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RESUMO 

 

 

 

 

É preciso ganhar e recolher os filhos dos gentios, diz uma máxima jesuítica. Isso resultou 

numa multiplicidade de práticas educativas, gerando uma ordem pedagógica aplicável aos 

meninos tupinambás no Brasil-Colônia. Visamos, então, saber que elementos compõem essa 

ordem pedagógica quinhentista, pois tal ordem foi o tipo de discurso aplicado aos meninos 

indígenas durante sua educação. Como os jesuítas já recolhiam estudantes antes de vir para o 

Brasil, resolvemos panoramicamente saber como isso se dava. Denominaremos recolhimento 

dos meninos o dispositivo que materializou a prática educativa, própria do Ocidente. Tal 

dispositivo, retira esta tese do “passado” e a lança como problematizadora do “presente”, pois 

“recolher” e “entregar” são mais do que simples palavras, são discursos que ajudaram a 

construir, nesse caso, uma certa ordem pedagógica. Sobre isso, Foucault nos orienta. Afinal, 

por que razão, em meio a tantos descasos, entregamos e recolhemos as crianças às escolas? 

Sem meta explícita, esta tese acabou por questionar a noção de recolhimento como a primeira 

etapa da educação no Brasil. Porém, num exame mais apurado, descobrimos que o 

recolhimento é muito mais um dispositivo, uma prática, do que uma instituição em si. Se a 

escolarização brasileira só vai ganhar força no século XX, parece-nos, que o recolhimento foi 

uma prática que cotejou os primeiros anos desse século, fazendo, por exemplo, professores 

irem até as fazendas levantar o censo dos meninos para abrir escolas públicas. O recolhimento 

é a base discursiva da ordem pedagógica que atravessou a colônia brasileira e, quiçá, mesmo 

abandonado nos dias de hoje, ainda é utilizado pelos profissionais da área de educação, 

servindo, inclusive, como justificativa para barganhar as verbas públicas. 

 

Palavras-Chaves: Recolhimento; Governo do outro; Genealogia; Dispositivo; Discurso 

Pedagógico. 
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ABSTRACT 
 

THE RETIREMENT THE BOYS  
FOR A GENEALOGY OF THE BRAZILIAN PEDAGOGICAL ORDER 

 
 
 

 
It’s necessary to gain and retire the heathens’ sons: it’s a Jesuit axiom. That resulted in a great 

number of educational practices, conceiving a pedagogical order, applicable to the 

Tupinamba’s boys of Brazil-Colony. Then, we have aimed at knowing which elements made 

up this pedagogical order in the sixteenth century, for such an order was the kind of speech 

applied to the indigenous boys throughout the course of their education. Jesuits had already 

retired students before coming to Brazil, therefore we have decided to know it happened, why 

this became a western educational practice, removing this thesis from the “past” and throwing 

it to the “present”, because to “retire” and “to give” are move than simple words: they are 

speeches that have helped to set a pedagogical order up. On this we have Foucault guidance. 

After all, why we give and retire children to the schools? Without an explicit goal, this thesis 

has come to question the notion of retiring as the first stage of the education in Brazil. Yet, 

through a more refined analysis, we have found out that retiring is much more a device, a 

practice, than an institution. Insofar as Brazilian schooling will get strength during the 

twentieth century, we think that retiring made teachers go to farms to count boys in order to 

open public schools. Nowadays, retiring and guarding is still of use by the education’s staff 

and may justify the bargain for public budget. 

 

Index terms: Retirement; Government of the other; “Genealogy”; Gadget; Pedagogical 

discourse. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A história ensina também a rir das solenidades da origem (...) 
gosta-se de acreditar que as coisas em seu início se 
encontravam em estado de perfeição; que elas saíram 
brilhantes das mãos do criador, ou na luz sem sombra da 
primeira manhã (Foucault, 2000a, p. 18). 
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Esta tese objetivou descrever uma possível genealogia da ordem pedagógica 

brasileira, a partir de um recorte feito nos discursos dos padres jesuítas dos primeiros tempos 

da nossa colônia, em especial do período de 1549 a 1570. Tal ordem será nomeada por nós de 

recolhimento, que é o ato de retirar os meninos de suas casas e de seus pais e de como estes os 

entregaram a um mestre, a uma escola formal ou simplesmente a uma instituição que se 

propusesse a doutriná-los. O recolhimento será considerado, aqui, como o dispositivo escolar 

que melhor explicou o processo educacional antes da obrigatoriedade do ensino a todos. Por 

dispositivo, entendemos, com Foucault, o dito e o não-dito constituintes de uma rede 

complexa de enunciados que testemunham a existência de uma prática real. Assim, o ato de 

recolher e de entregar os meninos a uma instituição de ensino foi o objeto de investigação 

deste estudo. 

Dessa forma, estabelecemos como finalidade desta tese buscar, nos tempos coloniais, 

indícios que possam lançar luz sobre a ação da escola brasileira, mais especificamente sobre o 

seu discurso pedagógico, na contemporaneidade. Procuramos indícios históricos, pedagógicos 

e das finalidades, para tentar compreender, respectivamente, as origens do processo de 

recolhimento, as formas como o processo educativo vem se desenvolvendo e, em especial, 

qual o sentido de a escola desenvolver-se e organizar-se da maneira como o faz atualmente. 

Afinal, por que entregamos os filhos para os colégios? 

Ao tentar dar uma resposta a essa questão, resolvemos não ficar restritos apenas ao 

Brasil, mas percorrer, panoramicamente, o Ocidente, buscando algumas pistas sobre o assunto 

nos manuais de História da Educação. Entre os manuais consultados, privilegiamos, em certa 

medida, a obra de Mario Alighiero Manacorda, por julgarmos que a mesma possui um vasto 

número de importantes citações documentais, que servem à exploração de mais de um tema 

de pesquisa, inclusive aos propósitos desta tese. 

Na trajetória que fizemos pelo Ocidente, percebemos que, em larga escala, os manuais 

de História da Educação não só diziam da entrega das crianças, como também das formas de 

recolhimento utilizadas pelos mestres e pelo poder político. Além disso, tais manuais 

insinuavam a existência de duas fortes imagens aplicadas à figura do aprendiz no Ocidente: a 

imagem do animal e a imagem do demônio. Portanto, achamos por bem tomá-las como o 

pano de fundo essencial para a prática do recolhimento das crianças - sobretudo no Brasil - 

em função das comparações que os jesuítas faziam entre os índios, os animais e as bestas.  

Rastreando-as do ponto de vista do Ocidente, vimos que a imagem do animal já estava 

presente nos processos educativos desde a Antiguidade, enquanto a imagem do demônio só 
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apareceu a partir da Idade Média. Ao fim deste período, tais imagens (animal-demônio) se 

uniram, legando-nos a associação – e todas as inconveniências - que, ainda hoje, fazemos aos 

estudantes, chamando-os de burros, cavalos, bestas, capetas, diabinhos ou monstrinhos. 

De posse de alguns indícios sobre a forma como a sociedade ocidental entregava as 

crianças à escola e do tipo de prática e imagens utilizadas pelos leigos, pelo Estado e pelos 

religiosos para recolhê-las, resolvemos saber qual a gênese desse recolhimento no Brasil. Para 

tanto, privilegiamos as Cartas Jesuíticas, as quais nos mostram os jesuítas como uma espécie 

de guardiães do segredo do recolhimento, pois estes foram os primeiros a realizar tal prática 

junto aos índios.  

