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RESUMO: O objetivo deste estudo é discutir o poder de controle do Estado e se 
o mesmo tem infl uenciado o sistema educacional e interferido no ato cognitivo 
do educando e do educador. Refl ete-se sobre o percurso dos mecanismos de 
controle, que passam pela punição como teatro do corpo caído, seguido da força 
controladora do Estado para manutenção da normalidade da educação como 
instituição disciplinadora. A pesquisa bibliográfi ca tem como referencial teórico 
Michel Foucault (1970, 1987, 1979,1999) e Bernardin (2002). Os resultados des-
ta pesquisa visam revelar as tentativas de controle do Estado na instituição es-
colar e entender a visão foucaultiana do controle como regra disciplinadora.
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ABSTRACT: The aim of this study is to discuss the  state control of power and 
whether it has infl uenced the educational system and interfered with the cognitive 
act of the student and educator. It refl ects about the route of the control mecha-
nisms that go through punishment as theater of the fallen body, followed by the 
state controlling force for the maintenance of normal education as a disciplinary 
institution. The bibliographic research is theoretical Michel Foucault (1970, 1987, 
1979.1999 ) and Bernardin (2002 ). The results of this research aim to reveal the 
state attempts to control in schools and understand Foucault’s view of control as 
a disciplinary rule.
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INTRODUÇÃO 

 O presente artigo tem como objetivo trazer uma discussão teórica sobre a 
existência do controle estatal no sistema educacional e a respectiva contribuição 
para as investigações do assunto posto em evidência a partir da análise dos me-
canismos formais utilizados pelo Estado e de que forma os mesmo contribuem 
para a formação cognitiva libertadora ou repressora de educandos e educado-
res. 
Para avançarmos na discussão do assunto posto em evidência, foi necessário 
alguns recortes. No primeiro momento utilizou-se do teórico Michel Foucault e 
sua obra Vigiar e Punir para apresentar as diferentes maneiras de suplício e 
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punição aplicadas aos corpos como mecanismos pedagógicos, disciplinadores 
e controladores.  
 No segundo momento, ainda utilizando de recorte histórico para demons-
trar a superação dessas práticas cruéis de dominação sobre os corpos, para uti-
lizar-se de outras mais sutis, a chamada revolução pedagógica apresentada por 
Bernardin com o mesmo foco e instrumentos, apenas cenário diferente, criam-se 
os programas escolares envolvendo todo o sistema educacional.
 A pesquisa é de cunho qualitativo, baseada em uma revisão bibliográfi ca 
e levantamentos de textos teóricos que tratam a questão no pensamento de Mi-
chel Foucault e Bernadin.

O CONTROLE A PARTIR DO SUPLÍCIO DO CORPO CAÍDO 

 Michel Foucault a partir de sua obra Vigiar e Punir, originalmente publica-
da em 1975, narra de forma inovadora uma teoria da lei do crime que surgiu a 
partir do século XVII, relata que a punição passa a ser menos diretamente física, 
do corpo caído, alvo principal da repressão penal, para a prisão do corpo. Nessa 
época nota-se que a punição estava diretamente ligada às questões religiosas, 
enquanto tentativa de controle de poder do rei e do clero.

Damiens fora condenada, a 2 de março de 1757, a pedir perdão pu-
blicamente diante da porta principal da Igreja de Paris onde devia ser 
levado e acompanhado numa carroça, nu, de camisola (FOUCAULT, 
1987, p.9).

 Pedir perdão para que todos ouvissem, ao lado dos poderosos do clero, 
revela o controle do rei e da igreja sobre os homens que de si eram levados as 
maldições da alma se proferissem, em discurso oral, as palavras de misericór-
dia.

