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resumo

O presente texto, visa apresentar uma discussão em torno da influência do conceito foucaultiano de
biopolítica, em interface com o currículo e a sociedade de controle, preconizada por Gilles Deleuze. Na
sociedade de controle, o currículo age na educação com o objetivo de flexibilizar as condutas dos/as
alunos/as, professores/as. A sutileza do controle atinge a todos e a cada um, o controle é total em nível da
população, mas em contrapartida, é um poder também individualizante. Resultase desse estudo, que
neste modelo baseado no controle, o currículo precisa ser flexível para atender as exigências de
atualização permanente da sociedade de controle. Tudo isso parece interferir no currículo, uma vez que
exigese nas reformas educacionais, sujeitos flexíveis, capazes de manterem uma atualização contínua
preconizada para o campo educacional.

Palavraschave: sociedade de controle – currículo – flexibilidade.

abstract

This paper aims to present a discussion on the influence of Foucault&39;s concept of biopolitics, interface
with the curriculum and the control society, advocated by Gilles Deleuze. In the society of control,
curriculum acts in education in order to relax the behavior of / the alumni / teachers / the. The subtlety of
control affects each and every one, the control is total population level, but on the other hand, is a power
too individualistic. Results of this study is that this model based on control, the curriculum needs to be
flexible to meet the requirements for continuous updating of the control society. All this seems to interfere
with the curriculum, since it requires educational reforms, subject flexible, capable of maintaining a
continuous update recommended for the educational field.

Keywords: control society  resume  flexibility.

Introdução

É sempre desafiante analisar aquilo que é vivo, aquilo que se faz da vida dos outros biopoliticamente
falando. A biopolítica foi definida por Michel Foucault pela entrada da vida e do corpo e dos seus
mecanismos no domínio da prática explícita de poder. A partir do século XVIII a vida da população passou
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a ser alvo da preocupação da política no sentido de garantir a reprodução e a sobrevivência das espécies.
Foucault (2005) ao historizar a sociedade disciplinar, toma como base o sistema prisional, no entanto, a
análise destacou outras instituições prisionais, entre elas a escola.

Os moldes disciplinares com os espaços fechados, delimitados arquitetonicamente, criados a partir da
lógica do panóptico[iii], são propositais para que aconteça a vigilância individual e permanente na
sociedade disciplinar. Desse modo, para o funcionamento desse sistema, não resta dúvidas, que é preciso
que os indivíduos estejam inseridos ao longo da vida, nas chamadas instituições de confinamento. Deleuze
(1992) entende que sem cessar, passávamos de uma instituição disciplinar para outra, da família para a
escola, da escola para a fábrica, eventualmente, passamos pelo hospital, prisão e assim por diante.

Ampliando a discussão feita por Foucault sobre a sociedade disciplinar, Gilles Deleuze em sua produção
teórica, propõe que a sociedade atual seja chamada de sociedade de controle[iv]. Ao anunciar como uma
passagem da sociedade disciplinar à sociedade de controle, Deleuze (1992) defende que as instituições
disciplinares como a escola, a família, a fábrica entre outras, estão todas em crise.

Iniciamos o texto com um panorama do advento do poder biopolítico preconizado por Foucault, para a
partir daí, adentrarmos nas questões referentes as alterações provenientes da sociedade disciplinar para a
sociedade de controle. Deleuze ao propor a sociedade de controle como a sociedade que sucede a
disciplinar, toma posse dos escritos foucaultianos e nos indica que as instituições disciplinares estão todas
em crise. No entanto, entendese que com o advento da sociedade de controle, não há uma superação
total dos mecanismos disciplinares, o que acontece é uma mudança de ênfase, da disciplina para o
controle.

Encaminhamos a discussão delineando as constantes alterações que a ênfase na sociedade do controle,
produz no desenvolvimento das políticas curriculares, uma vez que os moldes disciplinares dão lugar as
modulações, o fixo é substituído pelo móvel. Dos sujeitos, a partir do contexto educacional, passa a ser
exigido permanentemente atualizações.

O advento do poder biopolítico

A vida surge enquanto preocupação política a partir do século XVIII, possibilitando o surgimento de um
conceito caro para os estudos foucaultianos, tratase do conceito de biopoder. Michel Foucault em seu
segundo curso no Collegè de France em 1978, intitulado “Segurança, Território e população”, inicia a aula
de 11 de janeiro, esclarecendo em termos de conceito, o biopoder. Para esse autor, representa um poder
que é exercido sobre a vida, onde “[...] as sociedades ocidentais modernas, a partir do século XVIII,
voltaram a levar em conta o fator biológico fundamental de que o ser humano constitui uma espécie
humana” (FOUCAULT, 2008a, p. 3). Um poder capaz de pensar a vida para além do biológico, diz Foucault
(2005, p. 286) “[...] uma espécie de estatização do biológico”. Com o biopoder, a vida da população
enquanto espécie humana passa a ser pensada e administrada a partir das estratégias políticas.

