecionei as capas que traziam o tema férias e me propus a olhar para as 

imagens de professora que são veiculadas. Três dessas práticas discursivas mostram 

a professora em uma multiplicidade de efeitos. A capa da edição dezembro de 2001 

(Figura 11) evidencia efeitos dessa felicidade propiciada pelas tão sonhadas férias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Nova Escola – ano XVI, n.146, dez. 2001. 

                                                 
99 Eu já comentei em outra seção desta Tese que minha intenção não é uma análise profunda e detalhada dessas 
práticas, uma vez que meu interesse é maior nas análises que privilegiam o lingüístico.  
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Nesta capa, a professora está vestida como se fosse desbravar os recônditos do 

Brasil. A imagem evidencia aventura, liberdade, cuidados consigo, uma vez que ela 

parece se desligar do mundo profissional, da escola, pelo menos por um tempo. Ela 

está de calça e botas que propiciam efeitos de conforto para quem pretende explorar 

o mundo, conhecer lugares, pessoas, paisagens. Esse exercício mostra que o professor 

deve cuidar de si mesmo, estabelecer uma relação consigo, viver com certa 

independência, olhar para si e assumir uma subjetividade mais relaxada, criativa, 

menos preocupada. São exercícios simples como este, conhecer outros lugares, que 

devem estar à disposição do professor e propiciar a adoção de outros modos de vida, 

de comportamentos, de atitudes, de um estilo de liberdade. É nesse jogo de verdades que 

a Revista vai propondo mudanças nas subjetividades do professor como fica 

evidenciado na imagem da professora que leva às costas uma pequena mochila. Essa 

atitude de ter as mãos livres produz efeitos de despreocupação, de liberdade, de 

demonstrar que os discursos são manifestados nas ações, atitudes, comportamentos 

daquele que enuncia, pois o relevante nessas férias escolares é viajar, relaxar, cuidar do 

corpo, criar... 

O título Férias escolares e essa imagem do professor evidenciam uma 

desvinculação do professor em relação ao ambiente escolar. Diferente dos efeitos 

apontados pela psicóloga Liliana Guimarães, da Unicamp, na reportagem anterior, 

nesta matéria as práticas discursivas parecem apontar efeitos de que férias têm de ser 

férias, ou seja, mudança de ares, desapego das coisas e pessoas com as quais o 

professor convive em seu dia-a-dia. Nesse exemplo, a Revista Nova Escola tenta 

manifestar que os “[...] pensamentos transmitidos são precisamente os pensamentos 

daquele que os transmite” (FOUCAULT, 2004a, p.490). Em outras palavras, é a 

professora servindo de exemplo e se comprometendo com aquilo que a Revista 

enuncia a respeito das férias.  

Diferente da edição de dezembro de 2001, a capa da edição dezembro de 2002 

(Figura 12) apresenta a imagem de um professor mais real. O que estou querendo 

evidenciar com a expressão real são efeitos de uma subjetividade menos aventureira, 

mais comodista, que prefere ficar na própria cidade a visitar lugares desconhecidos 

que não ofereçam o conforto desejado. Há também vestígios nesta expressão de uma 
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continuação do trabalho, ou seja, o professor ao tirar suas férias sem sair da cidade 

não se desliga dos compromissos, da subjetividade profissional e passa a se 

questionar a respeito do objetivo pretendido para as férias: descansar e recarregar as 

baterias ou ler, estudar, aproveitar o tempo para colocar em dia aqueles saberes que 

ficaram de lado durante o ano por falta de tempo. Por isso: férias pra que te quero que, 

embora não tenha marca de questionamento por meio do ponto de interrogação, é 

possível depreender efeitos da expressão, uma vez que dificilmente o professor 

consegue tirar férias sem pensar em seu alunado, no que ele pode aproveitar das 

férias que seja uma novidade para a sala ou ainda que livros ler para desempenhar 

melhor a sua função. Um outro efeito vem da expressão pernas pra que te quero, 

evidenciando essa ideia de caminhar sem rumo certo. No entanto, a intenção inicial 

da Revista é que as férias do professor sejam sinônimo de descanso, sossego, 

tranquilidade, conseguido por meio de alguns exercícios como deitar na relva ouvindo 

o canto dos pássaros que vão além do horizonte. Se o professor deseja realmente 

descansar não há necessidade de viagens, de obrigações, mas apenas dar um tempo 

para o início do próximo ano letivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Nova Escola – ano XVII, n.158, dez. 2002. 
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A mídia educativa vem mostrando nesta capa de dezembro de 2002 que é 

preciso se preocupar com a felicidade, o bem estar do professor e por isso, a 

necessidade de indicar vários procedimentos em relação ao modo como o professor 

deve se conduzir não apenas na sala de aula, mas também em seus momentos de 

lazer. Os discursos da mídia educativa constroem práticas de liberdade por meio de 

imagens, discursos que devem ser lidos não apenas como dispositivos pedagógicos a 

serem seguidos, mas como táticas que contribuem para a transformação das 

subjetividades do professor, seu modo de ser, seu estilo de vida. Por isso, utilizo-me 

destas imagens sem pretender desenvolver uma análise exaustiva delas, uma vez que 

não é esse meu objetivo nesta tese, mas para evidenciar sua contribuição na produção 

de efeitos de uma subjetividade que, a partir das coisas ditas, pode se auto-governar. 

A expressão pode vem acompanhada de efeitos de liberdade, pois nenhum professor 

é obrigado a seguir esses exemplos. Como enuncia Hadot (2004, p.305), “[...[ só se 

pode dialogar com alguém que queira sinceramente dialogar. Não se deve 

constranger quem se recusa a mudar de modo de vida”. Apresento a próxima capa.  

 

Figura 13: Nova Escola – ano XVIII, n.168, dez.2003. 
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Em dezembro de 2003, a Revista traz a imagem de um professor que não quer 

perder tempo procurando lugares para suas férias. Esses efeitos são instituídos pela 

imagem do professor com um mapa nas mãos. Outro detalhe que contribuiu para a 

produção de efeitos é dado pela aparência da professora, diferente daquelas dos anos 

anteriores que estavam vestidas de forma simples, sem grandes luxos. Nesta, a 

professora está bem vestida, maquiada, usa brincos e uma blusa de corte impecável. 

A professora vai em busca de roteiros culturais e ela não parece muito disposta a 

aventuras como a professora da primeira capa, mas a colocar em prática roteiros já 

previamente selecionados e testados, pois Nova Escola oferece ao professor um guia 

de férias de norte a sul do Brasil. Ela não quer surpresas nem contratempos. A 

professora quer algo seguro, pois ela não dispõe de muito tempo para procurar os 

melhores lugares para suas férias. Isso parece surtir efeitos no sorriso presente nos 

lábios da professora e nos olhos que também sorriem. Seu rosto evidencia satisfação, 

tranquilidade, felicidade.   

Na última capa selecionada, dezembro de 2004, para minha surpresa o 

professor sumiu.  

 

Figura 14: Nova Escola – ano XIX, n.178, dez.2004. 
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Em seu lugar encontrei uma imagem que compõe um movimento de 

interpretação entre presente e passado. A imagem evidencia efeitos de uma 

subjetividade de professor que lembra, talvez, os anos 50, 60 pelo fato de os móveis 

retomarem efeitos dessa época - cadeira antiga, uma mesa de madeira, ambas 

parecendo muito pesadas e contrastando com a funcionalidade dos moveis atuais. 

Mas, o que esses móveis evidenciam? A ideia de um professor sisudo, autoritário, 

disciplinador, que dá suas aulas sem criatividade, usa apenas o livro didático, o giz e 

a lousa. Mas, será que é essa a imagem de professor que a Revista quer evidenciar? 

Parece-me que não.  Os móveis indicam que, mesmo a escola sendo um tanto 

tradicional e levando o professor a manter uma postura mais comedida diante dos 

alunos, chega um momento em que o professor deve abandonar o ambiente escolar e 

partir para as tão sonhadas férias. É necessário que ele se desfaça dos compromissos 

profissionais assumidos com a escola e se volte para si, para um tempo que será 

ocupado apenas com o lazer, o descanso, o não fazer nada. Enfim, consigo mesmo.  

Nestas imagens problematizei alguns exercícios que constituem as práticas 

alternativas de desenvolvimento profissional que são engendradas pela Revista. Neste 

movimento dos efeitos presentes no texto imagético procurei apontar o quanto a 

felicidade perpassa essas imagens e passa a funcionar como uma tecnologia que 

serve para preparar o professor para os acontecimentos da vida. Não é uma 

preparação para o futuro, mas um exercício e aqui vou utilizar-me da metáfora do 

atleta que Foucault (2004a) lança mão para descrever a exemplaridade. Não há 

necessidade de que o atleta aprenda todos os movimentos. Somente alguns, mais 

gerais e eficazes, que possam ser adaptados e consultados quando surgir a 

necessidade. Agora, eu lanço mão de uma outra tecnologia do eu, voltada também 

para as férias, mas cujos efeitos vão se constituir em uma verdadeira paraskué – 

preparação para a vida por meio de equipamentos, constituídos pelos discursos.  
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5.3 TÉCNOLOGIA DO EU: paraskué 

 

 

 Tendo em vista a centralidade do discurso nesta análise para a compreensão 

de como foram se constituindo as subjetividades de professores nas práticas 

discursivas da Revista Nova Escola, gostaria de deixar um pouco a análise dos 

fragmentos imagéticos e me situar agora em um outro foco - a análise desta temática: 

a descrição dos acontecimentos discursivos (FOUCAULT,2004b, p.30), realizada sob o 

ponto de vista da língua e do discurso, com questionamentos distintos. No entanto, 

essas descrições não serão estanques, mas imbricadas uma na outra.  Saio das capas 

da Revista e volto meu olhar para o interior das mesmas publicações - dezembro 

2001, 2002, 2003 e 2004.  Agora o foco do meu interesse está nos enunciados, na 

tentativa de descrever não apenas que regras os constituíram, mas também, como 

alguns discursos de verdade apareceram na Revista em lugar de outros que também 

se faziam presentes na sociedade neoliberal.  

A mídia educativa, especificamente, a Revista Nova Escola, produz múltiplas 

tecnologias para conduzir a conduta do professor a um governo de si. Há dois 

enunciados que foram propostos na Antiguidade e que eu gostaria de retomar para 

mostrar como passo a encaminhar as descrições das práticas discursivas da Revista. 

