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 “As insurreições  pertencem à história. 

 Mas, de  certo modo, lhe escapam”. 

(Michel Foucault) 
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RESUMO  

Esta dissertação tem como tema um olhar genealógico sobre a memória de cinco egressos do 

curso de Direito da Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC), no período de 1998 a 

2004. Através do Centro Acadêmico de Direito Edézio Caon, esses acadêmicos fizeram 

resistência à política adotada pela Universidade naquele período. Analisou-se a insurgência 

estudantil, sob uma ótica foucaultiana de relação de poder e saber na formação da sociedade 

disciplinar, na judicialização, no positivismo jurídico, na repressão sexual e seus dispositivos. 

Nesse contexto foi abordado o sentido de vigiar e punir nas instituições, o controle das 

atividades, a  composição de força e a insurgência como forma de contrapoder. O estudo tem 

também como base a pesquisa de campo, por meio de cinco entrevistas com acadêmicos, 

egressos do curso de Direito da UNIPLAC, num registro da resistência do movimento 

estudantil do curso de Direito e as dimensões na trama complexa das relações de poder dentro 

da Universidade. Também compôs a metodologia desta pesquisa o estudo bibliográfico. A 

escolha dos sujeitos da pesquisa se deu pelo fato dos mesmos terem sido lideranças estudantis 

dentro do curso e da universidade e terem contribuído para a melhoria da qualidade do ensino, 

a democratização e a transparência da gestão. A partir das informações obtidas foram 

transcritas, analisadas de acordo com o método genealógico. Para o embasamento teórico 

foram utilizados diversos autores além de Foucault, como: Margareth Rago, Silvio Gallo, 

Luigi Ferrajoli, Sebastião José Roque, Norberto Bobbio, Michael J. Sandel, Edgardo Castro 

entre outros. Os resultados mostraram a importância e a contemporaneidade das obras de 

Michel Foucault e seus estudos sobre saber e poder na produção de verdades. A atualidade de 

sua obra no momento político brasileiro tem importância na formação para a insurgência. Na 

análise das entrevistas percebeu-se que aqueles egressos fizeram o contrapoder e não se 

assujeitaram perante a instituição e que sua formação foi além do simples decorar códigos. 

Estão todos atuando na área jurídica e fazendo diferença na sociedade. São unânimes em 

afirmar o quão importante foi fomentar as insurgências dentro do campus. Conclui-se, assim, 

a pertinência da obra de Michel Foucault no estudo das relações de poder e construção do 

saber para uma formação de indivíduos capazes e donos do seu destino. 

 

Palavras-chave: Disciplinarização. Ensino Jurídico. Insurgência. Poder e Saber. Sexualidade.  

 



8 
 

ABSTRACT 

This dissertation has as its theme a genealogical view on the memory of five graduates of the 

law course of Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC) from 1998 to 2004. Through 

the Edézio Caon Academic Center of Law, these scholars have resisted the adopted policy by 

the University at that time. The student insurgency was analyzed under a Foucaultian view of 

a relationship of power and knowledge in the formation of disciplinary society, 

judicialization, legal positivism, sexual repression and its devices. In this context it was 

approached the sense of monitoring and punishing in institutions, the control of activities, the 

composition of force and the insurgency as a form of counterpower. The study also has as 

base the field research, with interviews of academics, graduates of the course of Law of the 

UNIPLAC, with the record of the resistance role of the student movement of the Law course 

and the dimensions in the complex plot of the relations of power within the University. The 

methodology applied to this study was the bibliographical research and the empirical 

investigation with data collection through interviews. The study included empirical research 

consisting of interviews with five leaders of the student movement during the analyzed 

period. The research subjects were chosen because they were student leaders within the 

course and university and contributed to the improvement of teaching quality, 

democratization and management transparency. From the information obtained were 

transcribed, analyzed according to the pedigree method. For the theoretical basis, several 

authors besides Foucault were used, such as: Margareth Rago, Silvio Gallo, Luigi Ferrajoli, 

Sebastião José Roque, Norberto Bobbio, Michael J. Sandel, Edgardo Castro among others. 

The results showed the importance and contemporaneity of the works of Michel Foucault and 

his studies on knowledge and power and production of truths. The actuality of his work at the 

political moment is essentially in the importance of a formation for the insurgency. In the 

analysis of the interviews it was noticed that those graduates made the counterpower and did 

not assuje before the institution and that their formation went beyond simply decorating 

codes. They are all working in the legal area and making a difference in society. They are 

unanimous in affirming how important it was to foment insurgencies on campus. The 

relevance of Michel Foucault's work in the study of the relations of power and construction of 

knowledge to a formation of able individuals, owners of their destiny, is concluded. 

 

 

Key-words: Disciplinarization. Legal Teaching. Insurgency. Power and Knowledge. 

Sexuality. 
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INTRODUÇÃO 

Ao ingressar no Programa de Mestrado em Educação, percebi a oportunidade de 

contar a história de um grupo de acadêmicos do curso de Direito da UNIPLAC, do qual estou 

incluída, que se insurgiu contra a Instituição de ensino à qual pertenciam entre os anos de 

1998 e 2004. 

O motivo? Os desrespeitos aos direitos essenciais do acadêmico numa instituição que 

deveria ofertar um ensino de qualidade. Participaram efetivamente desse movimento 

lideranças estudantis de todas as fases do curso. A insurgência iniciou com questionamentos, 

reivindicações, assembleias e ações judiciais denunciando violações de direitos discentes. 

A formação em Direito não foi minha primeira graduação. Entrei no curso com a 

bagagem da minha primeira formação acadêmica, em Pedagogia na própria UNIPLAC, nos 

anos 80. Logo que iniciei meus estudos em Direito, em 1998, estranhei profundamente o 

engessamento das disciplinas dentro de uma concepção que entendia como positivista. Senti 

falta de discussão de temas que considerava essenciais dentro de um curso de Direito, como 

ética, justiça e democracia. Além disso, me causava estranheza a formação docente. Em geral, 

os professores eram (e ainda são) profissionais liberais, como advogados, promotores, juízes e 

médicos, que dedicavam (e ainda dedicam) um pouco do tempo numa atividade extra por 

meio da docência. A falta de espaço democrático de discussão, inclusive sobre a qualidade do 

ensino e o grau de envolvimento docente com a formação dos estudantes, era uma das 

inquietações do grupo de estudantes no qual ingressei. As reivindicações eram feitas através 

do Centro Acadêmico de Direito, para o qual eram disputadas eleições acirradas. 

Em 1999, uma chapa formada por estudantes contrários ao status quo, dos quais 

estou incluída, venceu o pleito e permaneceu à frente do Centro Acadêmico, por duas gestões 

até 2004. Nesse período, fez oposição à Reitoria, que vinha de uma política neoliberal 

respaldada por um grupo de estudantes, através do apoio do Diretório Central de Estudantes 

(DCE). É nessa oposição em que reside o ponto central do presente trabalho. 

O problema da pesquisa está em analisar a insurgência sob uma ótica focaultiana, 

dentro de um contexto de disciplinamento e formação conteudista e mercadológica, a priori, 

engessa a formação no curso de Direito, fugindo da sua tradição de formação de consciência 

crítica dos grandes advogados e juristas no inicio da sua história como descrito aqui. Pensar, 

na experiência da pesquisa; a insurgência como alternativas de práticas educativas que 
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possam contribuir para os processos de subjetivação no entender de Foucault. Conhecer uma 

parte da obra do filósofo francês Michel Foucault é um convite à subversão do pensamento e 

à criação de alternativas. Dentro desse contexto, a pesquisa encontra também respaldo, eis que 

é biográfica e bibliográfica, buscando nas obras do autor, essencialmente em A Verdade e as 

Formas Jurídicas, elementos que sirvam de referência e fundamento para os achados locais, 

em que um grupo de acadêmicos ligado por interesses comuns e laços de amizade insurgiu 

dentro de uma instituição de ensino superior. 

Para Foucault (2012), a amizade é livre de codificações sociais e coações 

hierárquicas. Por isso, a amizade pode ser uma prática de autotransformação e 

aperfeiçoamento que possibilita modificar a própria vida, pois escapa do medo, do ódio, da 

obediência à lei e a ordem. A amizade aponta à liberdade, a autonomia, a alegria, enfim, ao 

desejo e ao aumento da potência de existir. Rever os amigos e saber como estão existindo 

dentro do contexto profissional, político e de engajamento atual.  