Com o biopoder, era preciso preservar ao máximo a vida da população através das estratégias políticas.
Mas como o biopoder foi se constituindo ao longo dos séculos Historicamente, Foucault (2005) aponta que
nas chamadas sociedades de soberania[v], a decisão de deixar viver e fazer morrer, essencialmente
passava “pelas mãos” do soberano, evidentemente, esse direito de vida e de morte aparece de forma
desequilibrada, para Foucault (2005) representa um paradoxo teórico, pois a decisão sobre a vida e a
morte dos súditos “[...] só se exerce a partir do momento em que o soberano pode matar” (FOUCAULT,
2005, p. 286), isso quer dizer que é justamente esse direito de matar do soberano, esse poder de decidir
quem vive e quem morre, que possibilita o exercício do poder sobre a vida dos súditos.

É essencialmente o direito de espada. Não há, pois, simetria real nesse direito de vida e de morte. Não é o
direito de fazer morrer ou de fazer viver. Não é tampouco o direito de deixar viver e fazer morrer. É o
direito de fazer morrer ou de deixar viver. O que, é claro, introduz uma dissimetria flagrante. (Foucault,
2005, p. 287)
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No fundo, o soberano só detém o direito sobre a vida por que o poder é exercido de forma desequilibrada,
é justamente o direito do soberano de matar que torna possível o seu poder sobre a vida dos súditos. Mas
é de forma incisiva, que progressivamente desde o final do século XVIII até os nossos dias, que a
ritualização pública da morte foi desaparecendo e tornouse algo que deve pertencer à esfera privada.
Para Foucault (2005) há uma desqualificação da morte, em detrimento da vida, o sóbrio poder de
soberania que consistia em fazer morrer e deixar viver, passa a ser substituído por mecanismos de
disciplinamento do corpo vivo.

Com o crescimento demográfico e o crescente processo de industrialização, o poder do soberano tornouse
inoperante para manejar o corpo social e econômico, “de modo que à velha mecânica do poder de
soberania escapavam muitas coisas, tanto por baixo quanto por cima, no nível do detalhe e no nível da
massa” (FOUCAULT, 2005, p. 298). Em decorrência, o ocidente assiste a uma profunda transformação dos
mecanismos de poder, para Foucault (2005), o poder a partir do século XVII e principalmente no século
XVIII organizouse em torno da vida, por meio de duas formas antagônicas mas atravessadas com uma
rede de relações, a saber: 1) o poder disciplinar, uma espécie de anátomopolítica do corpo humano,
amparada pelas instituições disciplinares como a escola, o hospital, o quartel, a prisão e etc; 2) a
biopolítica, poder que age em torno da população, do corpoespécie, buscando intervir via medição
estatística, no controle dos nascimentos e óbitos, a taxa de reprodução, das epidemias entre outros
aspectos demográficos.

Ao versar de forma pormenorizada a sociedade disciplinar, Foucault (2005) crê que esta se instala com as
maciças transformações que se efetivaram no século XVII e sobretudo no século XVIII, pois “[...] viramse
aparecer técnicas de poder que eram essencialmente centradas no corpo, no corpo individual [...]
mediante todo o sistema de vigilância [...] ” (FOUCAULT, 2005, p. 288). Esse sistema baseado no
disciplinamento dos corpos, nas hierarquizações, no sistema de vigilância constante, para Foucault (2005,
p. 288) “podemos chamar de tecnologia disciplinar”. Essa tecnologia de poder baseada no disciplinamento
dos corpos, vê durante a segunda metade do século XVIII seu declínio e o surgimento de uma nova
tecnologia, não mais focada na individualização dos corpos, mas para a multiplicidade dos homens
enquanto população.

Ora, durante a segunda metade do século XVIII, eu creio que se vê aparecer algo de novo, que é uma
outra tecnologia de poder, não disciplinar dessa feita. Uma tecnologia de poder que não exclui a primeira,
que não exclui a técnica disciplinar, mas que a embute, que a integra, que a modifica parcialmente e que,
sobretudo, vai utilizála implantadose de certo modo nela, e incrustandose efetivamente graças a essa
técnica disciplinar prévia. (FOUCAULT, 2005, p. 289)

Diferente da técnica de poder disciplinar, dirigida a reduzir a multiplicidade dos homens em corpos vivos
individualizados, passíveis de serem vigiados, ordenados, treinados e punidos, por meio das instituições
disciplinares como a escola, o quartel, o hospital e etc. Foucault, (2005) aponta que a tomada de poder
com a nova tecnologia é ampliada a massa global (população), o poder passa a ser dirigido do
homemcorpo, para o homemespécie. Tratase agora do que Foucault (2005, p. 289) chamou de
“biopolítica da espécie humana”.