Escapou dos lábios, apenas as dores excessivas faziam-no dar gritos 
horríveis e muitas vezes repetia Meu Deus, tende piedade de mim, 
Jesus, socorrei-me [...] Saint Paul que, a despeito de sua idade avan-
çada, não perdia nenhum momento para consolar o paciente. (FOU-
CAULT, 1999, p. 9)

 Esse efeito sugere o monitoramento do discurso oral, em que para com-
pletar o rito da punição era preciso o gritar em alto e em bom tom que só seria 
salvo caso pedisse perdão e misericórdia divina. Essa punição servia de exem-
plo para que os outros não cometessem os mesmos erros. O castigo como es-
petáculo revelava que o confessar era uma forma de poder de intimidação do 
Estado e da igreja.
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O senhor Le Breton, escrivão, aproximou-se diversas vezes do pacien-
te para lhe perguntar se tinha algo a dizer. [...] perdão meu Deus! Per-
dão Senhor! [...] O senhor Le Breton aproximou-se outra vez dele e 
pergunta-lhe se não queria dizer nada. (FOUCAULT ,1987, p. 9).

  A palavra contra si próprio e a favor de um deus criado pelo homem (Es-
tado/Igreja) revelam atrocidades cometidas em nome do poder, em nome do 
controle do pensamento do outro. Era preciso, no momento da punição, vigiar 
as palavras proferidas pelo executado. Um dos modos de revelar que o Estado 
e a igreja tinham chegado na simbologia do beijo, representando o momento de 
benção e salvação, quando:

[...] “Beijem-me reverendo”. O senhor cura de Saint-Paul não teve cora-
gem, mas o de Marselly passou por baixo da corda do braço esquerdo 
e beijou-me na testa, [...] e Damiens dizia-lhes que não blasfemassem, 
que cumpris sem seu ofício, pois não lhes queria mal por isso, rogava-
-lhes que orassem a Deus por ele e recomendar a cura de Saint-Paul 
que rezasse por ele na primeira missa. (FOUCAULT, p. 9).

 A simbologia do beijo, como sopro vital do criador no século XVII, tinha a 
representação do beijo na testa (Osculum), beijo na boca (Basium) e com cari-
nho (Salvium). O fechamento do rito de passagem do beijo na testa mostra que o 
Estado cumpre com sua intenção, o dever cumprido de um corpo esquartejado, 
caído como espetáculo do terror.
 Com o passar do tempo e de muita punição dessa espécie, alguns ho-
mens se destacaram na história e refutaram corajosamente as punições e o 
controle da tirania do Estado de da igreja. Destacam-se: Thomas More (1478); 
Lutero (1483); Giordano Bruno (1548), advogado, monge, fi lósofo, que começa-
ram a contestar as ideias de controle, punição e monitoramento de um espetá-
culo punitivo.
 Foucault (1987, p.12) explica que “o cerimonial de pena vai sendo extinto 
e passa a ser apenas um novo ato de procedimento ou de administração”. Com 
isso, a confi ssão pública dos crimes são abolidos na França pela primeira vez 
em 1791.
T odo percurso de mudança foi à custa de muito sangue derramado, Gior-
dano Bruno teve a boca costurada, Thomas More preso e decapitado e Lutero 
promoveu a reforma católica, intitulada de contrarreforma ou reforma protestan-
te, e provavelmente, muitos outros que não se fazem materializados nos livros.
 O fazer justiça toma outra forma, não mais assume publicamente a parte 
de violência que está ligada a seu exercício. A vergonha do Estado em punir é 
tida como falência das experiências de fazer com que o punido pedisse perdão 
em público. 
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[...] desapareceu e corpo suplicado, esquartejado, amputado, marcado 
simbolicamente no rosto ou no ombro, exposto vivo morto, dado como 
espetáculo. Desapareceu o corpo como alvo principal da repressão 
penal (FOUCAULT 1987, p. 12).