A pesquisa percorre a genealogia iniciada por Nietzsche e profundamente estudada 

por Foucault (2016), na busca da singularidade dos acontecimentos. Sobre o tema, uso as 

palavras do Autor para afirmar que: 

A genealogia é cinza; ela é meticulosamente e pacientemente documentada. 

Ela trabalha com pergaminhos embaralhados, riscados, várias vezes 

reescritos, [...] Daí, para a genealogia, um indispensável demorar-se; marcar 

singularidades dos acontecimentos, longe de toda finalidade monótona; 

espreitá-los lá onde menos se os esperava e naquilo que é tido como não 

possuindo história – os sentimentos, o amor, a consciência, os instintos; 

apreender seu retorno para não traçar a curva lenta de uma evolução, mas 

para reencontrar as diferentes cenas onde eles desempenharam papéis 

distintos; e até definir o ponto de uma lacuna, o momento em que eles não 

aconteceram. (FOUCAULT, 2016, p. 94). 

A genealogia não buscará um começo, uma origem histórica dos episódios, fará o 

caminho contrário, prestando atenção nos esquecidos sem pudor de escavar os bas-fonds da 

história. Ela não pretende voltar ao tempo para restabelecer a continuidade da história, mas 

procura o contrário, restituir os acontecimentos e sua singularidade. A respeito do tema, vale 

ressaltar o que diz Araújo, (2000, p. 100): 

A genealogia é uma analítica interpretadora que, sem pretensão metafísica 

ou epistemológica, visa abordar na história e historicamente as forças, 

dispositivos, aparelhos, instituições que produzem efeitos, principalmente 

sobre os corpos, as populações, as doenças, a sexualidade, a 

governamentabilidade, as ciências humanas, o direito, a medicina, as 

instituições pedagógicas e disciplinares. As modificações e os investimentos 
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de saber e poder nesses espaços permitem analisar o sujeito dividido e 

normalizado em que hoje nos tornamos na sociedade disciplinar. Não 

importa à analítica do genealogista examinar e julgar os conteúdos 

científicos ou os eventuais benefícios desses campos. Não visa igualmente às 

significações admitidas pelos atores sociais e nem qual é o sentido histórico 

determinado dessas práticas. A interpretação genealógica não se confunde 

com a hermenêutica, isto é, com a decifração de um sentido último, profundo 

e determinante do que a coisa é mesmo, essencialmente. 

As obras já mencionadas de Michel Foucault são utilizadas aqui com o foco de 

problematizar a relação de disciplinamento e da sexualidade, na construção de um saber em 

que se estrutura o poder, com as ferramentas do Autor e com outras que encontramos na 

empiria. Nesse sentido, o autor coloca sua obra como uma caixa de ferramentas a serviço de 

uma pesquisa aplicada. Diz o Revel (2005, p. 52) que: 

[...] As genealogias não são, portanto, ‘retornos positivistas a uma forma de 

ciência mais atenta ou mais exata; as genealogias são mais exatamente anti-

ciências’. O método genealógico é, portanto, uma tentativa de desassujeitar 

os saberes históricos, isto é, de torná-los capazes de oposição e de luta contra 

a ordem do discurso; isso significa que a genealogia não busca somente no 

passado a marca de acontecimentos singulares, mas que ela se coloca hoje a 

questão da possibilidade dos acontecimentos; ela deduzirá da contingência 

que nos fez ser o que somos, a possibilidade de não ser mais, fazer ou pensar 

o que somos, fazemos e pensamos. 

Para Foucault (2002), todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou 

de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles comportam. 

Foucault estudou as estruturas de poder dentro das instituições, o disciplinamento desde a 

repressão da sexualidade, dos confinamentos, dos conteúdos, dos discursos e de toda a 

estrutura de controle intrinsecamente ligada nas relações de saber e poder. Para o filósofo 

francês, a resistência a essas pressões está na busca pela ampliação das liberdades individuais. 

Para tanto, uma sociedade precisa formar indivíduos éticos, sensíveis e racionais, que sentem, 

pensam e agem, pois têm liberdade pra isso. Por isso, conseguem resistir às estruturas de 

poder dentro das instituições. É o que gera o que o Autor denomina de “micro-poder”, ou 

“contra-poder”, que não aniquila, mas, pelo contrário, reforça o espírito de luta – seja no 

campo econômico, como social ou sexual – dos indivíduos. 

O micro-poder que é tema recorrente na obra de Foucault se faz contra o gigantesco 

aparato técnico e procedimental desenvolvido para dirigir e controlar a vida das pessoas. Esse 

poder moderno dispõe de relatórios, enquetes, pesquisas, banco de dados, que estão 

disponíveis pormenorizados para promover o assujeitamento, condicionando o indivíduo 
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dentro dos requeridos padrões de vida e comportamento desejados. O desafio está em saber 

como formar a resistência a esses aparatos. Isso porque, para o Autor, o poder está em todo 

lugar, logo, não existe liberdade. A construção da liberdade está no entendimento de Foucault 

sobre a subjetivação, o contra poder e a construção de espaços livres, contrária ao 

assujeitamento de corpos dóceis. Se o poder está em todo lugar e em todas as instituições, 

então, crê-se que a resistência terá de vir desse micro-poder que emana de sujeitos livres. As 

resistências, no campo individual, são as lutas pela autonomia e emancipação, buscando 

chegar a um autogoverno de indivíduos livres e autônomos. 

Para Edson Passetti (2017, p. 63), no seu artigo ‘A arquitetura da revolta’, a revolta 

exige coragem diante do insuportável que pode levar às reformas possíveis. A revolta difere 

de uma revolução sempre preparada, conspiradora e anunciada. Salienta Passeti que ”a revolta 

educa para uma atitude corajosa  no ramerrame agônico das relações de poder. A revolta 

sublima que a sociedade não é uma totalidade, que a realidade comporta infindáveis 

realidades e que as convenções são efeitos diplomáticos na gestão do mesmo 

Com a fundamentação teórica em Michel Foucault, e as demais citadas, identifiquei 

as engrenagem das redes de poder e como ela se infiltra no universo acadêmico, em planos de 

ensino, grade curricular e formação docente  ou não formação  e toda uma estrutura de 

instituições que opta por formar profissionais que se submetam ao que está posto, ou seja, 

manter a microestrutura que alimenta todo um macro poder e, acima de tudo, a sobrevivência 

num mercado de trabalho capitalista, consumista e altamente competitivo. 

Busquei, como justificativa do trabalho, registrar o momento político da UNIPLAC 

entre 1998 e 2004, quando a Universidade possuía menos de dez anos de concepção, e o 

pensamento político de um grupo de discentes que, mesmo não convidado a participar da 

universidade, dita “comunitária”, insurgiu contra a instituição reinvidicando participação e 

direitos. Entendo que não se trata somente de registrar a insurgência desse pequeno grupo 

dentro daquele contexto, mas ir além, propondo como um processo pedagógico e político de 

resistências que possa emergir dentro das pedagogias. 

A revelância da pesquisa bibliográfica em Foucault já justificaria o projeto de 

conhecer “regimes de verdades” e de como essas teias de saberes e poderes instalam-se numa 

instituição de ensino superior, tendo como suporte os estudos sobre subjetivação, insurgência 

e disciplinamento. São conceitos que encontrei nas seguintes obras de Foucault, ¨A Verdade e 

as Formas Jurídicas¨, ¨Vigiar e Punir¨, a ¨História da Sexualidade, ¨A Vontade do Saber¨ (1º 

volume). As obras ¨Vigiar e Punir¨ e ¨A Verdade e as Formas Jurídicas¨, – esta última sendo 

uma série de conferências feitas pelo Autor na Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
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Janeiro nos anos 70, – foram essenciais para relacionar qualquer processo de produção da 

Verdade, inclusive no Direito. Buscar o registro do que? justifica-se a relevância pela própria 

historia do movimento. O registro da insurgência é por si só uma resistência. 

Além de dedicar à obra de Foucault, contextualizei a evolução do curso de Direito no 

Brasil, relacionando a importância desta formação para a construção da democracia no país 

através das insurreições estudantis gestadas nos bancos, corredores, cantinas e centros 

acadêmicos das universidades brasileiras. Constatou-se que o curso de Direito não 

representou apenas a formação de advogados, mas explicitou o desejo de luta e cidadania em 

épocas distintas. Assim, penso que expor as lutas dos acadêmicos de Direito ao longo da 

história “[...] é retratar nosso país na sua formação política e cultural, desde o longínquo 11 de 

agosto de 1827” (ROQUE, 2007, p.283). 