Diógenes (apud FOUCAULT, 2003b, p.69) diz: “Não se pode fazer nada na vida sem 

exercício e o exercício permite aos homens tudo vencer” e Sêneca escreve, em uma 

carta para Lucílio: “Ninguém, por si mesmo, tem força para emergir das vagas. É 

preciso alguém que lhes estenda a mão, alguém que o puxe para a margem” (apud 

FOUCAULT, 2004a, p.178). Esses enunciados passam a justificar o porquê de trazer 

os discursos de experts que são divulgados na Revista em forma de exercícios, 

sugestões, conselhos, procedimentos, relatos de experiência e propostos aos 

professores-leitores por outros professores, especialistas, autoridades, enfim, por 

uma expertise que constitui subjetividades por meio de discursos de verdade que 

ensinam o professor a se transformar, a tornar-se um sujeito diferente, mais 

autônomo e responsável por si e pelos outros.  
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Assim, nesses processos de subjetivação da mídia educativa, o professor vai 

sendo direcionado a descobrir modos de se transformar profissionalmente e 

pessoalmente. Os processos de subjetivação vão equipando o professor com uma 

variedade de verdades, novas linguagens e meios para que o professor possa 

conduzir a si mesmo de forma autônoma e responsável. Portanto, os discursos que 

me interessam nesta Tese são aqueles voltados para uma teoria da pessoalidade, que 

estou descrevendo como aquelas práticas que têm como objetivo mudar a pessoa do 

professor, encaminhando exercícios voltados para o corpo, mente, saúde, lazer. Deste 

modo, para que o professor se equipe dos discursos de verdade, a melhor maneira é 

associar estratégias discursivas dos experts aos exemplos. A exemplaridade é a parte 

mais solicitada pelos sujeitos e quanto mais o exemplo partir de um sujeito comum, 

ou seja, se não for nem uma celebridade nem uma autoridade, maior será a 

autoridade de seu discurso.  

Neste momento, analiso as práticas discursivas em seções da Revista, 

endereçadas ao professor com vistas a colocar em questionamento o caráter 

normalizador e disciplinador, que alguns atribuem ao periódico, e enfatizar o quanto 

a Revista produz efeitos direcionados ao auto-governo do professor. Seleciono do 

material mecanismos discursivos que poderão possibilitar a compreensão de como se 

deu a condução da conduta do professor nessa época e efeitos para o governo de si. 

Busco analisar no funcionamento discursivo algumas das tecnologias do eu que 

podem contribuir para a compreensão da condução da conduta do professor a partir 

de discursos que sustentam uma governamentalidade neoliberal no qual os sujeitos não 

devem ser governados pelo Estado ou qualquer outro dispositivo por meio de um 

controle direto. O governo deve encorajar os sujeitos a terem responsabilidades sobre 

seus atos e, portanto, exercer suas escolhas.  

 

 

As férias estão chegando. Faça como os professores desta 
reportagem e aproveite o máximo esses dias para 
recarregar as baterias. (NE, dez. 2001) 
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Esses enunciados traduzem efeitos que permeiam as práticas discursivas e 

buscam na materialidade linguístico-discursiva da Revista Nova Escola 

desnaturalizar efeitos de que o lazer, o descanso, as férias devem vir após as 

obrigações e é natural associar o ócio ao pecado. No início da reportagem sobre as Férias 

escolares100, publicada na edição dezembro de 2001, a Revista ratifica seus discursos 

de verdade acerca das férias com uma variedade de experts no assunto lazer como, o 

professor doutor do departamento do Lazer da Universidade Estadual de Campinas, 

Antonio Carlos Bramante; o sociólogo Domenico De Masi; Lev Vygotsky e 

professores. Os discursos de verdade dessa expertise vem ratificar os discursos da 

Revista de que descansar é preciso. No entanto, nesse enunciado também são 

produzidos efeitos que evidenciam pecado e prazer. Como pecado, é exemplar o 

ponto de vista discutido por Bramante: Não somos preparados para o descanso, apenas 

para o trabalho e acrescenta que as pessoas – e ele se inclui neste enunciado por meio 

da marca verbal somos - que se vêem fora de seu trabalho, não sabem o que fazer com 

as horas de lazer. Ao incorporar efeitos de pecado ao lazer, o professor afirma que as 

pessoas somatizam a perspectiva de liberdade, ou seja, acabam criando doenças como 

enxaquecas, dores no corpo e até mesmo diarréia durante as férias.   

Na outra perspectiva ou nos efeitos de prazer que afloram do enunciado 

descansar é preciso, os outros experts lembram o quanto a criatividade, disposição, 

imaginação são características valorizadas no trabalho e que só podem ser 

conseguidas quando o professor diminui sua carga de trabalho ou sai de férias. A 

Revista recomenda, ainda, que sair de férias deve se constituir em uma atividade 

prazerosa e os efeitos produzidos pela expressão férias não estão atrelados a gastos, 

viagens distantes, hotéis. Férias é sinônimo de amar, pintar, lambuzar-se de doces, 

brincar com água, soltar pipa, brincar, relaxar, caminhar. Enfim, imaginar coisas que dão 

prazer, pois conforme as estratégias discursivas desses experts descansar é imperativo 

nos dias de hoje. O descanso é caracterizado neste enunciado pelo marcador imperativo 

que denuncia efeitos de uma prática que deve ser recorrente na vida do professor e 

não apenas um discurso teórico.  

                                                 
100 Todas as citações foram retiradas da NE, n. 148, dez. 2001, p.8-23. 
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Para desconstruir esses discursos de que a expressão férias está ligada ao 

pecado, a Revista começa a equipar o professor de discursos verdadeiros que ele 

deve ter sempre à mão se quiser mudar seu modo de ser, seu pensamento, suas 

atitudes. Para isso, o professor terá de conhecer professores que fazem isso com convicção e 

prazer, e compartilhar com NOVA ESCOLA sugestões para aproveitar ao máximo o recesso 

escolar (grifos da Revista). Para colocar em prática essas sugestões, a Revista dispõe 

de sete exercícios: relaxar, relacionar-se, cozinhar, viajar, criar, mexer-se e curtir as 

artes. Todos esses exercícios envolvem algumas mudanças específicas nas 

subjetividades do professor. Vou tomar para análise apenas dois deles.   

O primeiro exercício abordado será o da viagem, empreendido por Heloísa 

Cerri Ramos, consultora pedagógica de Nova Escola, que deverá equipar o professor 

com enunciados prazerosos. Ela enuncia: 

 

Adoro mergulhar os pés na água gelada do mar e sentir a areia. 
Preciso romper com o espaço, com o tempo e com as pessoas. Essa 
parada impede que eu fique doente e infeliz. Essa ruptura com o 
cotidiano me remoça, me faz voltar ao trabalho mais calma e feliz. 

  

Os efeitos derivados do enunciado de Heloísa sugerem, inicialmente, prazer e 

liberdade que se misturam para dar a sensação de alguém que descobriu um novo 

mundo e que não se parece em nada com o mundo explorado nas férias do ano 

anterior. Para conseguir essa sensação de liberdade, Heloísa rompe com o espaço, com 

o tempo e com as pessoas, uma vez que, se ela conservá-las em seus momentos de lazer, 

a sensação será de que ela não saiu de seu trabalho. Assim, as férias exigem novas 

pessoas, novos horários e novos espaços que podem ser uma pousada ou a casa de um 

parente, pois não há necessidade de luxo ou grandes deslocamentos. Mas, apenas mudar 

de ambiente ou conhecer novas pessoas não significa desligamento dos problemas 

domésticos ou do trabalho. É preciso ir mais além dessas mudanças operadas no 

cotidiano ou como enuncia Heloísa, as transformações não se dão apenas com a troca 

do cinza de São Paulo por um vestido leve, chapéu e óculos escuros à beira-mar em Ilhabela, 

no litoral paulista.  
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É preciso, portanto, empreender novos deslocamentos e esses devem ser 

operados não apenas na relação com outros, mas na relação de Heloísa consigo 

mesma. Essa ação é marcada linguisticamente pela expressão ruptura cujos efeitos 

apontam para um “deslocamento do sujeito em relação a si mesmo” (FOUCAULT, 

2004a, p.302) para a busca de uma autonomia que não se faz a partir de um processo 

de disciplinamento social, mas de criação de um estilo próprio de vida. Nesse 

sentido, o sujeito vai em direção a algo que é ele próprio. E, é isso que Heloísa faz ao 

mergulhar os pés no mar. Ela se desfaz de uma subjetividade e assume uma outra 

mais tranquila, mais segura naquele momento. Os efeitos advindos dessa ruptura 

confirmam a necessidade da consultora de deslocar-se de si, de desfazer-se de uma 

subjetividade trabalhadora que convive com ela boa parte de sua vida. Nesta época 

de férias nada melhor que lançar ao mar subjetividades mais sérias, mais ocupadas, 

mais pontuais, e tentar compor outras subjetividades mais aventureiras, espontâneas.  

No discurso de Heloísa não há culpas, apenas transformações que se dão em 

vista de não haver uma subjetividade homogênea, mas a inserção do sujeito em 

práticas que enfatizam a (re)construção permanente de subjetividades. É preciso, 

portanto, que o sujeito rompa com um movimento de verticalidade na constituição 

de si e abra espaço para outras possibilidades de subjetividades, mais adequadas às 

novas exigências plurais da sociedade contemporânea e à multiplicidade de 

experiências. Os efeitos dessa transformação são evidenciados no uso dos 

caracterizadores doente e infeliz no enunciado de Heloísa. A pedagoga apresenta uma 

apreciação subjetiva de sua vida e infere um estado de melancolia que poderá advir 

dos obstáculos que poderão impedi-la de tirar as merecidas férias. Férias que Heloísa 

compreende como combustível para recarregar as baterias e libertar-se do preconceito que 

muitos carregam em relação ao descanso. Mas, não é só isso. No mesmo enunciado é 

possível encontrar distintos efeitos propiciados por outras expressões e que 

descrevem uma outra subjetividade. Da Heloísa melancólica, triste e infeliz surge 

uma outra Heloísa que se imagina voltando ao trabalho após o período de descanso. 

Neste retorno, os efeitos são outros e podem ser apreendidos em seu enunciado 

quando ela se utiliza de outros mecanismos linguísticos - calma e feliz - que resumem 
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o que os outros experts enunciaram a respeito da relevância do descanso para a vida 

de qualquer pessoa.  