Da sociedade disciplinar para o controle: deslocamentos

Nas análises do francês Michel Foucault (2005), a escola surge no final do século XVIII, como uma
complexa estrutura de disciplinamento. Tomar essa explicação para o surgimento das instituições
disciplinares, significa entender a escola como instituição centrada no disciplinamento dos corpos e mentes
em determinado tempo histórico. Mas por que se fez necessário disciplinar

Com esse estudo genealógico, o autor abre espaço para pensarmos a condição do surgimento das
instituições prisionais do século XVIII, mas as indagações vão além da criação das instituições
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disciplinares, então nos perguntamos: Por que existe a permanência de instituições disciplinares
Observamos que não é por coincidência que as instituições prisionais/disciplinares, como os manicômios,
hospitais, prisões, escolas, surgem no século da revolução industrial (século XVIII), as condições
desumanas de trabalho nas fábricas não atraiam uma parcela da população que preferiam viver de
esmolas, logo, o que fazer com esse contingente populacional que vagava nas ruas A solução seria o
confinamento. As instituições prisionais entre elas a escola, transformaramse em ambientes disciplinares,
mas precisavam educar as futuras gerações para aceitação das condições expostas pela sociedade
capitalista.

Ao situar as sociedades disciplinares nos séculos XVIII e XIX, com apogeu no século XX, Foucault
vislumbra em suas pesquisas, um poder disciplinar individualizador, agindo na produção de corpos e
mentes dóceis, por meio de instituições como a escola, fábrica, família, hospitais, prisões, manicômios, ou
seja, através dos grandes ambientes de confinamento.

Nesse período para Deleuze (1992, p. 219), “o indivíduo não cessa de passar de um espaço fechado para
outro [...]”, sendo a família instituição primeira de disciplinamento, posteriormente, vem a escola, a
fábrica, o exército e as demais instituições disciplinares, que deveriam cumprir o seu papel de transformar
corpos e mentes indisciplinados em produtivos, afinal não é por coincidência que as instituições
disciplinares surgem do século XVIII, período contemporâneo a expansão industrial capitalista. Hardt e
Negri (2004, p. 42) “[...] a obra de Foucault permite conhecer a transição histórica, de época, nas formas
sociais da sociedade disciplinar para a sociedade de controle”.

Com as mudanças ocorridas no período posterior a Segunda Guerra Mundial, com destaque para as
mudanças econômicas, culturais e tecnológicas. As disciplinas passam a conhecer uma crise e esse fator
resulta na ênfase dada nos mecanismos de controle atuais. Em uma espécie de analogia, para Deleuze
(1992, p. 216) as sociedades funcionam como máquinas, cada uma com o seu tempo de duração e
funcionalidade.

A cada tipo de sociedade, evidentemente, podese fazer corresponder um tipo de máquina: as máquinas
simples ou dinâmicas para a sociedade de soberania, as máquinas energéticas para as de disciplina, as
cibernéticas e os computadores para as sociedades de controle. Mas as máquinas não explicam nada, é
preciso analisar ao agenciamentos coletivos dos quais elas são apenas uma parte. Face às formas
próximas de um controle incessante em meio aberto, é possível que os confinamentos mais duros nos
pareçam pertencer a um passado delicioso e benevolente (DELEUZE, 1992, p. 216).

Notase que na sociedade de controle, as máquinas que atuam no exercício do poder “[...] organizam
diretamente o cérebro (em sistemas de comunicação, redes de informação etc.) e os corpos (em sistemas
de bemestar, atividade monitoradas etc.) [...]” (HARDT;NEGRI, 2004, p. 42). O que ocorre é um
contraste com a com a sociedade disciplinar, que ao fixar indivíduos dentro de instituições (escola, prisões,
hospitais, fábrica), não conseguiu permear a consciência e o corpo de tal forma que conseguisse
controlálo em sua totalidade.

Na sociedade de controle, corpos e mentes diariamente são conduzidos para a ação do poder biopolítico,
que age em todo corpo social, se estendendo pelas profundezas da consciência e do corpo populacional,
logo, abrangendo a totalidade das relações sociais (HARDT; NEGRI, 2004). Portanto, os ambientes
fechados das instituições disciplinares, são os mesmos que na sociedade de controle organizamse em
redes flutuantes e flexíveis, atuando de forma sutil e contínua na produção de subjetividades.