Uma luta que passa pela organização estudantil nos Centros Acadêmicos, a exemplo 

do XI de Agosto, da Universidade de São Paulo, que em 2003 completou cem anos de lutas. 

Conhecendo a história da abertura do primeiro curso de Direito no Brasil, em 1827, três anos 

após a outorga da primeira Constituição do país, das lutas emancipatórias dos acadêmicos de 

Direito desde os primeiros anos da Nação brasileira, entendo ser importante investigar 

também a história dos egressos e militantes desses cursos, como Rui Barbosa, Joaquim 

Nabuco e Líbero Badaró. 

Trata-se, afinal, de um registro importante para elucidar o processo de luta que é o 

centro desta pesquisa. É relevante o registro de um importante momento do curso de Direito, 

da consolidação da UNIPLAC como Universidade e da valorização das lutas estudantis nessa 

construção. Neste sentido, destaca Diez (1993, p. 22) que “na história [...] não importa 

distinguir verdade e erro, e sim, descrever as práticas discursivas, solo onde germinam e se 

desenvolvem os diversos discursos”.  

A pesquisa em tela não se pretende como inédita, já que muito se tem estudado sobre 

a importância dos movimentos estudantis na construção da democracia no Brasil e na 

América Latina. Dentro da UNIPLAC, foi escrita uma importante monografia de conclusão 

de curso de autoria de Fernando Cordiolli, Juiz de Direito, um dos mais entusiastas na luta 

acadêmica dentro da Instituição. Fernando Cordioli  é citado pelos egressos entrevistados, não 

fazendo parte da pesquisa por questões de foro íntimo. Não para uma análise global do tema e 

sim, o estudo desse movimento em si. 

Na monografia de conclusão de curso, Cordiolli fez uma contextextualização dos 

movimentos estudantis no Brasil. Infelizmente ela se extraviou no tempo, não se encontra nos 

anais da Instituição. Tivemos acesso a outras dissertações sobre o tema, como o da professora 
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Cheron Moretti
1
, professora da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) que estudou 

temática similar. 

O país tem história universitária tardia. É necessária uma síntese da tradição 

acadêmica no Brasil, com foco no ensino jurídico, em função do que podemos chamar de 

curto tempo de construção. Durante os primeiros anos de colonização da América pelos povos 

vindos da Europa, as primeiras universidades foram construídas nas terras conquistadas pelos 

espanhóis – criada em 1538, a Universidade de Santo Domingo, na República Dominicana, é 

considerada a primeira universidade das Américas.  

No Brasil, embora já houvessem escolas superiores isoladas desde 1808, apenas no 

século 20 o país contou com universidades propriamente ditas, com a fundação do que viriam 

a se tornar, hoje, a Universidade Federal do Amazonas (1909), do Paraná (1912) e do Rio de 

Janeiro (1920). Foi um desenvolvimento tardio até mesmo para padrões latino-americanos, 

em relação à média mundial. 

Quando da fundação da universidade no Rio de Janeiro, outras 78 instituições de 

mesma envergadura já estavam espalhadas por vários países da América Latina. A alternativa 

para formação superior no Brasil, então restrita a um seleto grupo de jovens bem-nascidos, era 

a formação na Europa: até 1822, o ano da Independência, o país tinha aproximadamente 3 000 

bacharéis formados na França, Inglaterra e Portugal, a maioria na Universidade de Coimbra. 

Nessa instituição portuguesa, uma das mais prestigiadas do país, estudaram os juristas José 

Bonifácio de Andrada e Silva, o Patriarca da Independência (GOMES, 2006)
2
.  

Os cursos de Direito no Brasil começam, oficialmente, em 11 de agosto de 1827. Na 

data, o imperador Dom Pedro I promulga o régio decreto autorizando a abertura de cursos 

jurídicos. A autorização foi resultado de um projeto de Lei do magistrado e político paulista 

José Feliciano Fernandes Pinheiro, mais conhecido como Visconde de São Leopoldo (1774-

1847), para a criação dos cursos jurídicos no Brasil durante a Assembleia Constituinte para a 

primeira Carta Magna do país. 

O decreto foi acrescentado da criação de duas escolas para ministrar a disciplina: 

uma em Olinda, em Pernambuco, que 27 anos mais tarde seria transferida para o Recife e se 

tornar o embrião do departamento de Direito da atual Universidade Federal daquele estado, e 

outra em São Paulo, no que viria a ser o Largo de São Francisco, escola de Direito da 

Universidade de São Paulo.  

                                                           
1
 Sugere-se rever as obras de Cheron Zanini Moretti: “O nosso norte é o Sul”, “A colonidade do conhecimento”, 

“Pedagogia da insurgência na América Laina” e “Pedagogia da insurgência e contribuições no processo de 

liberação”. 
2
 Jornalista e Coordenador da Imprensa da Universidade de Campinas (UNICAMP), DESDE 1982. 
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A capital paulista ganhou preferência para abertura de um curso de Direito em razão 

de já possuir uma biblioteca jurídica frequentada por muitos estudantes no Convento 

Franciscano, fundado em 1647 no Largo São Francisco, onde seria aberto o curso de Direito 

na cidade, em 11 de agosto de 1827. Portanto, já havia um estudo jurídico no Direito, 

bastando o reconhecimento por parte da Monarquia recém-instaurada no jovem país. Conta 

Roque (2007, p. 255), que, nos primeiros anos de ensino, muitos estudantes de Direito se 

reuniam: 

[...] no Convento de São Francisco, situado no Largo de São Francisco, em 

tertúlias jurídicas, grupos de intelectuais interessados em estudos jurídicos. 

Muitos egressos da Universidade de Coimbra. Os estudos não se resumiam a 

área jurídica, mas também filosófica política e literatura. Os jovens que 

participavam dessas tertúlias lutavam pra a criação de cursos de Direito no 

Brasil. 

O currículo do curso de Direito situado no Largo São Francisco contemplava cinco 

anos de estudos. No primeiro, o foco era o chamado Direito Natural, Público, Constitucional e 

Direito das Gentes. No segundo, o Direito Eclesiástico. No terceiro, Direito Pátrio Civil, 

Criminal e Processual Penal. No quarto, Direito Mercantil e Marítimo. Por fim, no último 

período, Economia Política, equivalente à atual disciplina de Teoria Geral do Estado. No 

início, os cursos jurídicos no Brasil traziam consigo a preocupação com a qualidade de 

formação, em razão do período de graduação longo, da grade curricular expressiva e do 

método de ingresso, então uma novidade no país. Além do decreto imperial para criação dos 

cursos em Direito, outro decreto imperial instituiu os métodos de avaliação de ingresso no 

ensino superior – atualmente conhecidos como vestibulares. Sobre o tema, conta Roque 

(2007, p. 259), que: 

O ingresso nos cursos jurídicos deveria se dar por meio de exames 

vestibulares, sendo exigida a idade mínima de quinze anos para os 

vestibulares. Era obrigatório o cursinho de preparação. Cinco matérias eram 

exigidas no vestibular: francês, latim, retórica, filosofia racional e geometria. 

O latim era importante, porquanto a maioria das obras jurídicas era escrita 

nesse idioma. O francês apresentava algumas obras e começava a substituir o 

latim como idioma das obras jurídicas. 

A produção jurídica literária, interpretativas das leis, esteve desde a origem naqueles 

juristas que, hoje chamados doutrinadores, procuram dar o sentido a interpretação da norma, 
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do Direito positivado. Um exemplo foi o do médico e também jornalista Líbero Badaró, que 

criou 1824 em São Paulo o jornal Observador Constitucional cuja tarefa era interpretar a 

Constituição de 1824. Entre as observações e críticas comentadas no Observatório estavam 

questões como o princípio de igualdade dos cidadãos perante a Lei, uma ideia inspirada na 

Revolução Francesa os primeiros brados contra a escravidão, então adotada em larga escala 

no Brasil e ainda longe de causar a vergonha predominante na sociedade brasileira de hoje. 