Nesse jogo de verdades que vai sendo construído, a Revista passa a equipar o 

professor de discursos verdadeiros que ele deve ter sempre à mão se quiser mudar 

seu modo de ser. Nesse jogo estratégico, os processos de subjetivação não são 

encontrados sob a forma de discursos coercitivos que violentem o professor a se 

comportar de determinada maneira ou de aceitar certas verdades. As regras, os 

modelos que são oferecidos ao professor para transformar sua subjetividade 

constituem-se de regras facultativas que são tomadas por ele. É o professor que se 

transforma a partir dos processos de subjetivação, como diz Nikolas Rose (2001b):   

 

Se nos sentimos obrigados a nos colocar a nós próprios como sujeitos 
com uma certa e desejada ontologia, uma vontade de ser, isso se deve 
às formas pelas quais relações particulares do exterior têm sido 
invaginadas, dobradas, para formar um lado de dentro ao qual um 
lado de fora deve sempre fazer referência. (ROSE, 2001b, p. 179) 

 

Assim, não há obrigação em nada. O que há, então? O que há é uma relação 

ética, práticas de liberdade, tecnologias do eu, que possibilitam um jogo de trocas com o 

outro sem que este outro tente coagir, violentar. Mas, o professor sabe que as 

subjetividades não podem ser transformadas a partir de um trabalho solitário; elas se 

constituem nas relações sociais. Então, nada mais apropriado que conhecer professores 

que fazem isso com convicção e prazer e que decidiram compartilhar com NOVA ESCOLA 

sugestões para aproveitar ao máximo o recesso escolar (grifos da Revista). Ao 

compreender os processos de subjetivação conforme Rose, argumento que a Revista 

investe nos processos de subjetivação com técnicas sedutoras e estratégias que 

passam a esclarecer, sensibilizar o professor em direção a sua transformação. 

Defendo, com isso, a possibilidade de uma outra prática de desenvolvimento profissional 

que possibilite ao professor uma margem de autonomia adquirida em tecnologias 

que privilegiem a liberdade e, certamente, propiciem escolhas ao professor. Nestas 

tecnologias, é possível perceber não uma regularidade, mas uma livre escolha dos 

exercícios pelo professor, no momento em que julgar necessário fazê-los. Nas 
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palavras de Foucault (2004a, p.513), se para adquirir as verdades necessárias a sua 

transformação, fosse preciso que o professor se submetesse de “ponta a ponta, 

minuto a minuto, instante a instante [...] não haveria aperfeiçoamento da vida”.  

 

 

Dezembro é hora de parar. Colocar de lado as milhares de 
preocupações com o trabalho. Descansar. A vida é o que 
fazemos dela [...], como diz a poesia de Fernando Pessoa, 
então, [...] se suje de tinta, de barro, se lambuze de doce, 
caia de roupa na água. Brincar não é um direito só da 
criança. Ouse, surpreenda-se. Faça relaxamento, pinte um 
quadro, caminhe.  (NE, dez. 2001)  

 

 

O segundo exercício a ser abordado nesta edição é o relaxamento. Exercício 

imprescindível, pois uma “existência racional não pode desenrolar-se sem uma 

‘prática de saúde’ que constitui, de certa forma, a armadura permanente da vida 

cotidiana” (FOUCAULT, 2002, p.107). Essa prática permitirá ao professor saber o que 

e como fazer para assegurar sua autonomia. Para isso, a Revista inventa um modo de 

vida e fornece uma equipagem para o professor se transformar. Além disso, convoca 

experts para incitar o professor a alcançar a transformação de suas subjetividades. É 

nessa relação intersubjetiva que as práticas de liberdade se fazem presentes e, como diz 

John Rajchman (1993, p.129), comentando Foucault, “a liberdade não é um estado 

que se atinja de uma vez por todas, mas a condição de um ‘trabalho indefinido’ de 

pensamento, ação e auto-invenção” e também não é o fim de uma relação de poder, 

mas um limite inerente ao exercício do poder. 

 Assim, a produção de efeitos evidenciada pela Revista gira em torno de 

alguns princípios básicos para o relaxamento do professor como, esquecer o relógio, 

desligar-se do espaço e ouvir o movimento de entrada e saída de ar dos pulmões. Em seguida, 

parar de pensar. Em outras palavras, relaxar, desenvolver uma percepção mais aguçada do 

próprio corpo, conhecer-se para transformar-se. O que pode parecer uma novidade nas 

práticas atuais já era recorrente na Antiguidade entre os gregos que se utilizavam da 
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expressão scholé para traduzir a expressão ócio, utilizada na contemporaneidade. No 

entanto, há deslizamentos da palavra quando usada na Antiguidade para a utilizada 

na atualidade, pois agora suscita efeitos de que o sujeito não faz nada na vida, é 

malandro, vagabundo.  Para os gregos, o scholé referia-se a um período em que o 

sujeito gastava seu tempo ocupando-se consigo mesmo. O mecanismo linguístico 

gastar, na discursividade atual, se desloca da ideia de aproveitar a vida, cultuada na 

Grécia, e se filia a discursos que remetem a efeitos de que só tira férias quem não tem 

o que fazer na vida, ou seja, é um desocupado. O que dizer, então, do professor que 

passa o fim de semana na praia ou em outro lugar gastando o tempo consigo mesmo?  

Essa atividade do scholé é recuperada pelos discursos da Revista quando 

enuncia: Ponha uma música calma para tocar, em volume baixo. Pés descalços, corpo 

entregue à cama, ao sofá, ao chão. Esses mecanismos discursivos, ao contrário dos efeitos 

propostos anteriormente, vão evidenciar efeitos de liberdade, pois ensinam ao 

professor como chegar a um estado de relaxamento e quais os locais mais propícios 

para a realização desses exercícios que podem se dar no quarto, na sala, ao ar livre, até 

na escola (sim, por que não tornar o relaxamento uma prática cotidiana e mantê-la acesa 

depois de terminadas as férias?).  

Para equipar o professor de discursos de verdade que se tornam 

imprescindíveis à transformação de suas subjetividades, a Revista convida dois 

experts. O primeiro é a professora de Educação infantil, Ilsa Maria Palace, que 

reconhece a relevância desses exercícios de relaxamento para que o professor 

conheça seus limites e estabeleça uma relação consigo. A professora revela: Quero 

conhecer os limites do meu corpo e melhorar meus movimentos. A sensação gostosa do corpo 

relaxado é minha receita de bem estar. Nesta formulação a professora ratifica os 

discursos da Revista ao reconhecer que para adquirir certo domínio em relação ao 

seu corpo é preciso conhecê-lo e o bom é que isso só depende de nós mesmos, ou seja, dos 

professores. Em outras palavras, a professora Ilsa sabe que precisa dessas verdades 

para enfrentar o estica-estica da sala de aula e ela afirma que isso a deixa mais disposta 

e corrige a postura corporal.  Esta é dimensão de responsabilidade e autonomia 

pretendida pelas práticas propostas pela Revista que auxiliam a compreender uma 

teoria da pessoalidade nos processos alternativos de desenvolvimento profissional.  
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Essa relação da professora consigo mesmo evidencia efeitos de uma psicagogia 

que tem como objetivo equipar o professor de  verdades a respeito do corpo e da 

mente. Isso torna possível a apreensão de efeitos de responsabilidade do professor 

por seu corpo que, em vista do corre-corre diário, precisa fazer massagem ou 

alongamento, praticar ioga, meditar, partir em busca do nirvana.  Em vista dessa falta de 

tempo na vida do professor para cuidar de si mesmo, a Revista convidou um outro 

expert, o psicoterapeuta Rui Takeguma, que se utiliza, também, dos efeitos atribuídos 

aos cuidados valorizados pelo periódico. Ele enuncia que cada pessoa desenvolve 

tensões em partes diferentes do corpo. Quando estamos ligados a ele, é fácil descobrir e 

trabalhar os pontos fracos. Esse dizer médico vai transformar o modo como o professor 

irá cuidar de seu corpo e definir suas responsabilidades, aumentando a capacidade 

de autonomia do professor.  

 

 

Faça só o que você gosta. Tocou o sinal, é fim de ano. Nos 
próximos meses, aproveite para descansar, procurar um 
curso diferente, curtir o seu tempo totalmente livre. (NE, 
dez. 2002)  

 

 

Agora é a edição de dezembro de 2002101 que traz outros exercícios inseridos 

nesta tecnologia do eu que estou denominando de paraskeué. Nesta edição, Nova Escola 

e seus experts parecem abrir mão de discursos que produzem efeitos poéticos, como 

na edição anterior, e passam a falar sério com o professor. Enquanto no ano anterior a 

preocupação da Revista, refletida na produção de efeitos das práticas discursivas, era 

em relação a técnicas voltadas para a relação do professor consigo mesmo e que não 

podem ser compradas, mas adquiridas no exercício da liberdade; neste ano os 

enunciados dos exercícios evidenciam certa inquietação em relação ao permitido e ao 

proibido nas férias. Férias não é tempo de praticar todas as atividades físicas que não fez 

durante o ano. Além disso, não é tempo de ter datas e horários rígidos; de fazer cursos de 

                                                 
101 NE, dez.2002 
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formação apenas para ter mais um certificado; ler livros técnicos. Nada de obrigações, nada de 

ser escravo das atividades que deveriam dar prazer. Permita-se parar.  

Esses enunciados evidenciam efeitos de mudanças na vida do professor, 

necessárias, principalmente, em relação ao lazer, que contribui para o relaxamento do 

professor. Mas, Revista e professor sabem que mudar não é fácil. Para ratificar esses 

efeitos de mudança na vida do professor nada melhor que convidar alguns experts 

para dar sua opinião sobre o assunto. Novamente, o professor Antonio Carlos 

Bramante, da Unicamp, é um dos experts que vem falar ao professor acerca das 

mudanças na vida que não acontecem do dia para a noite e nem se fazem de forma 

obrigatória. Atualmente, nada mais é realizado sob a forma da obrigação, mas de 

formas sutis de convencimento. Retomo aqui um texto de Michel Foucault, escrito 

em 1980 e publicado em 1993, em que ele diz que por muito tempo suas pesquisas 

estiveram envolvidas com as tecnologias de dominação. No entanto, atualmente já 

não é mais possível conservar esta postura, uma vez que se o pesquisador tem por 

objetivo descrever a genealogia do sujeito, é preciso compreender que essa tarefa já 

não pode ser realizada apenas do ponto de vista das tecnologias de dominação, mas 

também das técnicas de si ou tecnologias do eu. O filósofo continua dizendo que o 

ponto de contato entre essas duas tecnologias permite compreender a maneira como 

os sujeitos são conduzidos por outros sujeitos e está atrelado à maneira como o 

sujeito conduz a si mesmo.  