Para isso, fizemos um estudo das cartas dos jesuítas sob a égide dos conceitos 

foucaultianos de genealogia e de discurso, empreendendo, assim, uma caminhada especulativa 

sobre o tema do recolhimento das crianças na colonização brasileira, especificamente no 

século XVI. Privilegiamos o tema do recolhimento, por percebermos que o mesmo 

representou um ato substancial nos discursos dos sacerdotes desde o início do cristianismo e 

permaneceu freqüente durante a “descoberta” da América. Depois porque essa atividade foi a 

melhor justificava para a criação e construção das escolas no Ocidente e que, no Brasil, 

embora tivesse que criar muitos subterfúgios para se instalar, não deixou de ser plenamente 

utilizado. Além do mais, tal prática foi, na nossa perspectiva, o mais expressivo dispositivo 

para a construção das bases discursivas da pedagogia vindoura. 

De antemão, gostaríamos de salientar que o recolhimento das crianças para a “escola” 

foi o primeiro movimento que nós, os ocidentais, fizemos na intenção de ofertar uma 

educação “sistematizada” ou, para sermos mais exatos, uma educação que fosse distinta, sob 

muitos aspectos, da educação familiar. Foi uma tentativa de apagar as formas dispersas de 

educar, para consolidar formas mais ou menos elaboradas de instruir e ensinar os jovens. Foi 

pelo recolhimento que ensaiamos os primeiros passos rumo à legitimação da escola, o que não 

consideramos uma evolução, e sim um discurso que antecipava algo da escolarização tal 

como hoje a concebemos. Por isso, nossa intenção foi muito mais falar em educação do que 

propriamente em escola; falamos muito mais de gestos do que de conteúdos formais, mas 

também misturamos um e outro, imbricando o gesto na forma final e vice-versa; daí porque 

pudemos correr o risco de relacionar, arbitrariamente, passado e presente. 

Mas não se trata de um anacronismo. O recolhimento é para nós um discurso que se 

impõe, quando congregamos as crianças e os jovens no interior de uma instituição educativa; 

nele depositamos todas as nossas esperanças culturais, políticas, econômicas, sociais e 
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religiosas. Enfim, é a prática ocidental que nos permitiu marcar o corpo do aprendiz, a fim de 

que ele queira ser o herdeiro dos “relatos dos fatos reais”. 

Para fugirmos das armadilhas de um anacronismo, procuramos um referencial teórico 

que nos ajudasse a desenvolver essa pesquisa sem perder o foco da relação entre passado/ 

presente e educação. Essa foi a razão pela qual escolhemos o filósofo Michel Foucault, cujas 

teorizações serão apresentadas a seguir na tentativa de esclarecermos as formas pelas quais 

pudemos experimentá-las neste estudo. 

 

 

FOUCAULT E A EDUCAÇÃO 

 

Perguntemo-nos, então: o que Foucault tem a ver com a educação?  

A questão da educação, na obra de Michel Foucault, não se resolve por si; ela deve ser 

pensada a partir de uma outra problemática, talvez mais ampla, que é a forma como nos 

tornamos sujeitos ou, mais especificamente, como nos tornamos sujeitos modernos. De fato, o 

filósofo se debruçou obstinadamente sobre esta temática, demonstrando-nos, entre outras 

coisas, como a escola funcionou como uma dobradiça entre as práticas de educação e os 

conhecimentos que produzem o sujeito educado. Para isso, como afirma Veiga-Neto (2003), 

Foucault teve que se afastar das tentadoras metanarrativas iluministas - as quais tomam o 

sujeito desde sempre aí e que preexiste ao mundo social, político, cultural e econômico -, e se 

aproximar de uma abordagem que podemos chamar de o sujeito que se institui, sobre a qual 

“outros filósofos já se aventuraram, como foi o caso de Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein e 

Norbert Elias” (idem, p.135).  

Mas como fugir desse sujeito “desde sempre aí”? Segundo Veiga-Neto (op.cit), a saída 

de Foucault foi procurar estudar este sujeito em sua particularidade histórica, preterindo tanto 

a metafísica cartesiana como a teoria do homem natural. Priorizou assim, na sua teoria da 

subjetivação, as três formas pelas quais se pode transformar os seres humanos em sujeitos: 

quando o sujeito se torna objeto dos campos dos saberes (a arqueologia); quando ele se torna 

objeto das práticas de poder, que o classificam e o dividem (a genealogia); e de um indivíduo 

que trabalha e pensa sobre si mesmo (ética). 

Por subjetivação, Foucault (apud Larrosa, 1994, p. 55) entende “o modo no qual o 

sujeito faz a experiência de si mesmo em um jogo de verdade no qual está em relação consigo 

mesmo”. Nota-se que, nesse caso, a subjetivação não torna o sujeito um mero expectador do 

mundo, pois mesmo constituído pelos discursos, insere-se numa micro-história - contingencial 
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e particular -, na qual, mesmo determinado pela materialidade das coisas, problematiza, 

através dos discursos, a vida, a sexualidade, o trabalho e a linguagem. Estabelece, portanto, o 

domínio de saberes, normalizações, regimes de verdade, lógica, tempo e espaço; isto é, o 

sujeito é a própria micro-história, cuja importância a história tradicional tende a rejeitar, pois 

ela - a micro-história - não é feita só de fatos, mas também de acasos e acontecimentos. 

Assim, na arqueologia, o primeiro modo de subjetivação ao qual nos referimos, 

prevalece a contraposição de Foucault à história continuísta e à idéia de consciência absoluta 

da “história do mesmo”; nela, não se deseja uma epistemologia que se compare com a 

epistemologia de uma ciência linear, mas, pelo contrário, “se deseja estabelecer a constituição 

dos saberes, privilegiando as inter-relações discursivas e sua articulação com as instituições” 

(Machado, 2000, p.10). Recusa-se, pois, a idéia do sujeito fundador da história e avança-se na 

direção de tentar entender como os saberes aparecem e se transformam. Enfim, não se almeja, 

numa análise arqueológica, saber, por exemplo, como uma ciência descobriu algo, mas sim 

como um processo de dominação se instaurou sobre alguma coisa, produzindo as condições 

teóricas que levaram ao aparecimento de uma ciência.  

Já na genealogia, a segunda forma de subjetivação, não basta saber como as ciências 

apareceram, mas por que apareceram, isto é, sob que condições de possibilidade, externas aos 

próprios saberes, estes atuam sobre o corpo dos sujeitos. Em outras palavras, na genealogia o 

filósofo decide afastar-se das análises que tomam o Estado como o grande causador dessas 

possibilidades, para aventurar-se em histórias mais específicas, menores e que se referem a 

poderes locais, circunscritos em pequenos espaços que, muitas vezes, nem sequer são 

controlados pelo Estado. Ressalte-se, contudo, repetindo as palavras de Machado (op.cit., p. 

13), que Foucault não trata “de minimizar o papel do Estado nas relações de poder existentes 

em determinada sociedade”, e sim de desvendar “os mecanismos e técnicas infinitesimais que 

estão intimamente relacionados com a produção dos saberes e analisar como esses 

micropoderes se relacionam com o nível mais geral do poder constituído pelo Estado” (idem).  

No terceiro modo de subjetivação, a ética, Foucault pretende verificar como o sujeito, 

a partir da moral instituída, constrói um trabalho ético sobre si mesmo, para, enfim, elaborar 

sua subjetividade. Nesse sentido, conforme expressou Veiga-Neto (op.cit., p. 136), o sujeito 

em Foucault é “assujeitado a alguém pelo controle e dependência e preso à sua própria 

identidade por uma consciência ou autoconhecimento”, obviamente, instituídos por uma 

vontade de saber-poder e de verdade. 