Sinal disso é que os questionamentos de Badaró incomodaram as elites escravocratas de então 

e motivaram o seu assassinato a tiros, em novembro de 1930, perto da faculdade de Direito, 

numa rua que hoje leva seu nome. A liderança de Badaró é vista desta maneira por Roque 

(2007, p. 261): 

Lideranças estudantis e docentes se destacaram já nessa fase preparatória 

para o curso de Direito, com grande carga ideológica, entre eles, Líbero 

Badaró, que empresta seu nome para uma importante rua no Largo de São 

Francisco em São Paulo. Libero Badaró era médico e fora expulso da Itália 

por suas ideias que contrariavam o lugar comum. A Europa respirava os 

ventos do Iluminismo e Badaró fez fama no Brasil como médico e como 

assessor de outros médicos. Cientista promoveu pesquisas na areia de 

biologia e botânica. Foi professor dedicado e um dos primeiros jornalistas do 

Brasil. Suas ideias brilhantes e revolucionárias contaminavam a mocidade 

acadêmica do Largo de São Francisco. 

Os nobres ideais libertários, inspirados na Revolução Francesa, foram os ideais na 

criação do curso e o espírito de seus acadêmicos. O Centro Acadêmico de Direito do Largo de 

São Francisco foi fundado em 1903 e teve ilustres presidentes nesse período, de Joaquim 

Nabuco a Fernando Haddad em 1985. Com isso, segue até os dias de hoje, os ideais de 

liberdade, igualdade, justiça e democracia de inspiraram sua criação. 

O curso de Direito do Largo de São Francisco conserva ainda os mesmos ideais de 

Centro Acadêmico 11 de agosto de 1827. Foram os acadêmicos do Centro Acadêmico da 

Universidade de São Paulo (USP), que se insurgiram contra a nomeação de Alexandre de 

Moraes para o Superior Tribunal Federal, em razão do mesmo representar uma fraude em 

termos de ideais e princípios. Lutaram contra o atual governo ligado a atos de corrupção, 

pedem sua deposição e eleições direitas para presidente. 

Com essa militância, tem-se que, o estudante de ontem, que tinha espírito de luta e 

preocupação com as conquistas liberais do país e está presente no acadêmico dos nossos dias, 

se não aqui, no local desta pesquisa, o Largo se São Francisco continua como referência de 

contrapoder. 
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A Academia do Recife foi criada junto com a de São Paulo, em 11 de agosto de 

1827, no Mosteiro de São Bento, na cidade de Olinda, cuja estrutura resiste até hoje. Grandes 

juristas sentaram em seus bancos escolares, entre eles, Teixeira de Freitas, que elaborou o 

esboço do primeiro código civil brasileiro, em 1917 , além de Clóvis Beviláqua, Torquato 

Castro, Pontes de Miranda, os presidentes da República Epitácio Pessoa e Nilo Peçanha e os 

romancistas José de Alencar, José Lins do Rego e Graça Aranha, Castro Alves e Rui Barbosa 

– sendo que os dois últimos iniciaram o Curso de Direito no Recife vindo depois para São 

Paulo. Esses intelectuais colaboraram para a criação de um movimento cultural chamado 

Academia do Recife, a partir de um grupo de estudiosos com influência da cultura alemã, 

principalmente no Direito e na Filosofia, interessados em serem um centro irradiador das 

ideias nacionais e discussão dos grandes problemas econômicos a partir de uma doutrinação 

fortemente ligada à Igreja Católica. Conta Roque (2007, p. 268), que: 

Nenhum vulto é tão sugestivo e encarna o espírito da Academia do Recife, 

como Tobias Barreto de Menezes (1839-1889), professor, filósofo, 

jornalista, teatrólogo, poeta, jurista e advogado. [...] Tobias Barreto entrou na 

Academia em 1864, quando já estava em Recife e não se livrou da influência 

beneditina dos padres alemães. Essa influencia beneditina foi comparável a 

dos franciscanos na Academia de São Paulo. O Ensino da cultura alemã, e do 

idioma alemão esteve na academia de Recife e na Escola do Recife. 

Neste sentido, salientamos a importância da contextualização histórica dos 

movimentos estudantis na América Latina e no Brasil, sendo que o objeto da pesquisa é 

analisar uma insurgência política estudantil dentro de um contexto local. Esses registros locais 

estarão contextualizados no Capítulo 4. 

Vários ideais faziam parte da luta acadêmica no Brasil, entre eles a consolidação da 

independência, a implantação da democracia, a abolição da escravatura, a proclamação da 

República e formação cultural do país. Era uma resposta à Constituição de 1824, inspirada na 

Revolução Francesa, mas que na prática pouco tinha a ver com os ideais liberais que 

inspiraram o levante na França. O voto secreto, por exemplo, não era universal nem secreto. 

As eleições eram dominadas pelos ricos. A classe dominante, formada por barões, condes, 

marqueses, viscondes e outros dotados de títulos oligárquicos, o que fora proibido pela 

Declaração Universal de Direitos Humanos, 1948. O Direito não proibia a escravidão nem a 

servidão de gleba. O sistema brasileiro era a negação do liberalismo. Portanto, havia razões 

suficientes para que os movimentos acadêmicos nos cursos de Direito em São Paulo e no 

Recife se insurgissem. A luta era ideológica, sem violência, combatida com versos de seus 
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poetas Castro Alves, Tobias Barreto e seus oradores, Rui Barbosa e Joaquim Nabuco. 

Subindo a tribuna livre do Centro Acadêmico XI de agosto, em 11 de agosto de 1870, Castro 

Alves fez saudação à bandeira em homenagem aos “Heróis do Novo Mundo”, combatentes 

paulistas na guerra do Paraguai com os seguintes versos do poema Navio Negreiro: 

Existe um povo que a bandeira empresta 

Para cobrir tanta infâmia e covardia 

E deixa-a transformar-se nesta festa 

Em manto impuro de bacante fria 

Meu Deus, meu Deus, que bandeira é esta. 

Que impudente na gávea tripudia? 

Silencia musa... Chora e chora tanto 

Que pavilhão se lave no teu pranto (ROQUE, 2007, p.281). 

Presente na cerimônia aos ex-combatentes, o Comandante do Exército, despede-se 

em praça pública, anunciando que não mais vestirá a farda enquanto o Brasil reduzir um ser 

humano a condição de escravo. A insubordinação foi bem recebida no seio das Forças 

Armadas. Enquanto isso, o estadista Joaquim Nabuco, ex-acadêmico do Recife apresentou ao 

Congresso Nacional o projeto de lei com poucas palavras; “está abolida a escravidão no 

Brasil”. A Princesa Isabel, sancionou o projeto, transformando-o na Lei Áurea em 13 de maio 

de 1888. A Princesa Isabel não foi acadêmica, mas foi assessorada por acadêmicos de São 

Paulo e Recife o que revela a nobreza de seus princípios. Os acadêmicos nunca incitaram a 

violência, não promoviam arruaças ou depredações, não pregavam ódio. Lutavam apenas por 

seus nobres ideais. Não tinham armas. Suas armas eram os versos de seus poetas. 

O objetivo deste item é descrever um breve relato da consolidação da universidade 

do Planalto Catarinense e da luta acadêmica empreendida por seus estudantes, que serve para 

que tenhamos uma noção do tempo e do contexto em que se encontra a história escrita no 

Planalto Catarinense. A UNIPLAC é uma instituição de nível superior com 57 anos de 

história. A ideia por trás da criação da Universidade, nos anos 60, a partir da autorização de 

funcionamento das faculdades de Ciências Econômicas e Contábeis, Administração e 

Pedagogia era de criar uma “grande indústria, em uma realidade marcada pela crise 

econômica na qual a pecuária e indústria madeireira descaracterizavam-se como economias 

básicas” (UNIPLAC, 1999, p. 84).  

A constituição de uma universidade passa, então, a ser vista como meio de remediar 

a perda de dinamismo da economia do Planalto Catarinense gerada pelo fim do ciclo 

extrativista. A UNIPLAC, nos primeiros anos, passa a ser vista como um espaço privilegiado 
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na construção e definição de alternativas para o desenvolvimento da região serrana em tempos 

do neoliberal Jorge Bornhausen como Ministro da Educação. 

Entretanto, com a estrutura semi-privada, propondo-se a ser uma 

universidade comunitária, tendo um vínculo com a prefeitura de Lages, 

responsável em última instância pelas decisões administrativas da 

instituição, logo nos primeiros anos a universidade enfrenta forte resistência 

por parte dos discentes em razão de sua estrutura arcaica e mercadológica 

que se apresentava. (UNIPLAC, 1999. p. 100). 

Em 2017, o curso de Direito da UNIPLAC completou 30 anos de história, tendo 

formado mais de 300 profissionais no período. O primeiro passo, para a criação do curso foi a 

aprovação de uma Carta Consulta em 6 de setembro de 1979, pelo então secretário de 

Educação municipal Antero Nercolini – que, anos mais tarde, assumiria a presidência da 

Universidade (UNIPLAC, 1999, p.70). Ainda, segundo UNIPLAC (1999), inicialmente a 

Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina (OAB-SC) foi contra a criação do curso. 