Parece-me que este seja o caso exemplar da Revista que continua convocando 

outros experts para darem seus depoimentos acerca desta tecnologia. O professor 

Flavio Dantas, que ministra aulas na Universidade Federal de São Paulo, adverte que 

férias não é tempo de fazer das tarefas um dever com datas e horários rígidos, pois a 

consequência é estresse na certa. Nova Escola continua fazendo o professor poupar 

dinheiro e tempo, pois seus discursos evidenciam que o professor pode descansar 

sem sair de casa, conforme Bramante: Viajar e apreciar belas paisagens é muito bom, mas 

contemplar seu cotidiano com um olhar diferente tem o mesmo poder  relaxante e pode revelar 

muitas novidades. Neste enunciado recupero uma acentuação de valores e 

intensificação por parte do professor, marcada linguisticamente por expressões como 

belas, bom, diferente, relaxante, em relação ao fato de que as mudanças nas 
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subjetividades do professor não se encontram alicerçadas em grandes viagens, mas 

em pequenas coisas. Quem comprova essa ideia é a professora Fernanda da Costa 

Pereira, coordenadora de Educação Infantil. Ela enuncia: Adoro ficar sentada em uma 

cadeira de praia admirando-o [mar], sem pensar em mais nada. Além de apreciar o mar, a 

professora dedica um tempo à formação. Ela reflete que fazer algum curso ligado ao 

trabalho pode implicar prazer. Assim, para que as mudanças ocorram, é preciso 

aproveitar para curtir cada um dos seus dias.   

 

 

Férias! Para ver, passear e aprender. Arte por todo lado 
em São Paulo. As riquezas do império no Rio e em 
Petrópolis. O fundo do mar em Fernando de Noronha. O 
Brasil antes de 1500 na Ilha de Marajó. Natureza 
monumental na chapada dos Guimarães. As marcas da 
imigração no Rio Grande do Sul. (NE, dez. 2003) 

 

 

Nos exercícios propostos na edição de dezembro de 2003102, a mídia educativa 

evidencia efeitos de uma preocupação a respeito da equipagem de um roteiro de 

viagem cultural par ver o Brasil de perto, uma vez que o professor é sempre muito 

ocupado. Novamente, embora a temática seja a mesma, a Revista vai construindo 

efeitos acerca das férias, diferentes daqueles apontados nas outras edições. Agora, a 

preocupação da Revista não é tanto com o lazer do professor, mas com sua volta às 

aulas e o quanto ele pode pesquisar, fotografar, registrar, anotar e preparar um 

álbum que servirá de roteiro para suas aulas no início do ano. Mas, o professor, como 

fará tudo isso? Ele não precisa se preocupar com nada, pois esses roteiros de viagem 

foram preparados por professores para professores, tão diversificados quanto o próprio país e 

o álbum, ensinamos a fazer na página 50. 

 Neste roteiro, a Revista equipa o professor com informações acerca do que ele 

vai encontrar e explorar nestes lugares e como utilizar o material recolhido em 

atividades voltadas para a sala de aula. Por exemplo, na viagem a São Paulo, o 

                                                 
102 NE, dez.2003 
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professor encontrará arte e arquitetura que podem equivaler a um curso de história da 

arte mundial. No Rio, há o mais bem guardado tesouro histórico e turístico do Brasil, 

pois nesta cidade se escondem museus, bibliotecas, chapelarias, livrarias e 

antiquários. Mas, os efeitos dessa discursividade só serão sentidos se o professor 

perceber que aquele é um discurso verdadeiro. Como perceber isso? Sabendo quem é 

o expert que propõe todas aquelas tecnologias para a transformação das 

subjetividades do professor; se aquele que enuncia possa ser observado pela conduta, 

pelos discursos, pela maneira como vive, ou seja, se o sujeito da enunciação é o 

sujeito da conduta. Além disso, a palavra do expert deve ser desvencilhada de regras, 

liberada de procedimentos imperiosos. Resumindo: as verdades enunciadas devem 

ter efeitos de sinceridade, de exemplaridade, de ensinamento, partilhamento e o 

fundamental de todos esses efeitos é modificar o modo de ser daquele a quem os 

discursos são endereçados.  

Isso parece ser uma prática constante na Revista que, embora seus discursos 

sejam atravessados por discursos de outras formações discursivas, como a Medicina, 

a História, a Geografia, a Pedagogia, o Estado, eles são enunciados de forma simples, 

agradável, sem tentar impressionar o professor por grandes arroubos. Esse é o caso 

do jornalista Ricardo Prado que preparou uma matéria sobre dança para o professor 

realizar nas férias. Mas ele não foi só fazer as entrevista, acompanhar as atividades, [ele] 

entrou literalmente na dança – e conta como foi. Essa relação, discursos e exemplos, leva 

o professor a internalizar esses conselhos, pois ninguém está muito preocupado na 

atualidade em ser bombardeado por teorias, principalmente, o professor que, ao 

dispor de um tempo para realizar suas práticas alternativas de desenvolvimento 

profissional, precisa compreender como todos aqueles discursos são possíveis de 

serem colocados em prática em sua sala de aula e em sua vida pessoal.  

Essas práticas de liberdade, implicadas nos discursos da Revista, evidenciam 

efeitos de que o professor deve ter mais autonomia e responsabilidade em relação à 

educação. Evidenciam, também, uma relação consigo quando ele vai em busca de um 

desses roteiros e deles tenta extrair saberes necessários para a sua condução e para a 

condução de seus alunos. É preciso que o professor apreenda os discursos de 

verdade de forma que sua subjetividade seja transformada, ou seja, que esses 
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discursos se reflitam em suas ações, comportamentos, atitudes. Nesse processo de 

subjetivação, a partir das tecnologias do eu, que são materializadas nos roteiros e nos 

próprios passeios, as verdades propiciam ao professor uma relação consigo o que lhe 

permite fazer mudanças em sua vida, seu corpo, sua alma e sobre sua própria 

conduta.  

 

 

15 pequenos prazeres para você curtir nas férias. Tirar 
uma soneca. Cozinhar. Curtir um filme. Mergulhar. 
Harmonizar a casa. Caminhar, pedalar e arejar a cabeça. 
Fazer faxina nos armários. Jogar paciência. Comprar um 
pote de sorvetes só para você. Montar um álbum de 
memórias. (NE, dez. 2004) 

 

 

Enfim, o último exercício, envolvendo lazer e os discursos da Revista, parece 

apontar para a recuperação de antigas práticas discursivas nas quais o periódico 

vinha investindo desde 2001 e que teve seu fluxo interrompido por associar as férias 

a grandes viagens, despesas financeiras. Sabendo que o professor passa o ano inteiro se 

dedicando aos alunos e à escola e acaba deixando a casa e a família de lado, Nova Escola 

decidiu trazer esse professor de volta ao lazer e fazer com que ele ache tempo para 

recarregar as baterias, expressão recorrente na edição de 2001. Não se preocupe. Tudo que 

você precisa é descanso, diversão e desenvolvimento pessoal (grifos meus), afirma o 

expert em lazer e recreação Leopoldo Gil Dulcio Vaz, do Maranhão. Para que o 

professor apreenda efeitos nas propostas da Revista, são apresentadas na reportagem 

as distinções entre descanso - tempo de sono, repouso; diversão – atividade que traz 

prazer e desenvolvimento pessoal – ganho intelectual.   

Não vou apresentar cada uma das 15 práticas propostas pela Revista, pois 

minha intenção não é isso, mas demonstrar que nos discursos da mídia educativa, 

voltados para a pessoa do professor, encontram-se inúmeras e variadas tecnologias do 

eu para a produção de subjetividades. São discursos necessários à transformação do 

professor e que são produzidos para ajudá-lo a fazer escolhas. Quem não consulta 
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vendedor, amigos, internet, encartes para poder fazer as escolhas consideradas certas 

e quantos não se arrependem depois de ter feito a escolha errada, seja na escolha da 

marca do produto seja no preço?  

 

 

5.4 TÉCNOLOGIA DO EU: dispensário do corpo 

 

 

A atenção com o corpo é uma prática cultivada desde a Grécia Antiga no 

interior das academias entre filósofos e discípulos e ocupava um lugar importante 

em meio aos discursos de verdade que deveriam ser reconhecidos pelo sujeito como 

indispensáveis a sua formação. Na contemporaneidade, são outras geografias da 

verdade e outros conselheiros, outros experts, cuja tarefa é a de cuidar do corpo, pois 

esta prática estendeu-se a toda a sociedade. O professor passa a fazer parte destas 

práticas, pois atualmente se torna imprescindível cuidar do corpo, uma vez que ele se 

torna o termômetro de muitos problemas que devem ser superados para o 

enfrentamento das adversidades apresentadas no cotidiano.  

Ao perceber que as políticas públicas de formação continuada são 

excessivamente teóricas, pouco flexíveis, sem impactos na escola e na pessoa do 

professor, a mídia educativa passou a autorizar alguns experts cujo objetivo é o de 

legitimar seus discursos de verdade em uma diversidade de práticas sociais 

perpassadas por tecnologias que propõem cuidados com o corpo, com a saúde do 

professor. Essas práticas não se constituem apenas em técnicas de dominação, mas 

também em tecnologias do eu instituídas em meio a práticas de liberdade em que o outro 

é um intermediário na auto-constituição do professor. Para que essas tecnologias 

tenham efeitos na vida do professor, é preciso que ele entre no jogo e reconheça nos 

discursos de verdade propostos aqueles que são necessários para a condução do seu 

corpo e de sua autonomia, quem os propõe e de que forma.  
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Nessas tecnologias auto-subjetivantes, o controle se faz a partir de si mesmo, 

ou seja, é uma relação ética, sem referência à obrigação, coerção, dominação. Essas 

tecnologias fazem parte de um processo contínuo de constituição das subjetividades 

em que os sujeitos devem ser vistos como agentes auto-determinantes que têm 

capacidade para desafiar e resistir a certos jogos de verdade ou ainda de mudar alguma 

regra e, eventualmente, todo o jogo. Os discursos acerca das preocupações com o 

corpo estão entre esses jogos de verdade que atravessam as relações sociais e adquirem 

uma grande relevância na mídia educativa. Por isso, um feixe de relações sociais, 

constituído de inúmeros experts em conduta da conduta, que tem como consenso 

melhorar a qualidade do desenvolvimento profissional dos professores, se faz 

necessário, uma vez que é nas relações com outro que se constitui a relação consigo 

mesmo.  Essa é a tarefa dos experts e que a mídia educativa sabe utilizar de forma 

modelar. 

Em vista disso, há uma nova relação entre governo, experts e processos de 

subjetivação, pois nesse novo jogo de verdades surge o princípio da autonomia, da 

liberdade individual que não é apenas do professor, mas de toda a sociedade.  É 

nessa nova prática de governo que a mídia educativa reúne uma heterogeneidade de 

profissionais para legitimar seus discursos de verdade em uma diversidade de 

práticas sociais perpassadas por tecnologias auto-subjetivantes de cuidados com o 

corpo e que devem ser ensinadas ao professor e apreendidas por ele. Bauman (2007) 

confirma essa legitimidade dos discursos midiáticos quando inicia uma das seções de 

sua obra Vida Líquida trazendo as palavras do apresentador Alistair Cooke. Cooke 

dizia que a lista de livros mais vendidos nos Estados Unidos mudava toda a semana, 

mas as obras sobre culinária e cuidados com o corpo, como as dietas, estavam 

sempre entre os mais vendidos.  