 A mudança da pena, do castigo se dá pelo fato de haver mudanças do 
pensamento por encontro de sujeitos que não tiveram medo de morrer pelo fato 
de ir contra as ideias arbitrárias e desumanas de um rei e do clero, em que vigiar 
e punir o corpo caído era uma ferramenta de controle.
 Bakhtin (2006) defende que o sujeito se revela no discurso, e era, exa-
tamente, o discurso oral, o símbolo de controle. Com o passar do tempo esse 
controle do vigiar e punir pelo Estado e igreja vai se enfraquecendo. O Abandono 
da perspectiva teocêntrica medieval aponta um quadro diferente nas punições 
e muitos fi lósofos se destacaram por defenderem que Deus não podia ter um 
poder social.
 O renascimento, o classicismo foram épocas em que muitos defendiam 
que Deus não era fundamento da realidade. Na Idade Média o homem passa a 
ser mais confi ante em si mesmo. Prova disso que Descartes não usa Deus como 
o centro da sua fi losofi a sobre seu pensamento. O homem do Renascimento 
acreditava na sua própria força, houve uma construção de um mundo a sua ima-
gem e semelhança. 
 Mesmo com a mudança de pensamento ainda se punia: 

[...] O rei quereria mostrar com isso que a “força soberana” de que se 
origina o direito de punir não pode em caso algum pertencer a multi-
dão.” Diante da justiça do soberano, todas as vozes devem-se calar. 
(FOUCAULT, 1987, p. 33).

 Os corpos esquartejados em praça pública não conseguiram silenciar por 
muito tempo os que acreditavam que a palavra de liberdade era a força que 
muitos buscavam. Assim, a fi losofi a, revestida em conhecimento, era a gran-
de responsável pelo descortinar do Estado, da Igreja, e o grande vilão dessas 
descobertas era e é o discurso, ancorado no pensamento racional e fi losófi co, 
através da linguagem, que marca o desejo de compreender o mundo.

TENTATIVAS DE EDUCAÇÃO DE CONTROLE 

 A sociedade se transforma e o discurso comunista de igualdade e justiça 
social entre os homens que envolvem a Organização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Conselho da Europa, Comissão 
de Bruxelas e a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico 
(OCDE) dita uma ética voltada para a criação dessa nova sociedade, da qual 
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apenas a aparência e os modos de ação são modifi cados.

A partir de uma mudança de valores, de uma modifi cação das atitudes 
e dos comportamentos, bem como de uma manipulação da cultura, 
pretende-se levar a cabo a revolução psicológica e, ulteriormente, a 
revolução social. (BERNARDIN, 2012, p.9)

 Toda essa mudança, apontada por Bernadin (2012), tem início no mo-
mento em que a igreja impõe a doutrina católica a fogo e ferro para uma grande 
parte do mundo. Mais tarde, com o mesmo foco e instrumentos, apenas cenário 
diferente, criam-se os programas escolares envolvendo todo o sistema educa-
cional.
 Surge, então, segundo Bernadin (2012), a psicopedagogia, que é estudo 
dos psicopedagogos nos processos de aprendizagem de crianças, adolescentes 
e adultos. Esse profi ssional identifi ca as difi culdades e os transtornos que inter-
ferem na assimilação do conteúdo, fazendo uso de conhecimento da psicologia 
e da antropologia para analisar o comportamento do aluno. O objetivo dessa 
mudança tem como pivôs a presença de soviéticos, criptocomunistas norte ame-
ricanos, e europeus na tentativa de criar uma educação focada na “não formação 
intelectual”, ou seja, em um ensino não cognitivo.
 Neste quadro de tentativa de controle da educação não só os alunos são 
os participantes destas técnicas psicopedagógicas, mas também os professores, 
coordenadores, administradores, etc., todos como vítimas têm seus comporta-
mentos modifi cados através de técnicas de manipulação e de lavagem cerebral. 
(BERNADIN, 2012, p. 11) 
 O ensino formal e intelectual são negligenciados em proveito de um en-
sino não cognitivo e multidimensional, em uma educação ética, cívica e social, 
tudo isso é apresentado de forma sutil e velada, por meio de manobras, para que 
não se crie resistências dos professores e todos os envolvidos com a educação. 