A resistência foi enfrentada por profissionais locais do Direito como: advogada Dra Aidê 

Antunes e Dr. Gibrail Dib Antunes, que conseguiram convencer a OAB a considerar tolerável 

a criação do curso em Lages desde que fosse público e gratuito. Infelizmente essa demanda 

era contrária aos objetivos econômicos da instituição na época e é ainda hoje. A formação em 

Direito, uma das mais disputadas no vestibular da Universidade, é também o curso com maior 

número de acadêmicos matriculados. 

Em maio de 1988 registrou-se a fusão dos dois Diretórios Acadêmicos (DAON E 

DASEJ), em um único Diretório Central dos Estudantes (DCE). No estatuto da entidade, o art. 

2º do DCE tem por objetivos: a) congregar a totalidade dos estudantes....; b) lutar pelo ensino 

público e gratuito para todos os níveis; [...] concorrer para o aprimoramento das instituições 

democráticas que lutam pela melhoria das condições de vida dos povos; [...] concorrer pela 

implantação da Universidade Federal do Planalto Catarinense” (DCE, 2015). Em pequena 

síntese o  esse espaço  constituem o lugar de recorte feito para a pesquisa. 

Com essas bases, estruturei a dissertação em três capítulos. Na introdução, abordo o 

contexto histórico da criação dos cursos jurídicos no Brasil como forma de introduzir a 

importância da luta estudantil no país nascida nas Academias. Destaco a formação de 

lideranças e de seu engajamento nas principais lutas emancipatórias ao longo da história do 

país, incluindo as lutas abolicionistas. Essa luta histórica começa a ser contada logo após a 

outorga da Constituição Política do Império do Brasil de 1824, a primeira Constituição do 
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Brasil e a criação das duas primeiras faculdades de Direito, em São Paulo e no Recife, em 

1827. Nesse primeiro capítulo também foi contextualizado a construção da Universidade do 

Planalto Catarinense (UNIPLAC), bem como a história da criação do curso de Direito. 

No primeiro capítulo, do conhecimento teórico da obra A Verdade e as Formas 

Jurídicas foi registrado a construção dos instrumentos e procedimentos jurídicos, 

essencialmente o inquérito e a confissão, como instrumentalização da verdade inquisitorial, 

largamente utilizada na Inquisição na Idade Média e sua herança ainda presente nos 

procedimentos cotidianos de se fazer julgar dentro das salas de audiências e tribunais deste 

país. 

Dentro desse contexto, contextualizo o positivismo jurídico como instrumento estatal 

de formatação de verdade e dominação através dos doutrinadores, códigos e normas 

positivadas. Além disso, registro a pesquisa de Foucault, de como o uso dessas formas 

jurídicas codificadas se instrumentou em formas de doutrinação, domínio e poder. Nesse 

sentido, faço uso do entendimento de Dell Vecchio (2005, p. 59), para quem “todas as 

instituições positivadas, todas as leis, todos os costumes, não passam de manifestações ou 

reflexos de sentimentos, de pensamentos, de persuasões, ainda que expressos por vários 

modos, e, porque emanados de uma multidão de sujeitos e da sucessão das gerações, nem 

sempre fundidos”. 

No segundo  capítulo, ainda dentro da pesquisa bibliográfica, faço a abordagem do 

Michel Foucault sobre as instituições austeras e suas práticas de disciplinamento. Descrevo o 

entendimento do Autor sobre as relações de poder e saber nela existentes. Nesse capítulo 

apresento como ferramentas as principais obras, Vigiar e Punir, além de A História da 

Sexualidade I, a Vontade do Saber.  

Abordo a sexualidade, problematizada por Michel Foucault e suas reflexões para a 

formação de indivíduos livres, insubmissos e não assujeitados. Para Foucault a sexualidade, 

ou a repressão sexual está de forma central ligada a origem da submissão, sujeição e 

assujeitamento. É um tema sobre o qual o autor trabalha intensamente ao final de sua vida. A 

obra Sexualidade a Vontade do Saber, I, primeiro volume será utilizado neste terceiro 

capítulo. Sendo o sexo parte integral de nossa vida, sem ele, sequer existiríamos e por isso 

Foucault, na sua contemporaneidade trata de estimular esse debate e sua relação com o poder 

e disciplinalização do trabalho e ordem vigente no pais. 

Nestes tempos, como em outros tempos não tão recentes, a humanidade volta e meia 

resolve retroceder em ideias e valores. Como na saída da idade média, pra a idade da luz, não 

vivida por nossa geração, sinto como pesquisadora estar vivendo em tempos inquisitórios da 
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chamada idade das trevas. Forças conservadoras resolveram também “sair do armário”, sem 

vergonha de defender ideais fascistas, preconceitos e estereótipos. Encontramos ao nosso 

lado, um professor, um servidor público, um operário, um parente defendendo ideias de 

exclusão, descriminalização, preconceitos e ou dizendo coisas que jamais você imaginaria 

ouvir de determinada pessoa. Estou falando dos famosos chavões como: bandido bom é 

bandido morto, direitos humanos são para humanos direitos ou então contrários as cotas, 

contrário a todas as políticas públicas de inclusão. Pior, promovendo eventos públicos 

intitulados “gente de bem”! Um ícone da cultura e da música popular brasileira é agredido e 

praça pública por jovens que fugiram das aulas de história, de ética, de fraternidade, de 

igualdade. Não sei onde apreenderam a ser assim 

Por fim, no quarto capítulo, foco a empiria e os resultados da pesquisa trazidos em 

depoimento dos egressos que de alguma forma se envolveram nas lutas estudantis. Faço 

referência também à genealogia e à forma como os dados foram coletados e analisados. Sendo 

assim, coletar os depoimentos dos egressos significa registrar o papel histórico e político 

desempenhado pelos mesmos na construção de uma universidade que deseja ser comunitária e 

democrática. Busco saber o que desencadeou a insurgência dos acadêmicos e em que contexto 

esse processo ocorreu é um dos objetivos a serem buscados. 

A metodologia das entrevistas contou com um roteiro semiestruturado que, para 

Flick (2009, p. 149), surgiu para “[...] estudar teorias subjetivas em campos como escola e 

outras áreas de trabalho profissional”. A pesquisa foi realizada no município de Lages (SC). 

Os sujeitos entrevistados foram cinco egressos dos cursos de graduação em Direito que de 

alguma forma contribuíram para a resistência estudantil e na construção da história do Centro 

Acadêmico de Direito, descritos ao longo do texto com os codinomes: E1, E2, E3, E4 e E5; 

para garantir a não identificação da fonte dos informantes.  
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1. A VERDADE E O DIREITO 

O objetivo deste capítulo, essencial a esta dissertação está em relacionar o que 

entendíamos como a positivação das normas dentro do curso de Direito e sua relação com 

uma aceitação tácita de tudo que nos eram impostas em termos de conteúdos, métodos, 

didáticas e outras práticas dentro do curso. Com o começo da pesquisa bibliográfica sentimos 

que o problema é bem mais complexo do que percebíamos. Porém, percebíamos de que 

alguma coisa estava fora da ordem e que aquela formação não nos levaria a sermos 

profissionais capazes de transformar a realidade que vivíamos. Vamos comigo! 

Começamos nossa pesquisa bibliográfica pela  obra Verdade e as Formas Jurídicas 

que é resultado de uma série de cinco conferências proferidas por Michel Foucault entre 21 e 

25 de maio de 1973 na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ela constitui a 

base da pesquisa bibliográfica neste capítulo, em razão da análise sobre como se deu a 

construção da verdade jurídica na trajetória do Ocidente, nos inquéritos, investigações, 

confissões, procedimentos medievais, presentes ainda na ordem processual atual. Nessas 

conferências, Foucault relaciona a construção da verdade jurídica como a verdade construída 

para dar suporte às estruturas de poder e são fundamentais ao se relacionar o processo de 

produção da verdade e o Direito.  

O Direito aqui pode ser entendido não somente como uma prática social mas como 

uma ciência positivada determinada por um poder epistemológico. Foucault (apud REVEL, 

2005, p. 86) escreve que: 

[...] caminho mais certo da verdade? Trata-se, consequentemente, de 

reconstituir uma verdade produzida na história e isenta das relações de 

poder, identificando ao mesmo tempo as múltiplas coerções e os jogos, à 

medida que cada sociedade possui seu próprio regime de verdade, isto é, os 

discursos que elas acolhem e fazem funcionar como verdadeiros [...]. 