No Brasil, a mídia, em especial a impressa, já descobriu esse filão há muito 

tempo e, por isso, uma discursividade acerca dos cuidados com o corpo se faz notar 

entre as revistas, principalmente, aquelas que se voltam para o segmento feminino. 

São inúmeras publicações – Boa Forma, Saúde, Dietas já, Corpo a corpo, só para citar 

algumas, que se constituem em uma expertise, que opera de acordo com um código 

ético para além do bem e do mal e organiza uma filiação de efeitos acerca da 
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constituição das subjetividades.  Este é caso da revista Dietas já que tem uma seção 

denominada especialistas. Para compor a seção, são convidadas várias pessoas que 

assumem posições de subjetividade como endocrinologistas, ortopedistas, 

nutricionistas, gastroenterologistas, cirurgiões, fitoterapeutas, dermatologistas, 

fisioterapeutas, psicólogos, médicos em geral, professores de educação física, 

jornalistas, artistas de TV. Elas validam o discurso de emagrecimento saudável e 

definitivo proposto pelo periódico assim como pelo discurso de boa saúde do Estado. 

Mas, esse cuidado que a mídia em geral tem com este público leitor pode ser 

observado nas práticas alternativas de desenvolvimento profissional do professor, 

articuladas pela mídia educativa? Se há uma discursividade acerca da preocupação 

com o corpo na mídia, como os discursos de verdade dos experts afetam os 

professores, modificando seu modo de ser e de cuidar de si e de seu corpo? Em vista 

de os processos de desenvolvimento profissional oficiais negligenciarem a exemplaridade, 

como os discursos dos experts passam a servir de guia para uma maior autonomia e 

liberdade do professor na Revista?  Estas são algumas das questões para a 

compreensão dos processos de subjetivação do professor nos discursos de Nova 

Escola que passo a descrever. 

A Revista produz em suas práticas discursivas um estilo de ser professor ao 

falar de educador para educador, lembrar a importância da profissão, ao mesclar teoria e 

prática e tudo isso com o aval de consultores altamente gabaritados103. Para acompanhar a 

evolução do pensamento educacional e mostrar que estamos [a Revista] no caminho certo, 

Nova Escola vem produzindo um discurso de verdade cujos efeitos apontam para o 

atendimento das necessidades do professor. Com suas verdades, a Revista se propõe 

a colocar em prática um processo de desenvolvimento profissional que vai além dos 

cursos voltados apenas para as deficiências do professor acerca de saberes 

relacionados aos conteúdos de sala de aula.  

Nos efeitos da materialidade discursiva da Revista é possível recuperar 

vestígios de que é preciso investir não apenas no profissional, mas também na pessoa 

do professor.  Nessas marcas discursivas destaco efeitos de um relacionamento entre 

                                                 
103 Todos os enunciados foram retirados da edição janeiro/fevereiro, 2003, p.6, de Nova Escola, na seção Caro 
professor, assinada por Guiomar Namo de Mello, diretora executiva da Fundação Victor Civita, na época.  
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essas duas dimensões que permitem ao próprio professor decidir sobre sua formação 

e quais os aspectos que devem ser desenvolvidos. Por isso, compete à Nova Escola 

divulgar jogos de verdade, cuja tarefa é, a partir dos discursos de seus experts, mostrar 

ao professor outra forma de fazer, de ser, de ensinar, de se comportar e de ter um 

corpo saudável, próprio daquele professor proposto pela governamentalidade 

neoliberal - o professor do século XXI – aquele que se auto-regula, segundo práticas de 

liberdade encontradas em “certo número de regras de conduta ou de princípios que 

são simultaneamente verdades e prescrições” (FOUCAULT, 2004b, p. 269).  

 

 

Aprenda a relaxar. Controlar o estresse do dia-a-dia vai 
aumentar seu rendimento e ajudá-lo a viver melhor. 
Pausa para descanso. Viva melhor. (NE, Maio 2000) 

 

 

Na edição de maio de 2000104, a Revista Nova Escola disponibiliza para o 

professor os primeiros discursos a respeito dos cuidados com o corpo, com a saúde 

em uma matéria intitulada: Aprenda a relaxar. Na materialidade linguística é possível 

apreender efeitos de uma instabilidade cada vez mais crescente na vida do professor, 

marcada pela ocorrência de expressões como integral, indisciplinados, falta e esticar o 

salário que recuperam a realidade do professor que trabalha em tempo integral, lida 

com alunos indisciplinados, falta de infra-estrutura na escola e passa o mês pensando numa 

maneira de esticar o salário. Essas podem ser algumas das causas que levam o professor 

a se estressar.  Quem pensa que este mal é apenas daqueles que desfilam ternos bem cortados 

no mercado financeiro, está enganado. Quem enverga o guarda-pó diariamente na frente do 

quadro-negro também sofre desse mal. Nesses dois enunciados, destaco as expressões 

desfilar e envergar que expressam efeitos um tanto excludentes, ou seja, caracterizam 

situação díspares. Enquanto os homens de negócio, expressão recuperada por uma 

memória social a partir da expressão ternos bem cortados e mercado financeiro, desfilam 

nas passarelas exibindo-se ao público; o professor enverga o guarda-pó. Envergar, usar 

                                                 
104 NE, maio2000, p. 34-35. 
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algo um tanto pesado que acaba por curvar o professor diante das vicissitudes da 

vida e a Revista precisa apresentar ao professor técnicas para que ele se desprenda 

desse fardo.  

Para legitimar esses discursos de aconselhamento, a Revista convida alguns 

experts. O pesquisador britânico David Fontana, autor do livro Psicologia para 

Professores, enuncia que o estresse do professor é proveniente de variadas situações, 

pois além de controlar a classe, o professor sofre pressões das crianças, dos colegas, dos 

pais, dos políticos e dos administradores e ainda é afetado pelos sucessos e fracassos de seus 

alunos.  Além desses fatores, um outro expert, a psiquiatra Alexandrina Meleiro, 

destaca um problema comum na vida do professor: lidar com crianças cujos pais não 

impõem limites e delegam toda a educação dos filhos à escola. Mas não é só isso. O 

professor precisa preparar aulas, bancar o pai e a mãe, ensinar a amarrar o tênis, assoar o 

nariz. Só isso? Não. O professor ainda tem uma longa jornada de trabalho combinada 

com o trabalho escolar que leva para casa. Pronto: o professor está prestes a explodir. 

Esses dizeres parecem sugerir no funcionamento discursivo que o professor não 

poderá se curar sozinho. Ele precisa de alguém que o ajude, que lhe proponha 

exercícios, equipamentos, que levem em consideração a vida estressada do professor.  

Como desarmar, então, essa bomba e armar o professor com discursos de 

verdade necessários a sua condução? Como conceber um regime de exercícios mais 

adaptado à vida do professor, ao seu modo de viver e se conduzir? Não seria um 

regime como aqueles realizados em Tróia, no tempo de Homero, em que era 

chupado o sangue dos feridos, derramavam-se alguns emolientes sobre as chagas e 

dava-se, para beber, vinho polvilhado de farinha e queijo ralado (FOUCAULT, 

2003b, p.92) às pessoas doentes. Nos processos de subjetivação contemporâneos, as 

subjetividades não gostariam de ser tratadas dessa maneira, pois há maneiras mais 

sutis e agradáveis para curar as doenças do corpo e da mente e tirar proveito da 

situação, desde que se aprenda  a conviver com ela. Para isso, é necessário reconhecer 

alguns sinais e a Revista vai em busca de explicações no discurso médico e recupera 

indícios acerca dessa doença: dores de cabeça, falta de apetite, insônia, capacidade de 

concentração menor, irritação, depressão e um grande sentimento de culpa. 
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Mas, como acabar com tudo isso ou pelo menos minimizar o desconforto 

causado por esse mal que acomete a todos? Acabar não seria o caso, pois na 

materialidade linguístico-discursiva da Revista os efeitos recuperados remetem à 

uma mea culpa do professor , ou seja,  é preciso que o professor reflita sobre sua vida, 

avalie a si e suas ações e condutas. Mas, a Revista sabe que o professor não consegue 

fazer isso sozinho. É nesse momento que o periódico toma para si o papel de um 

parresiata (FOUCAULT, 2004a), compreendido com aquele que fala francamente ao 

outro. Suas verdades devem passar daquele que enuncia para aquele que deseja 

receber tais verdades. Isso deve selar, assegurar e garantir a autonomia daquele que 

recebe. Este deve estar consciente de sua fragilidade, de sua infelicidade e deve 

desejar uma vida mais serena, tranquila, pois os princípios que devem reger esta 

ação devem estar ancorados em discursos como o de Platão, que enunciava:  

 

Quando um homem está doente e sua forma de vida é prejudicial à 
saúde, ele é claramente aconselhado a mudar seu modo de vida. 
(PLATÃO, 2004, s.p.tradução minha). 

 

Esta é uma atitude parresiasta e evidenciada quando a Revista toma a liberdade 

de falar ao professor que ele precisa mudar, pois da maneira como ele vem 

conduzindo sua vida fica muito difícil conseguir uma transformação de sua 

subjetividade. Nessa relação a Revista enuncia que o primeiro passo para evitar males é 

identificar se você [professor] se encaixa nos tipos de personalidade de risco - gente muito 

exigente ou ansiosa. Depois, saber se o professor é uma pessoa solitária, se se considera 

superior aos outros professores, se culpa o aluno ou o contracheque por seus 

próprios problemas. Se essas situações rondam o cotidiano do professor, nada 

melhor que fazer um pequeno teste, proposto pela expert Alexandrina, que, embora 

não deva ser encarado como diagnóstico, pode ser uma referência para o estresse do 

professor.  
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Figura 15: Nova Escola – ano XV, n.132, Maio2000. 

 

Este teste se torna um material importante na subjetivação dos discursos da 

Revista e por mais que apontem efeitos de alerta, de diagnóstico, de indicação desse 

mal, a Revista não o propôs com o sentido de purificação da doença, mas para retirar 

o professor de um estado de agitação, ansiedade, de instabilidade em sua vida. 

Enfim, Nova Escola se utiliza do valor terapêutico da palavra para fazer o professor 

refletir acerca de seus males. A palavra cura quando proferida a tempo. A Revista 

ocupa o lugar do outro nos processos de subjetivação do professor que não devem 

ser considerados construídos apenas neste teste, mas por meio de outras verdades 

que vão evidenciar efeitos de uma genealogia das relações que os [professores] têm 

estabelecido com eles mesmos (ROSE, 1996c). Para estabelecer essa relação consigo, 

as práticas discursivas da Revista fornecem ao professor um guia de como viver 

melhor, assim descrito:  
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Figura 16: Nova Escola – ano XV, n.132, Maio 2000. 