Desse modo aplicam-se técnicas de administração e de gestão de re-
cursos humanos. Consegue-se com isso envolver, engajar psicologi-
camente os professores, portanto, reduzir a sua oposição. Os projetos 
escolares são a aplicação direta dessa fi losofi a manipulatória. (BER-
NARDIN, 2012, p. 12 )

 Nota-se que agora a tentativa de controle está na forma com que os docu-
mentos e materiais são elaborados. Carvalho (2012, p. 40) explica que o material 
didático escolhido e oferecido para as escolas estaduais e municipais passam 
por um processo de organização, circulação, distribuição, e muito depois, passa 
pelo processo de “avaliação”. O livro didático passa a ser avaliado quando há a 
necessidade de levar em consideração com o livro didático fazia referência a in-



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 4, nº 4, jan. 2016.ISSN: 2317-7284

39

teração entre o aluno e o mundo social pelo Programa Nacional do Livro Didático 
(PNLD).
  O marco signifi cativo na história sobre o livro didático foi o “decreto de lei 
nº 91.542, de 1985 que estabeleceu e fi xou partes das características atuais do 
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD): adoção de livros pelo conjunto de 
professores”. (BATISTA, 2003, p. 26)
 Percebe-se que o ensino continuava a ser moldado, todavia, a partir desta 
data em grau de escala. A obediência a adoção de algo pronto, segundo o Es-
tado facilitaria a prática docente e com gratuidade diminuiria as despesas dos 
alunos.
 Com o Decreto dessa Lei o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 
e os livros didáticos (LD) da 8ª série do Ensino fundamental foram analisados. 
Essa iniciativa, segundo Batista (2003, p. 40) parte do Ministério da Educação e 
Cultura (MEC) que, inicialmente, o controle era de distribuição, não havia uma 
discussão sistemática sobre a qualidade e a correção dos livros didáticos que 
chegavam nas mãos dos alunos e professores das escolas públicas de Ensino 
Fundamental.

Em 1990, o MEC começou um trabalho sobre a qualidade dos livros di-
dáticos. Em 1993, o plano federal, para todos assume, como diretrizes, 
o aprimoramento das distribuições e das características físicas do LD. 
(CARVALHO, 2012, p. 41)

 Apesar da tentativa de fi scalizar vigiar e normatizar os conteúdos arbitra-
riamente oferecidos aos educandos, ainda o material didático não era referência 
cognitiva para o público. Os erros conceituais, preconceitos de origem de raça, 
sexo, cor, idade, entre outros eram constantemente encontrados nos livros didá-
ticos separando os sujeitos.
 A relação sociointerativa explica que há um controle por trás dos discur-
sos, que tratam de determinar as condições de seu funcionamento, de impor aos 
indivíduos que os pronunciam certo número de regras e assim de não permitir 
que todos tenham acesso a eles.
 Pensou-se que os erros, conceituais e de discriminação teria sido lido 
com mais acuidade. Com isso houve, segundo Batista (2003, p. 41), a classifi ca-
ção dos livros em excluídos, não recomendados com ressalvas.

O processo de inscrição dos LDs foi modifi cado, passando a ser rea-
lizado com base em edital publicado no Diário Ofi cial da União e em 
jornais de grande circulação no país. [...] O Serviço Nacional da Indús-
tria (SENAI), em 1997, e o Instituto Nacional de Tecnologia (INT/IPT), 
a partir de 1998, foram contratados para o controle da qualidade dos 
livros. Secretarias estaduais de educação ao lado das secretarias mu-
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nicipais de educação das capitais foram envolvidas no monitoramento 
e na distribuição dos livros nas escolas. [...]. Com isso há uma melhoria 
signifi cativa na qualidade do livro didático distribuído no Brasil. (CAR-
VALHO, 2012, p. 42).