Recorremos aos preceitos filosóficos das pesquisas de Foucault e encontramos 

vestígios sobre como se formaram os domínios do saber e poder a partir de práticas sociais, 

principalmente de controle e vigilância, uma repressão constituída nas relações de poder. 

Foucault dedicou 20 anos de investigações na relação do tema poder e saber, mas sempre 

tendo o sujeito como pano de fundo. Esse poder permite que uns atuem sobre os outros, para 

manter privilégios usando os instrumentos de dominação, de discursos, vigilância e 
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principalmente de forma institucionalizada em suas estruturas jurídicas e hierárquicas dentro 

das instituições diversas. 

A análise de Foucault é uma análise nietizcheana do poder que busca quebrar o 

paradigma de que os procedimentos de produção da verdade, a ciência em seu estado puro, 

são alheios ao poder. Ao tratar das diversas formas judiciais e penais de produção da verdade 

durante a historia, - prova-inquérito e o exame – Foucault as define como um saber –poder 

arraigado às formas de poder constituídas.  

1.1 A INVENÇÃO DO CONHECIMENTO EM FORMAS JURÍDICAS 

 O objetivo deste capítulo é relacionar as chamadas ciências jurídicas na formação de 

estruturas de poder dentro das instituições. Esse tema percorre toda a obra de Foucault e 

instigou a pesquisa empírica que encerra esta dissertação. Foucault inspirou-se em Nietzsche, 

para analisar as estruturas de poder existentes nas instituições austeras, entre elas, a escola, os 

presídios, os hospitais e as fábricas. Nesses locais, o Autor procurava mostrar o discurso, ou 

seja, como pode se formar, a partir do século XIX, certo saber do homem, da individualidade, 

dentro e fora das regras. Além disso, como esse saber se impôs através da análise do discurso 

– não como um conjunto de fatos linguísticos ou leis ou regularidades das linguagens, mas 

sim nos fatos de linguagem. É desse discurso como um conjunto regular de fatos linguísticos, 

polêmicos e estratégicos que trata o autor, ao qual ele chamará de Regimes de Verdade.  

No ensino jurídico, mais especificamente do Direito Penal, surgiram determinadas 

práticas e verdades analisadas por Foucault. O inquérito, por exemplo, é visto pelo Autor 

como uma grande invenção e exemplo de como se construiu um axioma no século XIX. Com 

o inquérito, o nascimento e a formação de certo número de controles políticos e sociais no 

momento da formação de uma sociedade capitalista, essa dinâmica se estende até nossos dias, 

com aprimoramento de seus procedimentos e métodos. Sobre o assunto, diz Foucault (2002, 

p. 12), que: 

[...] foi no meio da Idade Média que o inquérito apareceu como forma de 

pesquisa de verdade no interior da ordem jurídica. Foi para saber exatamente 

quem fez o quê, em que condições e em que momento que o ocidente 

elaborou complexas técnicas do inquérito que puderam, em seguida, ser 

utilizadas na ordem científicas e na reflexão filosófica. [...] Dessa mesma 

forma, no século XIX também se inventaram a partir de problemas jurídicos 

e judiciais, penais, formas de análise bem  curiosas, chamada de exame. Tais 
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formas de análise deram origem a Sociologia, à Psicologia, à Psicopatologia, 

à Criminologia, à Psicanálise. 

O inquérito policial mantém até hoje sua força inquisitiva e representa um forte 

instrumento do aparto judicial e estatal na construção do chamado Direito Penal Máximo. 

Nele o Estado detém a exclusividade na condução e processamento da verdade jurídica, 

assumindo assim o monopólio judicial. Com ele, consolidaram-se instituições estatais, como 

no poder Executivo, no legislativo e no judiciário. O Ministério Público é por excelência um 

grande exemplo desse aparato fortemente estruturado para fazer valer um Estado policial de 

vigilância e punição descrito em Vigiar e Punir, uma das mais conhecidas obras de Foucault. 

Nietzsche, na Gaia Ciência, datada de 1873, tratava dessa invenção verdade pelo 

homem, na sua história de domínio e poder descreve com  clareza  a absurda  prepotência 

humana ao definir o que seja verdadeiro. Descreve o pensador alemão que: 

Em algum ponto perdido deste universo, cujo clarão se estende a inúmeros 

sistemas solares, houve, uma vez, um astro sobre qual, animais, inteligentes 

inventaram o conhecimento. Foi o instante da maior mentira e da suprema 

arrogância da história universal. (NIETZSCHE apud FOUCAULT, 2002, 

p.13). 

Quando Foucault busca em Nietzsche um significado de invenção não quer dizer 

origem, para que possamos entender, por exemplo, que religião que para ele não tem origem, 

que foi inventada. Que a religião foi fabricada, assim como a poesia, a psicologia, a 

psiquiatria. Foram inventadas para impor as palavras do ser humano e estabelecer uma relação 

de poder. 

Outro exemplo de invenção de verdade descrito por Foucault é o ideal, que não tem 

origem. Ele foi inventado, fabricado, produzido por uma série de mecanismos, de pequenos 

mecanismos de geração de domínio e poder o que ele definiu como a imbricada relação de 

saber- poder que constrói uma verdade capaz de gerar e manter poder. Para Nietzsche (apud 

FOUCAULT, 2002), a invenção possui um pequeno começo, ‘mesquinho e inconfessável’. E 

por obscuras relações de poder que a poesia e a religião foram inventadas. O conhecimento, 

pois, foi inventado. Sobre o assunto, vale ressaltar que: 

[...] o conhecimento  surgiu de uma centelha entre duas espadas”. É a luta, o 

combate, o resultado da luta do combate e consequentemente o risco do 

acaso que vão dar lugar ao conhecimento. O conhecimento do vencedor. [...] 

quando cessaremos de ser obscurecidos por todas essas sombras de deus, 
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quando conseguiremos desdivinizar completamente a natureza? 

(NIETZSCHE apud FOUCAULT, 2002, p.19). 

Sob a influência de Nietzsche, Foucault desenvolve suas teorias e descreve a 

formação de corpos dóceis, de falsas verdades que precisam ser expostas  ou exibidas , 

na fase genealógica da necessidade de “de expor as vísceras”, e provocar resistência. Partindo 

da ideia de que o conhecimento não tem origem e sim é inventado, Nietzsche diz que o 

conhecimento não tem afinidade com o mundo a conhecer e por conta dessa afirmação, 

Foucault escreve que é “[...] contra um mundo sem ordem, sem encadeamento, sem formas, 

sem beleza, sem sabedoria, sem harmonia, sem lei que o conhecimento tem que lutar.” 

(FOUCAULT, 2002, p. 23). Completando a linha de raciocínio do Autor: 

Ora, se quisermos saber o que é conhecimento, não é preciso aproximar da 

forma de vida, de existência, de ascetismo, própria ao filósofo. Se quisermos 

realmente conhecer o conhecimento, saber o que ele é aprendê-lo em sua 

raiz, em sua fabricação, devemos nos aproximar, não dos filósofos, mas dos 

políticos, devemos compreender quais são as relações de luta e de poder. E é 

somente nessas relações de luta e de poder – na maneira como são as coisas 

entre si, os homens entre si se odeiam, lutam, procuram dominar uns aos 

outros, querem exercer, uns sobre os outros, relações de poder – que 

compreendemos o que consiste conhecimento. (FOUCAULT, 2002, p.23) 

Para Foucault (2002), a ideologia é uma marca, o estigma destas condições políticas 

ou econômicas de existência sobre um sujeito de conhecimento que, de Direito, deveria estar 

aberto à verdade. Nesse sentido, denuncia a teia engenhosa, de poder, que se constrói não 

somente numa ideia do bem ou do mal a ser vencida, mas de toda uma sociedade controlada, 

vigiada a ser conduzida de forma constante, em movimento.  

Esse poder analisado em Vigiar e Punir e em “A Verdade e as Formas Jurídicas” não 

é um poder político estatal ou um poder de classe, mas sim, um poder produzido por meio de 

relações de poder que se fundam numa concepção de sujeito-objeto, assujeitado pelas 

instituições de poder dentro de uma sociedade disciplinar. 