 

Este guia discursivo vai ajudar o professor a se transformar, a aceitar seus 

limites e identificar com cuidado o que o deixa irritado e aborrecido. E, para terminar não 

poderia faltar o exemplo de um expert que servisse de identificação com o professor-

leitor. A Revista convida a professora Giselli Zem, de Curitiba, para dar seu 

depoimento. Ela enuncia que no ano anterior foi acometida por muitas dores de 

cabeça e emagreceu 4 quilos. Isso foi provocado pelo estresse. Ela descobriu que indo 

ao parque pelo menos uma vez por semana poderia livrar-se do estresse, pois a 

natureza recarrega minhas baterias. Ao recolher todos essas verdades espalhados pela 

materialidade linguístico-discursiva da Revista, o professor deve fazer delas “um 

meio para o estabelecimento de uma relação de si consigo mesmo tão adequada e 

perfeita quanto possível” (FOUCAULT, 2004c, p.149) e, assim, tornar-se responsável 

pelo seu destino. 

 

 

Fale em alto e bom tom. Ajuda especializada. Tratamento 
e prevenção. Para soltar a voz. (NE, Mar.2001) 

 

 

Na edição de março de 2001105, Nova Escola passa a produzir uma 

discursividade acerca dos cuidados que o professor deve ter em relação ao seu maior 

                                                 
105 NE, mar. 2001, p.44-45. 
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instrumento de trabalho: a voz. A reportagem tem como título Fale alto e bom tom e traz 

a imagem de uma professora que se utiliza de um microfone para dar aulas e carrega 

consigo uma garrafa de água, que aparece em primeiro plano na imagem. A garrafa 

não está ali apenas para compor uma situação de sala de aula. Este procedimento 

revela efeitos de saberes médicos que são retomados pela Revista a partir dos 

enunciados de três fonoaudiólogas, Lílian Ferro, Roberta Navarrete e Sara Rocha, 

que constataram em uma pesquisa realizada com professores que o uso constante da 

água durante as aulas ou nos intervalos diminuiu a incidência de irritação na 

garganta.   

O que as práticas discursivas da Revista vêm propondo ao professor desde o 

ano anterior são efeitos materializados em preocupações, cuidados, alertas, 

prevenção. Não há fórmulas milagrosas que levarão o professor a um estado de 

contemplação, de liberação. Pelo contrário, é possível apreender na materialidade 

linguístico-discursiva efeitos de vigilância, atenção consigo, de ter a si como meta. É 

possível identificar esses efeitos em expressões imperativas como fique atento, você não 

precisa gritar, procure um fonoaudiólogo, materializadas nas páginas da Revista, mas 

que em nenhum momento sugerem efeitos de dominação, mas de persuasão, de uma 

prática de liberdade, de que o professor deve ser o único agente de mudanças em sua 

vida. Essa vigilância conduz o professor a uma transformação de sua subjetividade, a 

um deslocamento de um estado de liberação daquilo que não depende dele para algo 

que depende apenas dele, ou seja, o governo de si.  

Trago Sêneca para sancionar o que venho dizendo a respeito dessa relação do 

professor consigo mesmo e que considero muito interessante: “É incrível como sinto 

estar fazendo progressos atualmente. Não se trata somente de uma correção. Não me 

contento em corrigir-me, tenho a impressão de estou me transfigurando”.  É lógico 

que atualmente não é possível encontrar a mesma transfiguração da época 

helenística, pois naquela época a relação consigo era um exercício constante e por 

toda vida. Hoje a relação consigo, principalmente, nas práticas oficiais de 

desenvolvimento profissional, é muito esporádica e restrita a espaços que são 

desconsiderados como lugares de transformação do eu como a mídia educativa. Isso 

acarreta uma desvalorização dos discursos produzidos pela mídia e pelos experts. Há 
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certa desconsideração em relação ao fato de que os discursos da mídia devem ser 

vistos como um espaço que produz novas possibilidades de existência e de modos de 

vida. Para o governo sobre si, o professor deverá “olhar o que se passa não na casa 

alheia, mas antes em [sua] própria casa” como diz Michel Foucault (2004a, p.269) ao 

referir-se aos cuidados que o sujeito deve ter consigo e a Revista faz, a sua maneira, 

também um guia de cuidados que o professor deverá ter em relação a sua voz.  

 
Figura 2: Nova Escola – ano XVI, n.140, Mar. 2001. 

 

 

Preste atenção aos gestos. A expressão corporal é um 
elemento de comunicação tão ou mais importante do que 
a fala. Posturas que você deve evitar. (NE, Abr. 2001).  
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Após essa publicação, no mês subsequente, abril de 2001, a Revista Nova 

Escola106 traz outra matéria sobre os cuidados com o corpo do professor. A matéria 

tem como título: Preste atenção aos gestos, e seu objetivo é equipar o professor de 

verdades que serão imprescindíveis para sua transformação. Mas, o que é preciso 

fazer e como? É preciso, inicialmente, compreender que a expressão corporal é um 

elemento de comunicação tão ou mais importante do que a fala no processo de aprendizagem e 

a comunicação é uma das coisas mais difíceis e complicadas. Esses enunciados são 

reiterados por pesquisas que mostram que a linguagem corporal se sobrepõe à 

linguagem verbal; pelo dizer-verdadeiro do autor de livros, Reinaldo Polito, que 

enuncia haver certa incoerência entre o falar e o agir. Os outros experts, as professoras 

Maria Aparecida Baracat e Ana Cristina Wey, apresentam suas histórias e lembram 

do quanto essa incoerência, enunciada por Polito, prejudicou seu trabalho em sala de 

aula. Maria Aparecida diz que só percebeu o quanto havia problemas em sua voz 

quando foi imitada por estudantes numa peça de teatro. A história de Ana Cristina não é 

tão diferente, pois ela conta que fazia muitos gestos em uma classe de 3º ano e 

quando assumiu uma turma com alunos maiores, privilegiou a inteligência linguística 

e descobriu que o gestual é fundamental com alunos de todas as idades.  

Foi em vista dessas histórias e preocupada com essa questão no seu dia-a-dia que 

Ana Cristina tomou coragem e decidiu posar para Nova Escola, mostrando posições 

que devem ser evitadas em sala de aula. São posturas que podem evidenciar uma 

relação de poder do professor sobre o aluno e interferem no processo de ensino e 

aprendizagem, uma vez que não há interação professor-aluno e o aluno passa a não 

prestar atenção na aula.  

                                                 
106 NE, março 2001, p.54-55. 
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Figura 18: Nova Escola – ano XVI, n.141, Abr. 2001. 

 

 

Figura 19: Nova Escola – ano XVI, n.141, Abr.2001. 

 

Cada postura da professora foi batizada com um nome e explicado como elas 

acontecem. Como já enunciei em outra ocasião, os efeitos, muitas vezes, são 

produzidos a partir da articulação entre texto verbal e imagético, uma vez que esta se 

constitui em uma prática discursiva que produz significações. Ana Cristina, ao 

emprestar sua imagem a Revista, constitui-se como um exemplo para a produção de 

subjetividades, uma vez que, olhando para as experiências de pessoas comuns, torna-

se mais fácil seguir seus exemplos.  
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Uma das posturas, denominada animal enjaulado, a professora caminha de 

cabeça baixa sem olhar para os alunos e nem deles se aproximar. Na postura muralha, 

a professora demonstra pouco interesse ao não se utilizar de nenhum gesto. Ela é 

uma figura impassível, apática, sem reação nenhuma, dificultando a relação com o 

alunado. Outra postura foi nomeada de tipo italiano, pois dizem que os italianos falam 

com as mãos. Isso dificulta a relação com os alunos, uma vez que o professor age com 

a emoção e deixa a razão de lado. O cofre não precisa comentários, pois é aquele 

professor que não se abre nunca, calado. É parecido com o muralha. O professor-juiz é 

aquele que coloca o aluno em uma posição de réu, pois ele só fica esperando a hora 

para tripudiar o aluno. E, finalmente, uma postura que merece muita atenção, pois 

muitos agem dessa forma, ou seja, escrevendo e falando ao mesmo tempo. É o 

professor-costa que dificulta a escuta de suas palavras pela turma.  

Sêneca diz: “tudo o que nos pode fazer melhores ou felizes, ela colocou sob 

nossos olhos e ao nosso alcance”. Agora é a vez do professor observar estas imagens, 

perceber se algumas são comuns em sua postura e tentar transformar-se com a 

equipagem dada por Nova Escola, pois após cada comentário a respeito das imagens  

há um conselho. Por exemplo, é preciso que o professor se aproxime dos alunos; 

saiba ouvir; abra espaço para a turma falar; não fale para si mesmo, olhe para a 

classe, articule bem as palavras. Se o professor refletir sobre sua postura em sala, 

poderá melhorar ainda mais seu desempenho, pois o sucesso do trabalho depende da 

coerência entre o pensar, o sentir e o expressar, diz a expert Marília Marinho, 

professora de psicodrama.   

 

Combata o estresse de fim de ano. Quadro clínico. Música 
e bate-papo. Reflexão e aprendizado. (NE, nov. 2001) 

 

 

Parece que o ano de 2001 foi o ano das práticas discursivas voltadas para os 

cuidados com o corpo. Nova Escola publica mais uma reportagem sobre esse 

assunto. Agora, ela volta a falar de estresse, assunto que já mereceu atenção no ano 
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anterior. Neste ano de 2001, exatamente, em novembro, a Revista publica outra 

matéria cujos discursos estão relacionados ao corpo e mente. Nesta reportagem, 

Combata o estresse de fim de ano, Nova Escola se reporta a uma situação pontual: o final 

de ano nas escolas quando o professor fica sobrecarregado de trabalhos e provas para 

corrigir e ainda precisa conviver com a ansiedade dos alunos em relação aos 

resultados finais.  Nesta edição também é apresentado um guia para que o professor 

possa identificar os sinais do estresse e tentar retirar dessas experiências discursivas 

reflexão e aprendizado.  

 
Figura 20: Nova Escola – ano  XVI, n.147, nov.2001.  