 A política pública imposta da maior transparência, com ampla participa-
ção de todos têm se mostrado infértil no momento que se avalia quais os livros 
didáticos, escolhidos pelos docentes, Euforicamente, julga-se que a escolha do 
professor será dos livros didáticos recomendados, entretanto, Batista (2003, p. 
50) explica que no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD/1997), cerca de 
72% das escolhas dos docentes recaíram sobre os livros não recomendados e 
apenas cerca de 28% sobre os recomendados.
 A partir dessa porcentagem, indaga-se que em detrimento de um senti-
mento eufórico (uma vez que o livro passou pelo crivo dos doutos conhecedores 
do assunto) fi ca o sentimento disfórico, marcados em um processo de negação, 
afastamento e medo, bem como de frustrações e tensões escondidas ou aparen-
tes, ou seja, os professores fi cam sem saber o que é melhor para se trabalhar.
Esse sentimento coercitivo limita os poderes dos docentes, há um silenciamento 
que leva a boa parte da prática docente a um caminho unilateral de dúvidas, an-
gústias e desânimo que acaba corrompendo a prática com excelência.

A primeira vista as “doutrinas” (religiosas, políticas, fi losófi cas) cons-
tituem o universo de uma “sociedade de discurso”: nesta, o indivíduo 
que falavam mesmo se não fosse fi xado, tendiam a ser limitado e só 
entre eles o discurso podia circular e ser transmitido [...] Enfi m, em 
escala muito mais ampla, é preciso reconhecer grandes planos no que 
poderíamos denominar a apropriação social dos discursos. Salve-se 
que a educação, embora seja, de direito, o instrumento graças as quais 
todo indivíduo, em uma sociedade como o nome norma, pode ter aces-
so a qualquer tipo de discurso (FOUCAULT, 2009, p. 43).

 Em vários passagens de sua obra Michel Foucault discute sobre o con-
trole, mas não escreve a título de denúncia essa distribuição do poder, ou seja, 
as linhas que estão marcadas pelas distâncias, pelas oposições e lutas sociais. 
Todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modifi car a 
apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consi-
go.
 As discussões sobre a tentativa de limitação de ações se enquadram na 
apropriação social dos discursos visto, por exemplo, na Lei de Diretrizes e Bases 
(LDB), as quais apresentam propostas de um ensino geral, sem atentar a hete-
rogeneidade vista em sala de aula.
 A tentativa de moldar o conhecimento na educação de norte a sul do país 
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reforça o discurso previsto na Constituição Federal, contudo, é fato conjuntivo 
porque reforça o que está previsto em lei, de que o cidadão tem direito a educa-
ção, entretanto o que os estudiosos discutem é de que forma esse direito está 
sendo cumprido.
Levanta-se, portanto, indagações acerca de quem está por trás do controle dos 
discursos, quem e quais são os mentores intelectuais que ditam o que vai ser 
estudado, o que deverá ser aprendido, como será passado e se será ou não a 
conta gotas. 
 Para os autores o maior interesse está em saber quais as formas de con-
trole exercida pelas instituições sociais. Foucault (1987) analisou o progresso 
disciplinar adotados nessas instituições, como: escolas, presídios, hospitais e 
manicômios, com isso identifi cou como a escola controlava o educando por meio 
de padrões ditos normais de conduta.
  Para ele, no iluminismo, o conceito de homem foi importantíssimo para o 
surgimento e manutenção da idade moderna, submetida à ação externa, mentes 
e corpos humanos poderiam ser moldados por essas instituições.
  O autor explica que havia mecanismos de controle baseados na ameaça 
de punições, intitulado por ele de “tecnologia política”, com poder de controlar 
tempo, espaço e informações de forma hierárquica. Seus estudos sobre a escola 
e ideias pedagógicas da idade moderna mostraram que há uma situação de vigi-
lância e adestramento do corpo e da mente, ou seja, formas de exercer o poder 
e produzir um determinado tipo de controle na sociedade.
 Assim, as escolas eram vistas como instituições de sequestro, onde os 
educandos era retirados de seus espaços sociais e internados por um período 
para “moldar” esta conduta e disciplinar o comportamento. A disciplina, para o 
fi losofo, era um instrumento de dominação e controle dedicado a excluir ou do-
mesticar os comportamentos divergentes.