Despedir-se da noção de sujeito desde sempre aí é, para Veiga-Neto, nos livrarmos da 

idéia de que o sujeito sempre foi naturalmente educável - como queria Comenius -, 
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potencialmente desejoso de abandonar seu estado selvagem - como queria Rousseau - ou, 

ainda, querendo sair de sua menoridade - como pensaram Kant, Hegel e Marx. Em Foucault, 

despedir-se disso é descrever como chegamos a nos impor a própria idéia de sujeito moderno, 

essa noção que, por um lado, desprende o homem das verdades divinas e, por outro, revela-o 

autônomo, livre, emancipado. Mas como isso foi possível? 

Centrando-nos no tema do sujeito moderno, podemos trazer como exemplo duas obras 

foucaultianas para responder a essa questão: A História da Loucura e Vigiar e Punir. Na 

primeira obra, Foucault deixa claro que a loucura não nasce como desrazão, como quis a 

Psiquiatria; o louco é, em primeiro lugar, um errante (século XVI), depois um confinado 

(século XVII) e, por fim, um medicalizado (século XVIII). Como errante, o louco procura se 

encontrar nas leis sagradas. Como confinado, ele é retirado do convívio, porque é a própria 

encarnação do medo e precisa ser recolhido e “ajudado” - esta era uma medida policial que 

não tinha a intenção de cuidar, mas sim de ultrajar. Como medicalizado, o louco desaparece e, 

em seu lugar, nasce a loucura como hoje conhecemos, isto é, a loucura se torna um objeto a 

ser mediado pelo asilo, pelo médico e pelo remédio; assim, o louco não tem mais nenhuma 

dignidade e se torna um estranho para si mesmo, encerrado na “verdade” da loucura.  

Em Vigiar e Punir, o corpo do condenado é o objeto privilegiado por Foucault, pois o 

mesmo lança mão da idéia de como o corpo tem sido, há tempos, “a superfície de inscrição 

dos acontecimentos” (Foucault 2000a, p. 22). Sendo assim, ele nos mostra como o corpo 

deixa, pouco a pouco, de ser submetido ao suplício, para se inscrever na lei disciplinar, 

característica própria da modernidade. É por essa razão que em seu livro o filósofo começa se 

referindo a um corpo supliciado e, gradualmente, passa a descrever um corpo minuciosamente 

controlado e vigiado. Portanto, o corpo do condenado não é mais mutilado, queimado e/ou 

esquartejado, mas sim aprisionado e vigiado pelas técnicas desenvolvidas pelas então, 

nascentes, Ciências Humanas.  

Isso quer dizer que a própria prisão é inventada, passando a ser a forma de retirar de 

cena o espetáculo da punição. Torna-se um governante simbólico, que não precisa mais 

violentar o condenado em praça pública, mas vigiar e controlar – à distância e 

antecipadamente – qualquer um que pretenda cometer alguma desordem. Assim, a prisão não 

é apenas uma jaula de ferro ou uma carruagem preta que circula pelas madrugadas, mas um 

dispositivo que produz um saber sobre o sujeito e que imprime, sobre o mesmo, uma força 

mediada pela lei, e não mais calculada pela violência física. 

Nessa passagem do corpo mutilado para o corpo protegido pela lei, Foucault não vê 

nenhuma humanização da pena, mas formas de conhecimento da alma do homem moderno, 
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consolidadas pelas Ciências Humanas. Assim como o asilo, a prisão é um perfeito mecanismo 

de normalização; são ambas instituições totais, entre as quais o filósofo inclui a escola, 

assunto que trataremos um pouco mais adiante. 

O sujeito moderno é, então, aquele que substitui a força pelo conceito, a violência pelo 

poder, o carrasco pelo juiz. As análises contidas nos obras Vigiar e Punir e História da 

Loucura são substanciais para o entendimento da constituição do sujeito moderno, além de 

demonstrarem o afastamento de Foucault da metafísica. Elas nos ensinam como as forças 

sociais atuam em certa direção, produzindo poder, saber, materialidade e o próprio sujeito.  

Dizer que o sujeito moderno tem a ver com o nascimento das Ciências Humanas, é 

dizer que ele, por um lado, se misturou à fumaça dos conceitos e das palavras, que se perdeu 

no vento dos temas e das teorias; que aderiu às normas e aos padrões fixos. Por outro lado, é 

anunciar sua dissolução, seu desaparecimento, enfim, sua morte. Segundo Foucault, até o 

início do século XVII, o sujeito ainda gozava de uma certa liberdade em suas ações, e que a 

partir de então, ele não daria um passo sequer sem justificar conceitualmente seus desejos 

mais íntimos. Se isso for verdade, é óbvio que ao mesmo tempo em que o homem se libertou 

de Deus e da memória, ele se despedaçou nas descobertas cientificas, na individuação do 

poder, nas normalizações dos saberes, enfim, se desencarnou. Mas nos perguntamos: como o 

sujeito moderno pode ter nascido morto? À primeira vista, essa formulação pode parecer 

exagerada, mas não o é. Trata-se mesmo de uma ironia foucaultiana que, mal anuncia o 

nascimento do sujeito – moderno -, já nos convida para o seu sepultamento. Certamente, isso 

não representa nenhuma contradição em sua obra, mas um salto significativo para se pensar o 

espaço vazio no qual o sujeito moderno tenta legitimar a sua existência.  

Para José Ternes (2000), é na obra As Palavras e as Coisas que Foucault melhor 

define essa questão da morte do sujeito, cuja proposição nada mais é do que uma provocação 

à metafísica e ao cartesianismo e, como todo provocador, Foucault recebeu críticas violentas. 

A principal delas, conforme Ternes (p. 55), foi classificá-lo como “‘estruturalista’, que elidiria 

a história, e que, principalmente, transgrediria o que havia de mais caro à nossa tradição, o 

humanismo”. A razão das criticas e dos equívocos em relação a Foucault é porque - ainda 

segundo Ternes - o filósofo “brincou” demais com as palavras, ironizou várias áreas do saber 

já consagradas ao longo do tempo .  

Um bom exemplo disso, além de muitos outros, é a oposição entre a noção tradicional 

de episteme e a que Foucault traz para enunciar a morte do sujeito. 

Tradicionalmente, a episteme é considerada uma grande teoria subjacente às coisas, é 

uma história comum a todas as ciências ou um estado geral da razão. Já para Foucault ela 
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passa a ser um espaço de dispersão que congrega as mais diversas realidades, é um jogo de 

configurações que inclui e exclui enunciados, para formar um determinado objeto; não é uma 

cosmovisão, mas sim um apanhado criterioso dos corpos na história e uma forma de colocá-

los em movimento. Como disse Roberto Machado (apud Ternes, p. 58), uma episteme, em 

termos foucaultianos, “é a ordem específica do saber; é a configuração, a disposição que o 

saber assume numa determinada época e que lhe confere uma positividade enquanto saber”.  

Para enunciar a morte do sujeito moderno, Foucault descreve pelo menos duas 

epistemes: a clássica, que corresponde aos séculos XVII e XVIII, e a moderna, que surge a 

partir do século XIX.  