 

A Revista, como na outra edição, convida uma expertise em cuidados com o 

corpo e com a mente para falar de suas experiências pessoais, como a psicopedagoga 

Maria Cristina Mantovanni, o professor Gilberto Pamplona da Costa, o orientador 

pedagógico Fabio Cascino, a diretora Ana Lúcia Braghini Inocêncio, a professora 

Selma Alves de Souza Lima. Nesse texto há uma produção de efeitos em todos os 

enunciados dos experts sustentados por ideias que vinham sendo desenvolvidas no 

ano anterior, ou seja, a de reflexão do professor acerca dos pedidos de socorro do corpo e 
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da mente. Nesse acontecimento discursivo, as subjetividades dos professores vão 

sendo constituídas por um conjunto de exercícios sugeridos ou propostos aos 

docentes. Algumas escolas, de acordo com a reportagem, utilizam-se de exercícios 

para diminuir a tensão dos professores. Dentre eles, destacam-se exercícios de 

relaxamento; discussões sobre todos os assuntos, menos escola; jogos de futebol, 

audição de música, bate papo. No entanto, essas experiências podem ajudar a reduzir a 

tensão, mas não resolvem suas causas.  Maria Cristina constrói seu dizer acerca do que 

pode ajudar realmente o professor a fazer uma reflexão acerca do que aconteceu 

durante o ano.  

 

 

Como ficar livre das dores no corpo. Doença do professor. 
prevenção e tratamento. Um, dói, três... e pronto!(NE, 
jun./jul.2004) 

 

 

Após essa explosão discursiva a respeito dos cuidados com o corpo, Nova Escola 

dá uma parada nas tecnologias do corpo que são utilizadas para compor o processo 

alternativo de desenvolvimento profissional dos professores. Ela só vai retomar com essa 

temática na edição de junho/julho de 2004107 quando traz uma matéria intitulada 

Como ficar livre das dores no corpo que vem corroborar com práticas discursivas que 

constroem efeitos de que o corpo nunca funciona a contento, de que o sujeito deve 

fazer algo com sua saúde, e de que os experts que produzem discursos acerca do 

cuidado com o corpo, se multiplicam e se tornam cada vez mais heterogêneos. 

Valendo-me de algumas marcas lingüístico-discursivas recortadas deste texto 

prático, procuro evidenciar alguns efeitos que se relacionam a este acontecimento 

discursivo. A mídia atrela discursos de verdade acerca do corpo à constituição de 

novas subjetividades para o professor, como neste recorte, retirado da matéria: 

 

                                                 
107 NE, jun,jul/2004. 
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Atire o primeiro giz aquele professor que nunca chegou em casa com 
uma dorzinha nas costas. Depois de dar muitas aulas, de ficar em 
frente ao computador digitando textos ou sentado, escrevendo, não 
são raras também as dores nos ombros, no pescoço, nos cotovelos e 
nos pulsos. Esse quadro pode parecer resultado do corre-corre diário, 
mas é bom tomar cuidado: assim como milhares de outros 
profissionais, você pode estar sujeito a desenvolver o Distúrbio 
Orteomuscular Relacionado ao Trabalho (Dort). 

 

O jornalista Paulo Araujo é instituído pela Revista como um expert de um 

distúrbio que vem acometendo todos os professores, pois atire o primeiro giz aquele 

professor que nunca chegou em casa com uma dorzinha nas costas. Nesse enunciado vão se 

evidenciando efeitos de uma arte de governar o professor em relação aos cuidados 

com seu corpo. Esta arte é uma atividade prática que implica não apenas a 

equipagem de verdades produzidas nas relações sociais como também um 

engajamento do professor nos exercícios. As práticas discursivas do jornalista são 

atravessadas por um saber científico presente no discurso médico, necessário à 

compreensão dos professores e à aprendizagem sobre o que fazer para evitar a 

doença e assim, operar mudanças em si mesmo e em seu corpo.  

Para isso, Paulo precisa se equipar de verdades de outros discursos e, então, 

toma emprestado dos discursos médicos expressões como DORT (Distúrbio 

Orteomuscular Relacionado ao Trabalho) e LER (Lesão por Esforço Repetitivo) a fim 

de transformar seu dizer sobre a doença mais familiar ao professor. Paulo revela sua 

posição de expert do discurso médico, embora não seja sua área de atuação, quando 

vai equipando o professor com um repertório acerca dos problemas causados pela 

doença como tendões das mãos (tendinite), a região do pescoço (cervicalgia) e as articulações 

do ombro (bursite), da coluna (lombalgia) e dos cotovelos (epicondilite). Além disso, o 

jornalista apresenta os sintomas, formigamento, diminuição da força física, limitação dos 

movimentos e inchaço, e as causas do distúrbio, postura incorreta, repetição exagerada de 

movimentos, sobrecarga física, horas excessivas de trabalho e até depressão.  

Para legitimar seu discurso, Paulo constrói seus argumentos por meio da 

apresentação de outras fontes. São os já-ditos, o interdiscurso que tem relação com a 

memória discursiva, uma vez que permite ao enunciador recuperar dizeres que já 
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foram enunciados, mas que continuam a produzir efeitos em outras enunciações. É, 

em vista disso, que Paulo convoca outros experts, cujas vozes passam a validar seus 

discursos. São as autoridades em cuidado corporais que vão munir o professor de 

saberes imprescindíveis a sua autonomia e aos cuidados com seu corpo. Para isso, é 

preciso que os discursos de verdade não apenas nomeiem a realidade, mas a 

constitua e aos sujeitos também. É preciso, então, vincular a verdade ao sujeito e, 

para isso, outros experts vão se constituir como conselheiros do professor e tentar 

envolvê-los em práticas de liberdade.  

Então, ouvir e ler relatos de experiências de pessoas parecidas com o professor 

ou que viveram situações parecidas é o melhor caminho para a aquisição desses 

discursos. Este é o caso de Marly Prada que ocupa a posição de professora e de expert 

no assunto. Ela enuncia que, devido à doença, já precisou imobilizar o braço inteiro, 

depois o cotovelo e também um dos pulsos. A professora confirma sua posição de expert 

em relação à doença e a finalidade de seu enunciado é reconhecida, pois implica em 

uma modificação no outro. Ela não apenas conheceu a doença, ela viveu a doença e 

isso começou em sala de aula enquanto escrevia no quadro-negro, perdia o controle físico 

sobre o braço e ele simplesmente ‘caía’.  Um dos efeitos de sua fala no texto deve-se ao 

fato de que a doença serviu como um exercício para que Marly aprendesse a cuidar 

de seu corpo. 

Como? Equipando-se de verdades como as de Salvador Vallera e Bernardino 

Ramazzi, ambos ocupando as posições de médico e expert do corpo, aconselhando o 

professor sobre a diminuição da carga de trabalho, transporte de sacolas, aumento de 

exercícios físicos, ginástica laboral, terapias alternativas. Por meio de sua medicina de 

regime, os especialistas passam a equipar o professor de um saber médico que deve 

ser utilizado em qualquer momento da vida como no caso de Marly que, apesar do 

tratamento, não se considera curada, mas passou a tomar mais cuidado com a postura. É 

preciso que uma diversidade de experts detecte os problemas que vem ocorrendo no 

corpo do professor e o alerte, pois sozinho ele não é capaz de se dar conta de seu 

estado de saúde.  
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Mas, só a entrada nesses jogos de verdades é suficiente para tirar o professor de 

seu estado de ignorância? Parece-me que não. É necessário mais e esse mais sugere 

uma arte do conhecimento que venha associada a “receitas precisas, com formas 

específicas de exame e exercícios codificados” (FOUCAULT, 2002, p. 63). E, é isso que 

a revista Nova Escola pretende ao final da matéria ao propor ao professor uma série 

de exercícios que vão intensificar a atenção consigo e com seu corpo.  

 

 
Figura 21: Nova Escola – ano XIX, n.173, jun./jul.2004 

 

Essa é a tarefa da Revista cujo regime de dizibilidades vem constituindo as 

subjetividades do professor ao propor  

 

[...] exercícios de alongamento [que] podem ser executados em casa 
ou na escola. [pois] Eles ajudam a evitar ou minimizar os efeitos do 
DORT. É importante fazer deles uma rotina. As sugestões abaixo 
devem ser repetidas no mínimo três vezes ao dia.  

 

Nestes jogos de verdade, é possível resgatar o discurso proposto na campanha 

contra AIDS (1995): Quem se ama se cuida, que estava aliado aos cuidados que o 

Ministério da Saúde tinha com o cuidado que os sujeitos deveriam ter consigo, 

revelando não apenas a relação pessoal, mas também a social dos exercícios com o 

corpo. São essas práticas que o professor encontra espalhadas por toda a Revista e 
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que o levam a voltar-se para o seu corpo, problematizando-o e tentando descobrir o 

que tem feito ou não até o momento com o corpo e mente. É nesse jogo de verdades 

que o professor descobre o quanto o outro é imprescindível para fazer valer a sua 

liberdade, o domínio de si.  
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Ninguém pode construir no teu lugar a ponte que 
te seria preciso tu mesmo transpor no fluxo da 
vida – ninguém, exceto tu.  

Friedrich Nietzsche 

 

 

Não adianta mais adiar. É preciso ter coragem de enfrentar o processo, de 

expor as limitações, de apresentar as impressões provisórias, de produzir novos 

efeitos, de cruzar a ponte. Ponte que me leva a outros lugares, a outros processos de 

subjetivação que estão implicados nas práticas de liberdade, nas tecnologias do eu, na 

governamentalidade e nas relações sociais. E foi exatamente essa ponte que tentei 

vislumbrar em algumas seções da Revista Nova Escola quando problematizei a 

constituição das subjetividades do professor para o século XXI em face dos discursos 

de verdade que atravessam esse periódico e cujos efeitos instauram um programa de 

desenvolvimento profissional autônomo dentro da perspectiva da governamentalidade 

neoliberal.  

Os caminhos eram muitos, mas escolhi aquele que me levava à defesa de que 

entre os anos 2000 e 2005, o desenvolvimento profissional autônomo de professores foi 

objeto de uma governamentalidade, proposta nas práticas discursivas da Revista Nova 

Escola, que orientou, propôs, definiu, sugeriu tecnologias, necessárias para fixar, 

manter ou transformar as subjetividades do professor em direção ao século XXI.  É 

chegada a hora de fazer algumas retomadas para situar não soluções, conclusões, 

certezas, pois isso é de outro mundo, mas situar alguns efeitos das práticas de 

governamentalidade da mídia educativa que têm constituído as subjetividades na 

contemporaneidade. Para isso, me apoiei em algumas noções focaultianas como 

governamentalidade, tecnologias do eu, práticas de liberdade, processos de subjetivação, que 

passaram a ser recorrentes entre os discursos de verdade presentes nesta Tese e se 

constituíram em peças centrais de um jogo bem maior que este do qual participo e 

sobre o qual tento tornar o distante mais próximo e o estranho mais familiar.  