[...] Marx e Freud talvez não sejam sufi cientes para nos ajudar a co-
nhecer esta coisa tão enigmática, ao mesmo tempo visível e invisível, 
presente e oculta, investida em toda parte, que se chama poder. (FOU-
CAULT, 2008, p. 75)

 O cuidado com as escolhas lexicais de Foucault emergem questionamen-
tos sobre o motivo pelo qual, ainda, as pesquisas no Brasil tendem a discutir, co-
piosamente, os teóricos “quase” negados por Foucault. Os ecos no ar sugerem 
que ambos acolitaram a ideia, propositalmente, do poder por trás das cortinas 
nas mãos de poucos.

Existe atualmente um grande desconhecido que exerce o poder? Onde 
o exerce? Atualmente se sabe, mais ou menos, quem explora, para 
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onde vai o lucro, por que mãos ele passa e onde se reinveste, mas o 
poder.... sabe-se muito bem que não são os governantes que os de-
tém. Mas a noção de “classe dirigente” nem é muito clara nem muito 
elaborada. “Dominar, dirigir, governar, grupo no poder, aparelho do Es-
tado, etc. é todo um conjunto de noções que exige análise. Além disso, 
seria necessário saber até onde se exerce o poder, através de que 
revezamento e até que instâncias, frequentemente ínfi mas, de contro-
le, de vigilância, proibições, de coerção. Onde há poder ele se exerce. 
(FOUCAULT, 2008, p. 75)

 Esses dados indicam que o controle do conhecimento está nas mãos da-
queles que detém o poder, ou seja, dos que conhecem o controle, sabem como 
podem chegar ao corpo, não para deixá-lo caído, mas para mantê-lo em uma 
mesma e única posição, a de submissão de forma com que esse sujeito não per-
ceba que está sendo vítima de um sistema que privilegia os que, curiosamente, 
detém o conhecimento e, consequentemente, mantém o controle.  
 Ainda sobre as ideias foucaultianas percebe-se que a vigilância está tam-
bém, na arquitetura produzida para as instituições sociais. O estudioso cria ma-
quetes para demonstrar sua teoria de dominação. Ele explica que há torres de 
vigilâncias (metaforicamente explicando) em que os prisioneiros não sabem se 
estão sendo vigiados ou se eles estão podendo transgredir, ou seja, torna-se 
uma vigilância universal, a qualquer momento o sujeito pode sofrer uma puni-
ção. As torres da prisão são substituídas por câmeras e, consequentemente, por 
satélites, e toda essa vigilância cerceia o comportamento do indivíduo, o qual 
passa a ver como natural os mecanismos de coerção.

O panóptico de Bentham é a fi gura arquitetural dessa composição. O 
princípio é conhecido: na preferia uma construção em anel, no centro 
uma torre, esta é vazada de largas janelas que se abrem sofre a face 
interna do anel, a construção periférica é dividida em celas, cada uma 
atravessando toda a espessura da construção, elas têm duas janelas, 
uma no interior, correspondendo às janelas da torre, outra, que dá para 
o exterior, permite que a luz atravesse a cela de lado a lado. Basta en-
tão colocar um vigia na torre central, e em cada cela trancar um louco, 
um doente, um condenado, um operário, ou um escolar.  (FOUCAULT, 
1987, pp 165 -166)

 Foucault investiga que antes a masmorra era limitada de luz e espaço 
limitado. As masmorras modernas são grandes espaços e bastante claridade 
como armadilhas, para que se confundam com a liberdade de ir e vir sem o su-
jeito ser visto.
 Quando se discute manipulação e organização do pensamento, o mate-
rial didático (livro) e o espaço físico fazem parte dessa teia, em que o poder do 
Estado, ou de certas pessoas, passam a ser materializadas em uma educação 
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do controle.
 Segundo as ideias de Foucault, há uma previsão arbitrária do que será 
ensinado. Escolhem o material, o lugar onde o educando vai se posicionar, sem 
o mapeamento das condições culturais, sociais e cognitivas, 
 As ideias de Foucault sobre a vigilância e controle, também, são defendi-
das por Bernadim:

Uma revolução pedagógica baseada nos resultados da pesquisa psi-
copedagógica está em curso no mundo inteiro. Ela é conduzida por 
especialistas em Ciências da Educação que, formados todos os mes-
mos revolucionários, logo dominaram os departamentos de educação 
internacionais, UNESCO, Conselho da Europa, Comissão de Bruxellas 
e OCDE [...] Na França o Ministério da Educação e os IUFM’S estão 
igualmente submetidos a sua infl uência. Essa revolução pedagógica 
visa impor uma ética voltada para a criação de uma nova sociedade 
e a estabelecer uma sociedade intercultural. A única ética não é outra 
coisa senão uma sofi sticada reapresentação da utopia comunista [...] 
da qual apenas a aparência e os modos de ação foram modifi cados. 
(BERNADIN, 2012, p. 9)

 A palavra revolução apresentada por Bernadin sugere algo disjuntivo por 
não oportunizar o educando interpretar o mundo de forma plural. A singulari-
dade, do sistema educacional ditado pelos “grandes”, vitimiza não apenas os 
professores, alunos e o material didático, mas também os gestores, familiares e, 
consequentemente, o pais, os estados e os municípios.
 Entende-se que a tentativa de robotização em massa corrompe e esmaga 
a cognição de um mundo além daquele que é apresentado, não seria diferente 
porque aqueles que apresentam esse mundo são acometidos de cegueira cog-
nitiva, não por incúria, mas porque negaram-lhes a oportunidade de eclodirem, 
transformando-os em títeres, notados por aqueles que lucram com a miséria 
intelectual de um povo.

Os ensinos formal e intelectual são negligenciados em proveito des-
ses institutos que preparam os professores para a sua nova missão: 
redefi nindo o papel da escola, a prioridade é, já não a formação inte-
lectual, mas o ensino “não cognitivo” e a aprendizagem da vida social. 
Também, aqui o objeto é modifi car os valores e os comportamentos 
dos alunos (e dos professores). Para isso, são utilizadas técnicas e de 
lavagem cerebral. (BERNADIN,2012, p.11)

 Bernadin advoga em favor do professor e de todo sistema educacional. 
Para ele o que é feito está no plano mesquinho e de controle, no qual só ganha 
aquele que detém o controle, ou seja, o poder. Essa luta é injusta porque ao 
compará-la a uma queda de braço o outro nem ao menos sabe que está em um 
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disputa, em síntese, percebe-se que o processo educacional não está para a 
emancipação do sujeito e, sim, para controlá-lo de forma sutil, a fi m de que esse 
sujeito não perceba esse controle.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Conclui-se que a tríade do corpo, prisão e punição sempre foram alvos 
para obtenção do controle. Quando o corpo caído já não era mais sufi ciente para 
o controle do poder, entra em cena a prisão que passa a ser o enclausuramen-
to, em sequência, o poder passa a ser o ataque àquilo que o educando adquire 
durante sua fase de “tentativa” de descobrir o que de fato está por trás dos dis-
cursos primários que lhes são passados, a cognição.
 Em linhas gerais, percebe-se que a refl exão foucaultiana é assustadora 
e reveladora, pois,  aponta, como procurou-se expor a pesquisa, que o saber 
sobre o controle está sendo estudado a mais de meio século e pouco difundido 
no Brasil, e isso reforça a ideia do que foi discutido durante todo o trabalho, que 
o conhecimento está nas mãos de poucos, esse conhecimento pode libertar ou 
enclausurar, tudo dependerá da posição em que esse sujeito detentor do poder 
estará alocado e de como é sua visão do que é justo e direito.
 Embora o clima seja de dependência do agir manipulador do outro, é pos-
sível refutar, em certo momento da vida do educando, esse discurso, acreditan-
do em algo que para muitos é algo piegas e obsoleto, a questão da alteridade. 
 Com isso pode-se afi rmar que enquanto o homem usar sua força e conhe-
cimento para lutar pelo domínio, em nome de um poder corrosivo, com intenção 
de vigiar e punir o outro, continuará sendo o responsável pela devastação e ex-
tinção de sua própria espécie.
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