Quanto à episteme clássica, sua referência é o cartesianismo, que mais do que 

inaugurar um tipo especifico de racionalidade, representou um adeus à similitude, isto é, o 

homem não mais se concebe como uma cópia ou reminiscência do universo ou de Deus. Se o 

cartesianismo instaura a Dúvida (por isso, penso), ele é da ordem da razão; refere-se a um 

mundo sem interior e sem profundidade. Mas, ao ser considerado por Foucault como a própria 

episteme clássica, ele não é apenas racionalidade, pois, se aceito a premissa cartesiana “penso, 

logo existo”, penso infinitamente. Portanto, construo a mim mesmo infinitamente, não há um 

único pensar, e sim uma série de novos objetos a serem pensados. Quanto à episteme 

moderna, a própria episteme clássica permitiu a substituição do homem das representações 

pelo homem da analítica da finitude; proporcionou o solo fértil para o surgimento da 

episteme moderna, ao revelar novos objetos em torno do homem. Agora ele vive, trabalha e 

fala; deixa de ser uma cópia do universo e de Deus; deixa de ser soberano frente aos objetos. 

Como afirma Ternes (op.cit., p.63): 

Via empiricidades, o ser parece contemporâneo do não-ser. Com efeito, 
vivo, mas, ao viver, anuncia-se-me, constantemente, minha morte. Trabalho, 
produzo, mas, no processo mesmo de produção, inscreve-se a ameaça da 
improdutividade, da vitória da miséria sobre a riqueza. Comunico-me, mas a 
minha fala vem carregada de silêncio, da possibilidade mesma de não ser 
ouvida. Penso, mas ao pensar, relaciono-me com obscuridade do não-
pensamento. 

 
 Nessa perspectiva, já estamos longe de Descartes, pois, desde então, muitos 

anunciaram outras formas de ser e não-ser. O fato é que, ancorado em Nietzsche - que 

anunciou a morte de Deus -, Foucault anunciou a morte do homem. Para o primeiro, a 

metafísica acabou; para o outro, não há mais o autor, a obra, o eu que diz “eu penso”. Assim, 

o sujeito está morto; ele agora é marcado pela palavra à deriva, é – embora arrogante - um 

novo errante dentro do buraco negro dos conceitos, um ser obstinado e obcecado pelas 

normas, pelas regras, pela vontade de tudo saber para nada deixar escapar. E o pior: ao sujeito 
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não se pode impor nada tiranamente, pois, assim como a sua verdade, há milhares de outras, 

com o mesmo status de validade. Assim, a morte do sujeito nada tem a ver com uma apologia 

às formas violentas sobre o corpo do homem, e sim com esse admirável espaço “vazio” no 

qual passamos a construir nossas formas modernas de existência.  

 Tais considerações sinalizam que pensar a educação e a escola na obra de Foucault é 

querer entender como funciona a morte do homem no processo de escolarização; trata-se de 

tomar a escola como uma invenção das forças sociais de cada tempo, e não como um universo 

acabado, construído desde sempre.  

Assim, resta-nos saber como, a partir dessas epistemes - clássica e moderna -, a 

educação escolar traçou para si formas específicas de conduzir os sujeitos escolarizados; 

como construiu discursos, saberes e conhecimentos que, ao longo do tempo, serviram de 

dobradiças para traduzir, no interior das práticas educativas, os próprios saberes que definem 

cada episteme; como ajudou, à luz das Ciências Humanas, a produzir e “matar” os sujeitos.  

A escola é tratada por Foucault em Vigiar e Punir (1987) como uma instituição total, 

semelhantemente à prisão, ao asilo, à fábrica e ao hospital, sendo também um espaço de 

normalização, de encerramento e/ou de impedimento da diferença. Ela desenvolveu, a partir 

do século XVIII, uma série de técnicas para vigiar os comportamentos - práticas de 

isolamento ou clausura, encarceramento, quadriculamento e localizações funcionais -, as quais 

transformam-se num meio de adestramento físico que subordinam e sujeitam os corpos. Eis a 

origem das filas, dos corredores, dos gestos respeitosos frente aos professores, além de formas 

de controle e produção de subjetividades, como exames e notas. 

Apesar de estas terem sido inventadas para vigiar o comportamento de estudantes 

enclausurados, a disciplina, bem como os exames, tornaram-se, em todas as suas formas de 

escolarização, dois eixos importantes da modernidade ocidental. Portanto, apesar de 

endereçadas a estudantes de uma instituição fechada, denominada convento, ela é transposta 

para a escola pública, instituição aberta e democrática. Nesse sentido, Alvarez-Uría (1996) 

questiona: como é possível que uma instituição como a escola, que já passou por tantas 

revoluções, ainda cultive um gosto por técnicas de disciplinamento e de normalização que 

fazem lembrar a ordem conventual?  

O autor atesta a existência de um conjunto de normas e punições, características da 

sociedade ocidental, perfeitamente vivas e escandalosamente presentes dentro das escolas, 

como se tivessem acabado de ser descobertas e postas em ação. Ainda é possível ver, nessas 

práticas, a mão do carrasco liberando a corda, assinando a sentença; são “normas [que 
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regulam] toda uma série de atividades, estabelecem as infrações e respectivas penalizações 

contra seu não cumprimento” (p. 38); definem, portanto: 

Penalidade relativa ao tempo (atrasos, ausências); às atividades (falta de 
atenção, falta de interesse); à maneira de ser (má educação, desobediência); 
às formas de falar e ao tom de voz (insolência, murmúrios, cochichos); às 
formas de apresentar e representar o corpo (gestos inadequados, sujeira, 
rudeza); enfim, à sexualidade (imodéstia, indecência, despudor) (op.cit., p. 
39). 

  
O nó dessa questão é a difícil separação entre o passado e o presente; entre aquilo que 

nasceu numa instituição e que se expandiu para outros espaços; entre uma prática que insiste 

em permanecer viva e outra que quer nascer. Então, se a escola nasce de práticas monásticas e 

conventuais e, segundo Alvarez-Uría, ainda hoje mostra resquícios de outros tempos, é 

imprescindível que os que trabalham com a educação percebam que a pedagogia moderna 

nasceu com a pretensão ou com a capacidade de  

transmissão de uma verdade que tem por função dotar um sujeito qualquer 
de atitudes, de capacidades, de saberes que não possuía antes e que deverá 
possuir ao final da relação pedagógica. Mas subjaz também a essa relação, 
tal como tem lugar na verdade cristã, uma ‘psicagogia’, quer dizer, a 
transmissão de uma verdade que não tem tanto por função dotar o sujeito de 
atitudes ou saberes, quanto modificar o modo de ser desse sujeito. Assim, 
pois, no interior dessa relação institucionalizada de caráter desigual entre o 
professor e o aluno oculta-se uma ‘hermenêutica do sujeito’ que impõe ao 
aluno a exigência de descobrir e de dizer a verdade sobre si mesmo (op.cit., 
p. 40). 

 
É bem isso que pretendemos mostrar com esta tese, ao tentar discutir muito mais o 

aspecto moral do que o aspecto conteudista da ordem pedagógica. Mais do que nos 

preocupamos se o conteúdo das disciplinas está sendo bem ensinado, nos ocupamos das 

“regras” através das quais eles foram transmitidos; regras que dizem respeito ao “prazer 

calculado da obstinação”, do “sangue prometido”; regra que “permite reativar sem cessar o 

jogo da dominação” e que “põe em cena uma violência meticulosamente repetida” (Foucault 

2000, p. 25); enfim, mostrar que  

O grande jogo da história será de quem se apodera das regras, de quem 
tomar o lugar daqueles que as utilizam, de quem se disfarçar para pervertê-
las, utilizá-las ao inverso e voltá-las contra aqueles que as tinham imposto; 
de quem, se introduzindo no aparelho complexo, o fizer funcionar de tal 
modo que os dominadores encontrar-se-ão dominados por suas próprias 
regras (op.cit., p. 25-6). 