Considero relevante neste momento pensar que na realidade estes jogos de 

verdades apenas começaram embora eu já os venha desenvolvendo há quase quatro 
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anos. Mas, a sensação que tenho em relação às indagações iniciais é que após esse 

tempo elas já são outras, ou seja, o corpus anseia por novas problematizações, por 

outros processos de subjetivação mais amplos, por outros processos de 

transformação, por outras pesquisas. Daí eu ter evidenciado por toda essa produção 

as práticas de liberdade, nas quais em nenhum momento apontei efeitos de que elas 

constituíam sujeitos livres de suas obrigações com o poder, uma vez que não há 

sociedade sem relações de poder, sem jogos estratégicos em que são produzidas 

regras, técnicas como práticas ascéticas de autoformação. Nessas práticas também me 

enredei e me reinventei o tempo todo, pois, inicialmente, achei que tinha tudo sob 

meu controle. Ledo engano. Para a compreensão da linguagem, seus efeitos e as 

práticas sociais precisei construir subjetividades mais transgressivas, indisciplinares, 

mestiças que me levassem a erigir pontes, por vezes não tão sólidas, com outros 

campos disciplinares.   

Como não é possível viver afastado das tecnologias de poder, o mínimo que o 

sujeito deve fazer é se aventurar em práticas de liberdade, correr riscos, jogar com a 

linguagem. Linguagem que não é exterior ao sujeito, mas que o constitui em um 

movimento constante de construção, reconstrução, transformação. Sozinho? 

Dificilmente. Transformar-se pressupõe práticas sociais, relação com o outro, 

intersubjetividade, interdiscursividade, coexistência com discursos verdadeiros que o 

sujeito poderá recorrer durante sua vida atribulada por vários acontecimentos. Essa 

ideia de se exercitar para os infortúnios da vida, de equipar-se de verdades e praticar 

alguns exercícios, propostos pelo outro, evidenciam, em alguns olhares desconfiados, 

efeitos de uma suspeição, duvidas, pois estes só conseguem enxergar uma relação de 

domínio, determinação, submissão, tutela e maldade nas relações de poder.  

Esses efeitos de estado de dominação observados, principalmente, em 

algumas instituições voltadas para a educação, como a Nova Escola, podem ser 

desconstruídos a partir do conhecimento de que as tecnologias do eu não podem ser 

pensadas como coercitivas, mas modelos propostos para instaurar e desenvolver 

relações do sujeito consigo mesmo, para uma autorreflexão sobre si, auto-

conhecimento, auto-exame, compreensão de si por si mesmo e para as 

transformações que o sujeito busca atingir tendo a si como objeto do conhecimento 
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(FOUCAULT, 2003b).  Além disso, considero relevante para a desconstrução desses 

discursos que a governamentalidade, proposta nas práticas discursivas da Revista Nova 

Escola, para fixar, manter ou transformar as subjetividades do professor em direção 

ao século XXI só se faz em uma relação entre sujeitos livres, em um jogo que, quanto 

mais aberto, mais atraente e fascinante se torna. Como expõe Foucault (2004c): 

 

Não vejo onde está o mal na prática de alguém que, em um lado do 
jogo de verdade, sabendo mais do que o outro, lhe diz o que é preciso 
fazer, ensina-lhe, transmite-lhe um saber, comunica-lhe técnicas; o 
problema é de preferência saber como será possível evitar nessas 
práticas – nas quais o poder não pode deixar de ser exercido e não é 
ruim em si mesmo – os efeitos de dominação [...]. Acredito que é 
preciso colocar esse problema em termos de regras de direito, de 
técnicas racionais de governo e de êthos, de prática de si e de 
liberdade. (FOUCAULT, 2004c, p.284-85). 

 

Foi essa a direção que tomei desde o início nesta Tese quando propus que a 

governamentalidade neoliberal permite fazer valer a liberdade do professor e sua 

relação com o outro na constituição das subjetividades. Assim sendo, ao examinar as 

estratégias linguístico-discursivas, utilizadas na produção dessas subjetividades, em 

seções da Revista, percebi a recorrência de enunciados que ensinam um outro modo 

de ser professor. Essa condução da conduta do professor emerge entre as tecnologias 

do eu que são propostas em algumas seções da Revista por uma rede de experts e de 

discursos, que não se configuram como fundamentais ou criadores de subjetividades, 

mas como aqueles que repetem, glosam e comentam outros discursos. As práticas 

discursivas de Nova Escola parecem evidenciar essa ideia de repetição, pois em todas 

as seções analisadas houve uma reatualização dos discursos de verdade que 

perpassam os documentos oficiais e se refletem nos repertórios linguísticos utilizados 

pela Revista Nova Escola.  

Esta foi a segunda problematização proposta nesta Tese, ou seja, em que 

medida os discursos que perpassam os documentos oficiais em relação ao 

desenvolvimento profissional se refletem nos repertórios linguísticos utilizados pela 

Revista em suas práticas alternativas de desenvolvimento profissional? Como o “novo não 
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está no que é dito, mas no acontecimento de sua volta” (FOUCAULT, 2004e, p.26), na 

multiplicação das rupturas, nas perturbações das continuidades, Nova Escola 

procura, nos acontecimentos discursivos dos documentos oficiais, enunciados que 

permitam construir outros mais alternativos, mais significativos para o professor. 

Enquanto os documentos oficiais constituem discursos densos, complexos, teóricos, 

Nova Escola propõe discursos práticos, com uma linguagem mais próxima do 

professor e que propicie sua compreensão e apreensão. 

Os discursos oficiais de documentos como, FUNDEF, PDE, LDB, atravessam 

as práticas da Revista de forma um tanto metamorfoseada, mas não há evidências de 

sua ineficiência ou incompetência, pois a Revista, parceira do Ministério da Educação 

desde a primeira edição em 1986, amplia, explica, divulga documentos produzidos 

no contexto estatal com roteiros mais simples; entrevista autoridades para esclarecer 

a criação de instrumentos de avaliação que precisam ser compreendidos pelo 

professor. Portanto, nesta investigação, é importante observar que a racionalidade 

neoliberal está presente e funciona nas práticas alternativas de desenvolvimento 

profissional do professor como uma política de verdade que produz novas formas de 

saber, poder e relação do professor consigo mesmo.   

Enfim, é preciso compreender que a governamentalidade é um leque de 

tecnologias de governamento e que a mídia educativa faz parte desse leque de 

governo que está intrinsecamente atrelado às tecnologias do eu de uma expertise, cujo 

papel não é de tecer um controle social, mas de produzir práticas de liberdade com 

exercícios persuasivos, perspicazes, convincentes. Essa expertise é a terceira 

problematização desta produção e ela é a peça mais relevante nos processos de 

subjetivação do professor, uma vez que, em vista das mudanças na racionalidade 

neoliberal e tecnologias de condução da conduta, ela se faz cada vez mais presente e 

atuante. Ela surgiu como uma possível solução em vista de o Estado não poder 

assumir todas as responsabilidades no governo dos sujeitos e nem por uma educação 

para todos. Deste modo, o Estado divide esse encargo, principalmente, aquele 

relativo ao desenvolvimento profissional do professor, com uma expertise, neste caso, a 

Revista Nova Escola, que se encarrega de promover práticas de liberdade que dizem ao 
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professor como se conduzir em meio aos processos de subjetivação, constituídos por 

regras facultativas.  

 Como nada se pode fazer sem a presença do outro, os experts marcam sua 

presença entre as práticas discursivas de Nova Escola para dar novos ímpetos ao 

governo do professor. Esses experts são instituídos e/ou convocados pela Revista a 

fim de equipar discursivamente as subjetividades do professor para o século XXI, na 

condução de si. Para a efetivação dessa condução, os experts se utilizam de 

tecnologias que propõem ao professor estratégias discursivas e exercícios voltados 

para o corpo e mente que contribuem para equipar e conduzir o professor a um auto-

governo. Esses experts legitimam discursos de verdade que abrem espaço para a 

constituição de certos modos de subjetivação em que o professor será equipado com 

saberes e poderes para que possa conduzir sua conduta com mais autonomia e 

liberdade.  

A Revista divulga seus jogos de verdade, cuja tarefa é, a partir de seus experts, 

mostrar ao professor outra forma de fazer, de ser, de ensinar, de se comportar e de 

ter um corpo e mente saudáveis. Os discursos desses experts passam a evidenciar 

efeitos de mudanças, transformações na pessoa do professor e a constituir a 

subjetividade requerida pela governamentalidade neoliberal - o professor do século 

XXI – aquele que se autorregula, segundo práticas de liberdade encontradas em “certo 

número de regras de conduta ou de princípios que são simultaneamente verdades e 

prescrições” (FOUCAULT, 2004b, p. 269). Assim, Nova Escola baseia-se em uma 

discursividade de que é preciso investir não apenas no profissional, mas também na 

pessoa do professor, uma vez que é preciso relacionar essas duas dimensões e 

permitir que o próprio docente decida sobre sua formação e quais os aspectos que 

devem ser desenvolvidos.  

Em minha análise, procurei evidenciar que o processo de desenvolvimento 

profissional do professor na Revista Nova Escola se faz em meio a tecnologias do eu e 

que estas se constituem no primeiro passo para os possíveis deslocamentos do 

professor em direção a si mesmo, uma vez que o professor só aprenderá a governar o 
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outro quando apreender os discursos de verdade, as tecnologias do eu que sugerem 

práticas de liberdade e governo de si mesmo.  

Enunciei no início desse capítulo de que as conclusões não se fariam presentes 

nesta Tese, pois seria meio incoerente dizer onde está minha verdade e qual a 

maneira mais rápida e fácil de encontrá-la. Espero que tudo isso seja compreendido 

como uma experiência, um ensaio em que tentei evidenciar uma parte da história das 

subjetividades na Revista Nova Escola. Mas, sei que algumas temáticas, por sua 

originalidade, foram pouco exploradas dentro dos limites desta Tese e outras, que 

surgiram ao longo do trabalho, não mereceram a devida atenção. Como tudo é um 

processo, considero essas lacunas como a ponte para futuras investigações. Para isso, 

destaco algumas conduções para minha conduta futura.      

Percebi o quanto Nova Escola se constitui em um lugar privilegiado de 

constituição de subjetividades na governamentalidade neoliberal. Mas, algo me 

inquietou durante a pesquisa: e o professor? Como ele lida com esses discursos de 

verdade propostos pelos experts? O que acontece com essas tecnologias do eu após esse 

período? Elas se modificam e acompanham as transformações que vão sendo 

sugeridas para as subjetividades do professor? Se as tecnologias implicam em 

liberdades, como vem sendo construída a relação do professor com os discursos de 

verdade? Como, discursivamente, os processos de subjetivação nas práticas de 

desenvolvimento profissional vêm sendo construídos?  
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