Neste capítulo da pesquisa investigamos também, seguindo os passos de Foucault 

(2002), os textos clássicos do teatro grego que versam sobre a importância da lei. Em Édipo 

Rei, peça trágica de Sófocles, para exemplificar a importância do saber e sobre o que está em 

jogo, essencialmente o poder. Já na primeira cena da obra, os habitantes de Tebas recorrem ao 

soberano para exigir dele a solução de problemas da peste que dizimava o reino. “tu tens 

poder, deves curar-nos da peste”. E Édipo responde: “tenho grande interesse em curá-los da 
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peste, porque esta peste que vos atinge me atinge também minha soberania e minha realeza” 

(FOUCAULT, 2002, p.31). 

Na obra, Édipo não temia a morte, temia perder o poder. Nesse momento Foucault 

alerta para o que está por trás do saber: o acontecimento, definido a princípio como uma 

modalidade de análise histórica da arqueologia (acontecimentos discursivos) “e que terá mais 

quatro sentidos para o termo que são: ruptura histórica, regularidade histórica, atualidade e 

trabalho de acontecimetalização” (CASTRO, 2016, p.25). 

A tragédia de Édipo é, pois, a história da busca da verdade; é um procedimento de 

busca da verdade que obedece exatamente às praticas judiciárias gregas da época. Para 

Foucault, segundo análise de Castro, a obra Édipo Rei: 

[...] é um espécie de resumo da história do direito grego. E representa uma 

grande conquista da democracia grega: o direito de testemunhar, de opor a 

verdade ao poder, uma verdade sem poder e um poder sem verdade. Segue-

se daí uma série de consequências: 1) a elaboração das formas tradicionais 

da prova e demonstração (como produzir a verdade, em que condições, que 

formas observar, que regras aplicar;  o desenvolvimento de um novo tipo de 

conhecimento, o conhecimento do testemunho, por recordação, por 

investigação. Houve na Grécia uma grande revolução que, através de uma 

série de lutas e questionamentos políticos, teve como resultado a elaboração 

de uma forma determinada de descobrimento judicial, jurídico de verdade. 

Essa constitui a matriz, o modelo a partir do qual uma série de outros saberes 

– filosóficos, retóricos, empíricos – puderam desenvolver-se e caracterizar o 

pensamento grego (CASTRO, 2016, p. 132). 

O que está em jogo é uma luta de poder e o poder político não está ausente do saber. 

O sujeito de fato é um sujeito qualificado, construído pelas circunstâncias institucionais: as 

universidades, as escolas, os laboratórios. Essa análise de verdade, reafirmamos,  está em toda 

a obra foucaultiana.  

Sujeito, verdade, poder, saber e ética: em torno destes temas articula-se o 

pensamento de Foucault. Discursos de verdade, formas de racionalidade, 

efeitos de conhecimento e de ciência acabaram por nos “dizer”, por nos 

constituir como sujeitos de desejo e de prazer sexual. O que podemos dizer 

de verdadeiro sobre isso e, quando o fazemos, que preço teremos de pagar? 

Ficarmos colados a essa produção de verdade ou tentarmos transgredir em 

direção a novas formas de subjetivação e objetivação do sujeito humano 

(ARAÚJO, 2000, p.9). 
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1.2 A SOCIEDADE DISCIPLINAR  

A verdade, o discurso e a disciplina, temas centrais do trabalho de Foucault 

principalmente no estudo da formação de verdade sobre o sujeito e a estruturação das formas 

jurídicas punitivas, desde punição medieval na inquisição ao corpo até a punição disciplinar 

do panóptico descrito em Vigiar e Punir, que trataremos no Capítulo II. 

1.2.1 A formação disciplinar 

A formação disciplinar, segundo Castro (2016, p. 110): 

[...] a disciplina como uma ordem do saber (forma discursiva de controle da 

produção de novos discursos e outra de poder conjunto de técnicas em 

virtude das quais os sistemas de poder tem por objetivo e resultado a 

singularizarão dos indivíduos).  

Para produzir e manter os corpos dóceis é preciso investir num sistema disciplinar 

eficiente de controle sobre o saber e o conhecimento, especificamente sobre a sociedade 

disciplinar contemporânea para a construção de um discurso coeso e eficiente no 

disciplinamento do sujeito. Diz o Autor que: 

A formação da sociedade disciplinar pode ser caracterizada pelo 

aparecimento, no final do século XVIII e início do século XIX, de dois fatos 

contraditórios, ou melhor, de um fato que tem dois aspectos, dois lados 

aparentemente contraditórios: a reforma, e a reorganização do sistema 

judiciário e penal nos diferentes países da Europa e do mundo. Esta 

transformação não apresenta às mesmas formas, a mesma amplitude, a 

mesma cronologia nos diferentes países. (FOUCAULT, 2002, p.79). 

O sistema penal Inglês do século XVIII foi um dos mais sangrentos e selvagens que se 

tem notícia, segundo registros das investigações de Foucault. Nessa época, 315 condutas eras 

descritas e poderiam levar alguém à forca. A conduta criminosa era tida como uma infração à 

lei natural, à lei religiosa e à lei moral. Essa conduta nascia no interior da sociedade, pelo lado 

legislativo e lado político. No século passado, Oscar Wilde viu-se encarcerado e faz também 

registro do que eram as prisões na Inglaterra nesse período, onde atrocidades eras cometidas, 

inclusive com crianças encarceradas e onde a fome, a insônia e as doenças eram punições 

permanentes, permitidas por lei. (WILDE, 2011, p.164). 
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Esse poder determinava o que era crime. Para Rousseau apud Foucault (2002), 

criminoso é aquele que rompe o pacto social. Para Foucault, existe uma economia de poder 

que justifica essa imputação objetiva
3
, além das economias da ilegalidade definidas por ele 

como sendo aquelas subprodutos dos pequenos ilegalismos. Um exemplo: O poder das 

facções dentro dos presídios e a economia nascida da ilegalidade. 

Foucault (2002, p.81), sintetiza que “a lei penal deve simplesmente representar o que 

foi útil para a sociedade. A lei define como repreensível o que é nocivo à sociedade, definido 

assim negativamente como útil”. As leis são positivadas pelo poder político. Para que haja 

uma infração é preciso que uma lei a descreva como crime. Um poder que determine o que é 

nocivo à sociedade naquele momento.  

 Criminalizar o uso de drogas, a imigração, a redução da menoridade penal, o uso de 

armas, o aborto, são para Foucault formas de coesão social
4
. O poder estatal determina a 

utilidade da criminalização de determinada conduta que está dentro da esfera das liberdades 

individuais. Temos como exemplo a Política Criminal adotada nos Estados Unidos desde a 

década de 60, conhecida como a política de tolerância zero  e copiada no Brasil, que cada vez 

mais criminaliza práticas sociais. Diz Foucault que: 

Toda a penalidade do século XIX passa a ser um controle, não tanto sobre o 

que fizeram os indivíduos está em conformidade ou não com a lei, mas o 

nível do que podem fazer, do que são capazes de fazer, do que estão sujeitos 

a fazer, do que estão na iminência de fazer. (FOUCAULT 2002.p.85) 

Dito isto, a prisão vai se tornar a grande punição do século XIX, principalmente 

depois da revolução industrial na Inglaterra e, sobretudo do desenvolvimento do capitalismo. 

Era preciso vigiar a propriedade privada, as riquezas criadas contra a pilhagem de terras feitas 

pelos excluídos da época. 

 Foram, portanto, necessários novos sistemas de controle social estabelecidos pelo 

poder, pela classe  industrial e estatal. Para Ferrajoli (2006, p. 751) “a incompatibilidade entre 

Estado e Direito Penal de Exceção – a Impossibilidade de sanar o contraste entre razão de 

                                                           
3
 Em direito, Imputação objetiva significa atribuir a alguém a responsabilidade penal, no âmbito do fato típico, 

sem levar em conta o dolo do agente, já que dolo é requisito subjetivo que deve ser analisado dentro da ação 

típica e ilícita. “Em nosso entendimento, a imputação objetiva é excessivamente condescendente com a política 

criminal estatal, o que pode provocar abusos e lesões a direitos individuais. Além disso, lastrear o critério da 

imputação sobre bases exclusivamente objetivas pode afastar a punição de partícipes, que agem dolosamente, 

em delitos graves, merecedores de compor o concurso de pessoas”. (NUCCI, 2017, p. 69). 
4
 O dispositivo é uma descrição genealógica. “[...] a prisão serviu como um filtro, concentração desse efeito 

involuntário e negativo; no meio delinquente é utilizado para diversos fins políticos e econômicos”. (CASTRO, 

2016, p. 403). 
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Estado e Razão Jurídica própria ao Estado de Direito depende de lógica oposta sobre a qual as 

duas razões se baseiam”. 