 
Em resumo, o que nos levou a considerar Foucault como um filósofo que abordou a 

questão da educação foi a sua obstinação em afirmar que o sujeito moderno é produzido, 
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inventado, instituído pelas Ciências Humanas e pelas práticas morais. No nosso entendimento, 

a educação é, por excelência, a prática moderna de veiculação desse sujeito.  

Assim, a exemplo do que já se pesquisou sobre o discurso médico, religioso, científico 

e ideológico, entre outros, não deveríamos nos perguntar sobre a história e a moral da ordem 

pedagógica, para melhor entendermos nossas práticas educacionais?  

Foi isso que tentamos pesquisar. Para tanto, dentre os três modos de subjetivação do 

sujeito moderno, sistematizados por Foucault, e tratados anteriormente, daremos ênfase à 

genealogia, ou seja, tentaremos trazer alguns aspectos que compõem a economia da ordem 

pedagógica brasileira, a partir de especulações sobre as práticas educativas do Ocidente. 

Trataremos no próximo tópico, da noção de genealogia e, concomitantemente, esclareceremos 

algumas precauções de método utilizadas nesta tese. 

 

 

A GENEALOGIA FOUCAULTIANA  

 

 

A genealogia foucaultiana toma por base uma importante - senão a mais arguta - lição 

de Nietzsche: a verdade é uma invenção, uma ficção (Gaia Ciência). E é o próprio Foucault 

quem advoga essa lição em seu livro intitulado A verdade e as formas jurídicas (2002a), 

quando convoca o mortal riso de Nietzsche: “Em um determinado ponto do tempo e em um 

determinado lugar do universo, animais inteligentes inventaram o conhecimento” (Foucault, 

2002a, p. 14).  

É obvio que Foucault, aliado a Nietzsche, queria debochar daqueles que, a exemplo de 

Kant e Schopenhauer, ainda acreditavam no “azul celeste” da metafísica. Naturalmente, 

quando Foucault buscou em Nietzsche a idéia de que a verdade é uma invenção, queria dizer 

que, diferente da metafísica, a “genealogia é cinza”, embaçada, ofuscada e desconfortável aos 

olhos. 

Assim como Nietzsche, Foucault pretendia se opor à idéia de origem; quis, em sua 

homenagem, utilizar a palavra invenção (Erfindung) ao invés da palavra origem (Ursprung). 

Foucault esclarece que Nietzsche opunha invenção à origem, isto é, opunha Wirkliche à 

Ursprung. Em outras palavras, Nietzsche opunha “história efetiva” à “história metafísica”; 

histórias de começos inconfessáveis à histórias de origem. Contra uma história da origem, 

cujas características são marcadas pela vontade “de reencontrar ‘o que era imediatamente’, ‘o 

aquilo mesmo’ de uma imagem exatamente adequada a si” (Foucault, 2000, p.17), Nietzsche 
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sugere “escutar a história”, o que, de modo algum, é arrancar o véu para desnudar a verdade. 

Nesse caso, a verdade nada mais é do que uma política da verdade e, mesmo quando ela for 

desmistificada, continuará sendo “uma espécie de erro que tem a seu favor o fato de não poder 

ser refutada, sem dúvida porque o longo cozimento da história a tornou inalterável” 

(Nietzsche apud Foucault, op.cit., p. 19). 

Ao se posicionar, como Nietzsche, do lado do “erro”, Foucault procura especificar sua 

genealogia, uma vez que, segundo ele, não é possível aplicar, formalmente, as idéias de 

Nietsche em qualquer tese, como se este fosse um bastião infalível. É preciso “utilizá-lo, 

deformá-lo, fazê-lo ranger, gritar”, mesmo que “os comentadores digam se se é ou não fiel, 

isto não tem o menor interesse” (Foucault, op.cit., p. 143).  

Assim, Foucault, utilizando o que poderíamos chamar de delírios nietzschianos, 

estabelece os limites de sua genealogia, ao definir que a história efetiva é construída pela 

Herkunft e pela Entstehung, o que significa, respectivamente, proveniência e emergência, ou, 

em outros termos, corpo-história e saber-prática, assunto que será tratado no próximo tópico. 

Embora tais termos tenham sido utilizados primeiramente por Nietzsche, Foucault 

atribui a eles uma considerável materialidade ao introduzi-los no estudo sobre as relações de 

poder. Tais relações devem ser entendidas como formas infinitesimais de dominação, não 

apenas do Estado sobre a sociedade civil, mas também aquelas do pai sobre o filho, do filho 

sobre os pais, do pastor em relação ao seu rebanho, do homem sobre sua mulher, enfim, 

dessas relações cotidianas que vivenciamos e que conhecemos tão bem. Contudo, tais relações 

“não [podem ser concebidas] como uma espécie de relação brutal sob a forma: você faz isto, 

ou eu o mato. Essas não são senão situações extremas de poder” (Foucault, 2003, p. 232). 

De fato, as relações de poder ou de força são relações de enfretamento, portanto 

sempre reversíveis, contornáveis, modificáveis. Em Foucault, “não há relações de poder que 

sejam completamente triunfantes e cuja dominação seja incontornável” (idem). Pelo contrário,  

suscitam necessariamente, apelam a cada instante, abrem a possibilidade a 
uma resistência, e é porque há possibilidade de resistência e resistência real 
que o poder daquele que domina tenta se manter com tanto mais força, tanto 
mais astúcia quanto maior for a resistência (idem). 

 
Não obstante, as relações de poder não são ações que simplesmente desaparecem no 

tempo quando praticadas, pois embora guardem, de fato, alguma efemeridade, elas se 

transformam, ao menos em saberes, em formas de nomear as coisas, o mundo, o sujeito. 

Produzem, por assim dizer, verdades que nada mais são do que “procedimentos que permitem 

a cada instante e a cada um pronunciar enunciados que serão considerados verdadeiros” 

(op.cit., p. 233). Seja em forma de ciência, de conhecimentos, de informações, de saberes 
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(mesmo desqualificados), as relações de poder, em Foucault, são as principais fontes 

geradoras do saber.  

Embora imbricadas, as relações de poder e de saber não podem ser reduzidas uma na 

outra. Elas não são iguais, e é por essa razão que Foucault (apud Gore, 1994, p. 11) vai 

ironizar ao dizer: 

Quando leio – e eu sei que ela me tem sido atribuída – a tese de que ‘saber é 
poder’ ou ‘poder é saber’, começo a dar risadas, uma vez que estudar sua 
relação é precisamente o meu problema. Se eles fossem idênticos, eu não 
teria que estudá-los e, como resultado, eu me teria poupado um bocado de 
cansaço. O próprio fato de que eu coloco a questão de sua relação prova 
claramente que eu não os tenho como idênticos. 

 
Se um e outro não são idênticos é porque o poder é ação sobre ação, enquanto o saber 

é formação discursiva. Para Foucault, o poder é sempre relacional, ou seja, não possui uma 

centralidade, não é propriedade de uma classe, nem é uma ideologia ou uma determinação 

econômica, não está localizado e fixo em algum ou único lugar, não pertence e nem é atributo 

de alguém, nem é a lei do Estado. Quando afirmamos que o poder é relacional, temos em 

mente que ele circula em rede, que se movimenta em várias direções, que exige vários e 

pequenos centros de atuação, isto é, ninguém é só vítima de um poder qualquer, estamos 

também sempre prontos a exercê-lo. 