O que esta em jogo exatamente, são as mudanças trazidas pela ênfase na sociedade de controle,
concordando parcialmente com Deleuze (2008, p.220) que “são as sociedades de controle que estão
substituindo as sociedades disciplinares”.

Eis que a segunda metade do século XX sinaliza a ascensão dessa sociedade do controle, marcada
sobretudo pela interpenetração dos espaços, e pela suposta ausência de limites, esse processo se dá de
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maneira continua de maneira em que nada se termina. A sociedade do controle pode “ser caracterizada
por uma intensificação e uma síntese dos aparelhos de normalização de disciplinaridade que animam
internamente nossas práticas diárias e comuns” (HARDT; NEGRI, 2006, p. 42)

A flexibilidade curricular com ênfase na sociedade de controle

A proposição defendida por Lyotard (1984), ao dissertar sobre as mudanças culturais que veem ocorrendo
desde o final do século XIX, em decorrência das “crises”, sugere que a modernidade ficou para trás, logo,
propõe chamar o atual período de pósmoderno. A pósmodernidade é apontada por VeigaNeto (2008),
como responsável pela alteração da ênfase disciplinar dos currículos.

Essa crise da modernidade impõe uma crise na disciplinaridade, que por sua vez, traz o currículo consigo.
A disciplina necessária para produzir corpos dóceis na modernidade, passa a enfatizar na
pósmodernidade, as tecnologias que utilizam cada vez mais o controle para tornar os corpos flexíveis.
Para VeigaNeto (2008), o controle se diferencia essencialmente de vigilância, o que vai diferenciar a
sociedade disciplinar da sociedade do controle.

A escola aparece na modernidade e continua a ser na contemporaneidade, uma instituição primordial para
o disciplinamento e governamento dos corpos, essencial para a gestão e normalização de condutas. Na
sociedade de controle, a moldes disciplinares dão lugar as modulações, e dessa forma, tudo precisa ser
mudado continuamente, o fixo passa a ser substituído pelo móvel, logo, nas sociedades de controle “nada
se termina”. É nesse cenário que situamos a sociedade atual e a implementação das políticas
educacionais, a fim de controlar e regulamentar a vida da população. E assim, temos assistido nas últimas
décadas o processo de intensificação de reformas educacionais orientadas pela lógica da demanda de
mercado e que tem se estabelecido tanto na elaboração de políticas curriculares nacionais, como na gestão
escolar, desencadeando crescentes reformas de controle sobre o trabalho docente, capazes de controlar
cada docente e cada sala de aula.

As constantes alterações na seleção dos conteúdos, na organização escolar, nas metodologias de ensino,
nas avaliações (passam a ser contínuas), refletem nos currículos a exigência pela formação de sujeitos
flexíveis, competentes, participativo e que constantemente estejam elevando o seu capital humano[vi].

Podese situar que nas escolas, a intensificação das técnicas de controle, são traduzidas principalmente
pelo processo de desenvolvimento dos conteúdos e pela avaliação, onde ambas têm recebido elevado
interesse por meio das políticas públicas e gerado preocupação demasiada nos /as professores/as,
alunos/as, gestores/as educacionais.

Isso funciona como uma condição de possibilidade para o enfraquecimento do — ou para a menor
importância que se dá ao — planejamento dos objetivos e seleção de conteúdos — e o correlato
fortalecimento dos modos pelos quais os conteúdos são colocados em ação e são avaliados
(VEIGANETO, 2008, p. 56).

Desse modo, as políticas curriculares preconizadas pela governametalidade neoliberal, legitimam a
constituição dos currículos flexíveis, para atender a lógica da sociedade do controle.

Considerações finais

Partindo da tese defendida pela sociedade de controle, podemos inferir que as constantes reformas
curriculares estão relacionadas ao controle contínuo vivido atualmente, afetando docentes e discentes. Os
currículos devem ser flexibilizados para atender as novas exigências dessa modulação e os conhecimentos
estão cada vez se tornando mais defasados e descartáveis.

O currículo, na chamada sociedade de controle, age na educação com o objetivo de flexibilizar as condutas
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dos/as alunos/as, para atenderem as exigências que demandam de uma atualização permanente, afetando
também o trabalho do professor. Portanto, o currículo precisa corroborar esse modelo de organizar da vida
a vida escolar, incorporando os preceitos da flexibilidade, participação e atualização constante num
processo de ressignificação do capital humano que a escola deve formar.
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