Já o saber goza de uma certa complexidade e pode-se constatar que, ao longo de sua 

obra, o próprio Foucault tentou caracterizá-lo de várias formas. Segundo Nalli (2005), ele 

disse, em primeiro lugar, que o saber seria uma positividade, isto é, um regime discursivo que 

mostraria os traços, as marcas por onde uma determinada verdade se efetivou, uma espécie de 

a priori histórico específico de uma certa verdade que nos permitiria saber das coisas. Depois, 

o filósofo preferiu ampliar essa noção para a idéia de formação discursiva, isto é, o saber seria 

um conjunto de objetos, tipos de formulação, conceitos, temas e teorias que, usados 

estrategicamente, definem o que pode e o que não pode ser dito, quem pode e quem não pode 

falar certas coisas, onde essa ou aquela coisa pode ser falada, ou seja, o saber define uma 

“ordem do discurso” para todas as sociedades em suas idiossincrasias. Por fim, o filósofo 

falou em prática discursiva, que é um conjunto de regras discursivas, portanto, morais, que o 

sujeito põe em movimento quando pratica o discurso, com as quais tenta capturar (recolher) o 

outro, impondo-lhe uma verdade.  

Vinculando todos esses aspectos do saber, podemos dizer, com Nalli (op.cit., p.164), 

que o saber pode vir a ser “a positividade de todo e qualquer discurso tomado como prática 



 
23 

discursiva que, como tal, tem seu significado literal garantido pelas relações em que tal 

prática está situada e a estabelecem”.  

Desse modo, o saber não é algo estático, e sim formulado a partir de contingências. 

Tal como o poder, o saber é fugidio, embora se materialize para melhor dominar. 

O que precisa ficar esclarecido nessa discussão é que a genealogia foucaultiana é a 

própria história efetiva, ou a história do presente, que possui sua materialidade na complexa 

trama entre relações de poder e de saber, e é aí que se encontra a chave para o entendimento 

de como as verdades são inventadas, produzidas ou forjadas. 

 

 

PROVENIÊNCIA E EMERGÊNCIA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES DE MÉTODO 

 

 

Com o intuito de equacionarmos melhor o tema do poder e do saber em relação à 

proveniência e à emergência, estabeleceremos a seguinte premissa: as relações de poder estão 

diretamente relacionadas à proveniência, enquanto o regime de saber está diretamente 

relacionado à emergência. Isso posto, veremos separadamente essas relações e como elas 

estarão presentes nesta tese.  

Sendo as relações de poder ou de força o pano de fundo que alimenta a proveniência, 

podemos dizer que elas têm seu foco centrado no corpo do sujeito e que, portanto, são ações 

que atingem o campo de ação do outro. Tais ações fixam esses sujeitos a determinados 

códigos e fazem do corpo o alvo de toda ação que se quer preservar ou construir; afinal o 

corpo tem sido utilizado, freqüentemente, como “superfície privilegiada do registro cultural” 

(Gandra, 1978, p. 23).  

Assim, a proveniência põe em jogo uma raça, um tipo social; ela constrói um tipo de 

pertencimento, isto é, cria um “grupo de sangue, de tradição, de ligação entre aqueles da 

mesma altura, da mesma baixeza” (Foucault, 2000a, p.20). Essa é razão pela qual os homens 

criam os brasões, escolhem os seus ídolos, formam suas famílias, a fim de se separarem dos 

demais grupos, além, é claro, de criarem, dentro de seus próprios grupos, uma infindável 

categorização de pessoas, objetos e modos de proceder.  

A proveniência, em termos educacionais, pode ser considerada como uma relação de 

força que cuidou de inventar ou conceber duas “espécies” correlacionadas: as figuras do 

aprendiz e do mestre. Ambas se transformaram, gradativa e respectivamente, nas figuras do 

padre-professor e do aprendiz-eclesiástico, do mestre de corporação e do aprendiz de oficio e, 
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mais recentemente, do professor e do estudante, abrangendo, ainda, as figuras do inspetor, do 

diretor, do pedagogo e tantos outros, pertencentes, em cada tempo, a uma mesma família: a 

dos escolares.  

Tentaremos, logo no primeiro capítulo desta tese, especificar as práticas que foram 

convocadas para a invenção do aprendiz e que tipo de marcas corporais ele teve que carregar 

e suportar. Veremos, então, que o aprendiz teve associada à sua imagem a figura do animal 

em geral, e a do animal doméstico em especial, por ser este último, pelo convívio, aquele que 

se afeiçoa às pessoas. Talvez seja esta a razão porque, até hoje, associamos o aprendiz ao 

animal, quando dizemos: “Esse menino, não aprende, é um burro!” Ou: “O comportamento 

dele é inadmissível, é um cavalo!” 

Todos os castigos aplicados aos animais, foram também impressos no próprio corpo 

do aprendiz, como verdades produzidas à custa das relações de força que lhe moldaram e lhe 

imprimiram um formato. No Ocidente, além da marca impressa no corpo, outras tecnologias 

são inventadas, como, por exemplo, a tábua de escrever, a férula, a palmatória, os 

pergaminhos, os cadernos, os exercícios de memorização, de repetição, a transcrição dos 

livros, e enfim, a escola. Se a proveniência, na genealogia foucaultiana, cria um corpo, uma 

“raça”, uma “espécie”, nesta tese, ela criou os objetos discursivos em torno do aprendiz, ou 

seja, aquilo que ajudou a dar existência a este ser, cujos contornos podem ser vislumbrados na 

obediência devida ao mestre, na dedicação aos estudos para evitar sofrimentos futuros e na 

forma meticulosa com que deve domar os seus instintos.  

Contudo, a proveniência, além de pôr em evidência uma raça ou uma espécie (o 

aprendiz), ainda nos permite encontrar “a proliferação dos acontecimentos através dos quais, 

graças aos quais, contra os quais, eles se formaram” (Foucault, 2000a, p. 21). Isso significa 

dizer que a genealogia se ocupará com a exterioridade do acidente: “Os erros, as falhas na 

apreciação dos maus cálculos que deram o nascimento ao que existe e tem valor para nós” 

(idem).  

Assim, se o aprendiz apresenta algum valor para nós, e é certo que sim, teremos que 

desvendar que falhas, erros e maus cálculos porventura ocorreram sobre seu corpo para, 

através dele, se materializarem intenções não pensadas de antemão. Perguntamos, então: por 

que o aprendiz teve que ser comparado ao animal? Que intenções se tinham com essa prática? 

Seria para que ele se apossasse dos acontecimentos de cada tempo: do palácio, da escrita, da 

política, da doutrina, do comércio, do valor de uso, da terra, da ciência, da tecnologia, do 

espaço sideral? 
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Tais acontecimentos incidem sobre o corpo do aprendiz e todos esperam que ele os 

queira e os assuma como herança. Para além disso, é preciso, então, aplicar as surras, as 

pancadas, as chicotadas, as promessas, o ascetismo, os métodos científicos, a tecnologia, 

dentre outros, a fim de evitar os erros e as falhas na apreciação dos cálculos. O aprendiz será, 

no fundo, o herdeiro de uma espécie, será ele mesmo inventado como espécie, e no seu corpo 

não cessarão os efeitos da proliferação de outros e novos acontecimentos, através dos quais, 

graças aos quais, contra os quais formaram-se outras imagens de aprendiz. Em cada tempo, 

outros acontecimentos convocaram o aprendiz a ocupar o lugar de representante de uma 

“raça”: grega, romana, cristã, burguesa, globalizada, pois a raça pertence mais a ele, que é o 

herdeiro, do que ao adulto. 

Impõe-se ao aprendiz uma herança, maldita talvez, pois quem pergunta se ele a deseja? 

Afinal, quem decidiu que ele deveria ser o guardião de um saber? Ou de um território? Ou de 

um segredo? Ou de uma doutrina? Ou de uma ciência? Ou de um império? A herança não é 

maldita somente porque é imposta, mas também por ser impossível de ser guardada sem risco, 

posto que ela contém um conjunto de germes mesquinhos e inconfessáveis. Quem é capaz de 

dizer a razão final pela qual a burguesia se estabeleceu? Por que o mundo desenvolveu o 

horror ao negro, ao índio, ao latino? Ou seja, a herança que chega às mãos do aprendiz é a 

própria mesquinharia que o criou. Assim, quem pode responder o que faz um aprendiz? A 

nossa resposta é: ele confirma a negação das espécies inferiores. Se isso não for bom, 

devemos nos perguntar: quantos de nós gostaríamos de ser os professores dos “fracassados”? 

Mas, se já somos os professores dos fracassados, quantos de nós não nos empenhamos em 

recuperá-los? 

O fato é que, pela proveniência, temos a invenção de uma espécie - de preferência 

forte - e, por conseguinte, vemos a proliferação dos acontecimentos que a formam e que, por 

fim, marcam o corpo dessa espécie através dos acidentes e erros de cálculos. Esse corpo, por 

tudo isso, revelará uma proveniência inscrita no seu  

sistema nervoso, no humor e no aparelho digestivo. Má alimentação, má 
respiração, corpo débil e vergado daqueles cujos ancestrais cometeram erros; 
que os pais tomem os efeitos por causas, acreditem na realidade do além, ou 
coloquem o valor eterno, é o corpo das crianças que sofrerá com isto. A 
covardia, a hipocrisia, simples rebentos do erro; não no sentido socrático, 
não porque seja preciso se engajar para ser malvado, nem também porque 
alguém se desviou da verdade originária, mas porque o corpo traz consigo, 
em sua vida e em sua morte, em sua força e em sua fraqueza, a sanção de 
todo erro e de toda a verdade como ele traz consigo também e inversamente 
sua origem – proveniência (Foucault, 2000a, p. 22).  
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A proveniência é, portanto, “a articulação do corpo com a história” (idem), lá onde a 

história se inscreverá. E tal articulação, no caso desta tese, cujo objeto se remete à colônia 

brasileira, será lá onde o “conquistador irá escrever o corpo do outro e nele traçar a sua 

própria história. Fará dele o corpo historiado – o brasão – de seus trabalhos e de seus 

fantasmas. Isto será a América ‘Latina’” (Certeau, 2002, p. 9).  

Mas uma análise genealógica do tipo foucaultiana não se completa pela proveniência; 

exige que adentremos o mundo da emergência.  

Em Foucault, a emergência é o ponto de surgimento, cujos fins são apenas o “atual 

episódio de uma série de submissões: o olho foi primeiramente submetido à caça e à guerra; o 

castigo foi alternadamente submetido à necessidade de se vingar, de excluir o agressor, de se 

libertar da vítima, de aterrorizar os outros” (Foucault, 2000a, p. 23). Afinal, como pergunta 

Foucault, quem disse que o olho nasceu desde sempre para ser contemplativo e o castigo 

destinado sempre para dar o exemplo?  

Nessa direção, a genealogia, tanto no que se refere à emergência, como no que diz 

respeito à proveniência, não se ocupará com uma potência latente às coisas, e sim com o jogo 

das dominações; ajustará seu foco, em cada tempo, para aquilo que o olho deverá enxergar. 

Ela não é a continuidade das coisas que se repetem, mas um estado de força que luta contra si 

mesma; ela “designa um lugar de afrontamento” (idem, p.24).  

Enquanto o valor da proveniência é o corpo e o instinto - nesse caso, o aprendiz, o 

aluno, o estudante, o universitário -, o valor da emergência é o saber que se posicionará contra 

o corpo, contra a espécie, contra a história; é contra, no sentido de resistir mas também de 

confirmar as forças da proveniência. O resultado da emergência na atualidade, no caso desta 

tese, é, por exemplo, o aprendiz-humano, o aprendiz assistido, o aprendiz de direito, o 

aprendiz com suas individualidades respeitadas e com sua “bagagem” cultural preservada. 

Surge daí um aprendiz livre da férula e da palmatória, protegido das seduções demoníacas; ou 

o aprendiz obediente, dedicado, preguiçoso, malandro, burro, capeta; ou, ainda, o aprendiz 

angelical, diabólico, esforçado, amoroso, capetinha etc.  

Contudo, o “nome final”, este ponto de surgimento de cada exemplo dado, não deve 

ser tomado como a emergência propriamente dita, pois ele, o nome final, é, ao contrário, 

apenas o surgimento de algo que guarda “uma série de submissões”; a emergência é o estado 

das forças, o movimento que está aí, dentro do nome, esse espaço não ocupado, enfim, esse 

não-lugar, esse entre-lugar que está agitado pela força das dominações.  

Enquanto a proveniência luta para criar a espécie, para erguê-la, para dar-lhe a 

consistência devida e o formato adequado, a emergência luta para mantê-la viva, luta contra si 
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mesma para não desaparecer, para não se enfraquecer e para não definhar. Segundo Foucault 

(op.cit., p. 24), 

contra sua lassidão ela reage, extraindo sua força desta lassidão que não 
deixa então de crescer, e se voltando em sua direção para abatê-la, ela vai lhe 
impor limites, suplícios, macerações, fantasiá-la de um valor moral e assim 
por sua vez se revigorar. Este é o movimento pelo qual nasce o ideal ascético 
‘no instinto de uma vida em degenerescência que ... luta por sua existência’. 

 
Assim, não podemos esperar da emergência nenhuma compaixão ao corpo, mas sim 

resistências; assim como não se pode esperar dela nenhuma paz que suprima de vez as 

dominações. Até porque, se a emergência se aproxima do saber, é preciso dizer que para 

ambos não há mesmo um ponto final, um absoluto. É isso, aliás, que explica a dificuldade de 

Foucault em nomear ou dar um único sentido para o saber; daí porque, em nenhum momento, 

o saber foi considerado positivo ou negativo, nem teve uma unidade, uma finalização, um 

encerramento. A emergência não é um cessar das dominações, não é dizer: agora chegamos 

ao modelo ideal de aprendiz, o aprendiz bem-educado, por exemplo. Não! A emergência é o 

“efeito das substituições, reposição e deslocamentos, conquistas disfarçadas, inversões 

sistemáticas” (p.26); não é nem a espécie pura, nem o novo nome que surge; é o turbilhão que 

gira entre um e outro.  

Foi bem isso que tentamos mostrar no segundo capítulo desta tese. Ou seja, ao 

convocar o demônio, a ordem pedagógica medieval, em sua emergência, substituiu a imagem 

do aprendiz-animal pela do aprendiz-demônio. Assim, deslocou, disfarçou, inverteu, 

sistematicamente, a figura de aprendiz que a Antiguidade tinha criado. Com o demônio, o 

discurso pedagógico medieval modificou totalmente essa espécie, que perdeu as patas, a 

cauda, os dentes, enfim, a força e a agressividade ao ganhar asas, ninho, bico e inocência, 

tudo isso para que se afastasse das tentações demoníacas, caso contrário, voltaria a ter 

aparência de animal, porém de um animal-demônio, uma imagem terrível vinda das 

profundezas do inferno. 

Esse foi mais ou menos o esquema que extraímos da genealogia foucaultiana para 

pensarmos os objetos discursivos do Ocidente sobre o aprendiz, ou melhor, os objetos-

discursos que emprestaram seus esforços para a construção da ordem pedagógica ocidental. 

Por fim, todos esses elementos que acabamos de anunciar serviram como uma luva 

para o estudo, no terceiro capítulo, da ordem pedagógica no Brasil colonial. Sobretudo porque 

os europeus da época tinham a idéia de um Brasil habitado por monstros, animais 

endemoniados, bestas-feras, homens que jamais viram a luz (a verdade divina) e que viveram 

sempre nas trevas, na escuridão (inferno). Este foi, sem dúvida, um contexto bem adequado 
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para se associar o aprendiz-índio à figura do animal-demônio. Certamente, essas imagens 

sobre o Brasil, previamente produzidas no Velho Mundo, voltaram-se com força e violência 

sobre os novos aprendizes, pois já gozavam do status de verdade sobre tal “espécie”. 

É, pois, em consonância com ela, que o velho recolhimento das crianças entra mais 

uma vez em cena, pois, assim como na Europa, no Brasil ele se inicia nas casas junto às 

igrejas, com padres recolhendo crianças e com pedidos de ajuda aos pais - primeiro para as 

tarefas internas das casas de ensino e, mais tarde, para a construção dos colégios. Em ambos 

os continentes, através do recolhimento, ensinou-se o sentido do bem e do mal, apartou-se os 

filhos dos pais, rejeitou-se a educação familiar. Enfim, fez-se tudo do mesmo jeito, mas 

também, fez-se tudo de um jeito bem diferente, sobretudo porque a escola não tinha, para os 

novos recolhidos, o menor sentido e valor. Estes desistiam dela na hora que bem entendiam 

ou nela permaneciam em razão de algum interesse imediato. Somente a guerra estabeleceu, de 

fato, uma lógica, um sentido, um lugar, um tempo e um conteúdo aos recolhimentos do Brasil. 

É possível, então, dizer que a guerra na Colônia foi o fator decisivo para trazer todo o peso de 

milhares de anos de recolhimento para aquele pequeno instante de Colônia.  

Contudo, de todos os tipos de recolhimento, o que prevaleceu no Brasil foi o ocorrido 

na Europa no fim do século XV, especialmente recomendado pelas autoridades eclesiásticas e 

monárquicas para retirar os jovens europeus da perambulação. Tal recolhimento convocava o 

aprendiz ao ascetismo, como forma de se tornar cada vez mais puro para viver entre os 

homens e ser merecedor da graça de Deus. O problema que se apresentou na colônia brasileira 

era a dificuldade de alcançar os mesmos resultados com os “índios”, o que se resolveu com 

táticas e estratégias de governo especificas. Mas como os índios permitiram isso? Ora, 

negociando com os europeus; perdendo e ganhando as batalhas, aliando-se e guerreando a 

favor ou contra os europeus, aliando-se e guerreando a favor ou contra outros índios; casando-

se com eles, matando-os, amando as novidades e odiando os infortúnios; modificando seus 

recursos lingüísticos para acessar a nova linguagem, bem como para confundi-la com vistas a 

facilitar ou dificultar a comunicação, conforme a necessidade; enfim, misturando-se, 

miscigenando-se, assim como em qualquer outro tipo de encontro ou confronto.  

Aliás, o conjunto dessas táticas indígenas nos alertam para não tomarmos o índio 

como uma figura inerte, romântica ou imbecil; ele deve ser visto como homem na história, 

produtor de história, imerso nas lutas, mas que, infelizmente, perdeu a grande batalha. E como 

todo bom perdedor, depositou as armas para preservar o que restou da sua vida, para vivê-la 

na nostalgia ou na covardia de homem humilhado que (aparentemente) aceitou os restos, por 

uma questão de vida ou morte.  
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Assim, todo esse contexto de alianças e guerras foi decisivo para se implantar no 

Brasil as casas de ensino e, mais tarde, os colégios. Efetuamos, assim, a passagem do 

recolhimento no Ocidente para o Brasil, afirmando que aqui ele ganhou algumas 

especificidades; foi mantido e alterado, preservado e transformado, conservado e aniquilado, 

enfim, foi revigorado nas tramas lingüísticas do tupi com o português. O fino acordo 

lingüístico entre gentios e portugueses costurou, não sem resistência, as desistências e as 

forças dos elementos que constituíram os novos componentes da ordem pedagógica: o 

exercício de paciência na busca dos meninos, no seu cuidado, na sua proteção e a lenta 

substituição do mundo adulto por uma infância regenerada, trazida à luz, modificada em seus 

costumes e enfraquecida na sua vontade.  

Para discutir as questões referentes ao recolhimento no Brasil, tivemos o cuidado de 

trazer, após cada capítulo sobre o Ocidente, algumas considerações sobre o caso da colônia 

brasileira. Depois, descrevemos, no quarto capítulo, da forma mais minuciosa possível, como 

os jesuítas realizavam o recolhimento das crianças na Colônia. Por fim, analisamos, ou 

melhor, especulamos, no último capítulo, os saberes que orientaram a transformação dos 

gentios em índios, em cristãos e, enfim, em colonizados/colonizadores.  

Resta-nos saber o quanto tudo isso ainda se prolongou para além da Colônia e 

contribuiu para formarmos uma ética do recolhimento, que, sobretudo no campo educacional, 

nos convida, a todo instante, a recolher os meninos para algum tipo de instituição, sob o 

argumento infalível de protegê-los. Essas serão as reflexões que apresentaremos na nossa 

conclusão.  
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CAPÍTULO 1 

 

 

 

SURRAM-SE OS ANIMAIS, SURRAM-SE OS MENINOS... DEPOIS OS 

ACARINHA 

 

 

 
 

 
A educação aperfeiçoa a natureza 
  
Não vou me pôr, aqui, a repetir a lição sempre evocada de 
Licurgo. A respeito dele narram que, durante um espetáculo, 
o cãozinho, de boa raça, mas sem adestramento, corre para a 
comida, enquanto outro, de raça menos apurada, porém 
devidamente adestrado, sai ao encalço da caça. Eis aì. A 
natureza é de per si eficiente, no entanto, a educação, com 
sua eficácia mais avantajada, pode superá-la. 
Os homens cuidam em ter um bom cachorro para a caça, em 
possuir cavalo forte para cavalgar. Em tudo isso ninguém os 
recrimina de diligência precoce. Em se tratando de filho que, 
com seu brio, honra os pais e até lhes assiste, ao qual, mais 
tarde, transfere-se boa parte dos encargos domésticos, de 
cujos préstimos a velhice pode receber segurança e apoio, 
além de fiel defensor da linhagem como esposo prestante, 
probo e útil cidadão para pátria, enfim, no que tange a tudo 
isso ou impera omissão total ou só se acorda tardiamente. 
Para quem os pais semeiam? Para quem amam? Para quem 
constroem? Para quem se afadigam em angariar riquezas por 
mar e terra? Não é bem para seus filhos? Que uso e proveito 
em ter tantos bens se, aquele a quem isso tudo se destina não 
sabe como administrá-los (Erasmo de Rotterdam – Dos 
meninos, p. 26). 
 