Para Foucault (2002) é desse período a origem da sociedade disciplinar. Uma 

sociedade que tem um olhar de vigília e punição dentro das instituições, principalmente 

escolas, hospitais, empresas estatais, fábricas e de forma não mais dissimulada. É 

profundamente desumana, dentro dos presídios. Lá estarão aqueles que, de alguma forma 

quebraram as regras da sociedade punitiva e vigiada perdem não somente o direito de viver 

em sociedade como  também seus direitos de cidadão, de dignidade humana. 

1.2.2 A judicialização 

Foucault afirma que utiliza dos autores que gosta, não necessariamente através de 

citação, que pode ir além, trazendo outro formato de escrita. Nietzsche, um dos seus 

preferidos é usado como instrumento de construção dos seus próprios conceitos. Nesse 

sentido, problematizaremos nosso objeto de pesquisa com a longa jornada percorrida por 

Foucault na análise da construção das verdades, instrumentos de governamentabilidade.  

A formação da sociedade disciplinar aparece a partir do século XIX, mais 

explicitamente com a reorganização e reforma do sistema judiciário e penal na Europa e nos 

países ao redor do mundo. “Toda a penalidade no século XIX passa a ser um controle, não 

tanto sobre o que fizeram os indivíduos, está em conformidade ou não com a lei, mas ao nível 

do que podem fazer, do que são capazes de fazer, dos que estão sujeitos a fazer, dos que estão 

na iminência de fazer”. (FOUCAULT, 2012. p.133). 

Foucault busca em Cesare Beccaria, os primeiros registros de controle dos 

indivíduos, não como uma reação ao que fizeram, mas controle de seus comportamentos e 

constata que o controle não pode estar nas mãos de um único poder, o poder Judiciário, mas 

amplia esse poder. Contextualiza a separação de poderes de Montesquieu, e vê que o controle 

penal punitivo não pode ser efetuado pela própria justiça, mas por uma série de outros poderes 

laterais, à margem da justiça, como a polícia e toda a rede de instituições de vigilância e 

correção: a polícia para a vigilância, as instituições psicológicas, psiquiátricas, 

criminológicas, médicas pedagógicas para a correção. Escreve Foucault (2002, p. 110): 

É assim que no século XIX desenvolve-se em torno da instituição judiciária 

e para lhe permitiria assumir a função de controle dos indivíduos ao nível de 

sua periculosidade, em uma gigantesca série de instituições que vão 



33 
 

enquadrar os indivíduos ao longo de sua existência; instituições pedagógicas 

como a escola, psicológicas ou psiquiátricas como o hospital, o asilo, a 

polícia, etc. Toda essa rede de um poder que não é judiciário deve 

desempenhar uma das funções que a justiça se atribui neste momento: 

função não mais de punir as infrações dos indivíduos, mas de corrigir suas 

virtualidades. 

As inquietações encontram sentido da pesquisa, ao constatar a teia de poderes e 

interesses numa universidade como instituição de controle e docilização dos corpos. Recusar 

as maçantes aulas no curso, com simples leituras de códigos requer debate, ética, justiça e 

cidadania. Ensina Judith Revel (2005) que o exercício crítico proposto por Foucault se opõe à 

ideia de uma pesquisa metódica em busca de soluções, e sim, na dimensão de problemática. 

Entendemos que essas inquietações podem ser problematizadas num contexto que ocorreram 

como um registro importante. 

Nesse eficiente poder, não há mais inquérito, ou reconstruir um 

acontecimento. O novo modelo é de vigilância permanente dos indivíduos 

por alguém que representa o poder. Do indicado e que pode estar na pessoa 

do diretor da escola, chefe de oficina, o diretor da prisão, gerente de uma 

repartição. (FOUCAULT, 2012, p. 186). 

Essa sub-poder detém uma parcela de poder. Vejamos, por exemplo, na instituição de 

ensino superior em estudo. Estão lá os docentes formadores representando os principais 

poderes, desde a polícia judiciária, o Ministério Público, a Magistratura e o próprio 

Magistério Superior. Assim, para Foucault, se constrói a “biopolítica” – [...] que, por meio dos 

biopoderes locais, se ocupará, portanto, da gestão da saúde, da higiene, da alimentação, da 

sexualidade, da natalidade etc., na medida em que elas se tornaram preocupações políticas 

(REVEL, 2005, p. 26). 

Foucault (2002, p. 114) traduz no panoptismo como; “[...] ao nível mais simples e no 

funcionamento quotidiano de instituições que enquadram a vida e os corpos dos indivíduos; o 

panoptismo, ao nível, portanto, da existência individual”. Essa arquitetura aplicada na 

construção nos presídios, nas escolas, quartéis e hospitais, onde a vigilância constante se faz 

através dos olhos dos vassalos do rei, que podem estar na guarita ou em vigilância. Essas 

instituições têm a finalidade não de excluir, e sim, de fixar indivíduos, ensina Foucault. A 

fábrica não exclui os indivíduos; liga-os a um aparelho de produção. A escola não exclui os 

indivíduos; mesmo fechando-os; ela os fixa a um aparelho de transmissão do saber conclui 

Foucault.  
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Nesse engessamento, o poder se manifesta através da disciplinarização, do ensino 

positivado, da ausência de debates, na escolha dos professores, coordenadores, colaboradores, 

enfim, a direção parece cumprir sua finalidade ao que podemos deduzir até aqui; na 

autoridade de Foucault encontramos elementos para fazer o diagnóstico de práticas 

autoritárias dentro das instituições, especialmente dentro da Universidade, corte feito para 

deste estudo.  

A verdade do ser humano em ciências criadas, positivas, em verdades fabricadas, 

formam os operadores do Direito que a sociedade capitalista precisa formar, de sujeitos dóceis 

e produtivos. Para Foucault, se há vida, trabalho e linguagem, há aquele que as produz. Os 

saberes positivos indicam sua finitude. 

 Uma maioria que se sujeitou, que obedece, que se orgulha em servir o rei e dele 

receber migalhas. Poucos corajosos se insurgem. O pensamento de Foucault apresenta críticas 

a construção do sujeito descrita desde Descartes e Sartre, conforme  traduz Revel (2005, 

p.86). No dizer de Foucault (2002, p. 56), influenciado por Nietzsche, Blanchot e Lacam, “o 

sujeito tem uma gênese, uma formação, uma historia, e que ele não é originário”. 

O embate está na resistência, termo precedido e descrito por outros autores, mas 

para, Foucault representa uma “transgressão’ “ou maneira pelo qual o indivíduo singular, por 

meio de procedimento que é, em geral, de escritura [...] . Na década de 70 o termo resistência 

se dá necessariamente onde há poder, porque ela é inseparável das relações de poder, na 

medida em que as relações de poder estão em todo lugar. A resistência para Foucault é a 

possibilidade de criar espaços de lutas e de agenciar transformação. 

Neste sentido, com base nas pesquisas de Foucault, no debate de estudiosos e dentro 

do contexto social, político que vivemos no momento, ouço aqui reforçar ideias que se 

aventam em campos possíveis de debate, ou seja, da necessidade de uma educação para a 

insurgência, antecipando deduções que vem sendo constatadas. Portanto, o pensamento 

filosófico de Foucault encontra respaldo na realidade vivenciada no atual momento político 

no Brasil em que, após um golpe de Estado em 2016 vivenciamos um Estado de violência 

generalizada, perda de direitos individuais, trabalhistas e coletivos. Um governo déspota, que 

se mantém a força de compra de apoio dos poderes Legislativo e Judiciário de forma 

descarada e cínica com apoio da grande imprensa.  
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1.2.3 As regras de disciplinamento 

O regime disciplinar, segundo Foucault, caracteriza-se “por certo número de técnicas 

de coerção que exercem um esquadrinhamento sistemático do tempo, do espaço de do 

movimento dos indivíduos e que atingem particularmente suas atitudes, os gestos, os corpos” 

(REVEL, 2005, p. 35). Impondo uma relação de docilidade-utilidade. Pensar em 

disciplinamento implica em pensar em tecnologias de individualização e de normatização do 

corpo infantil, na produção do sujeito útil e dócil.  

O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte do corpo 

humano, que não visa somente ao crescimento de suas habilidades, nem ao incremento de sua 

sujeição, mas a formação de uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto mais 

obediente quanto mais útil ele for e inversamente (FOUCAULT 2012, apud REVEL, 2005, p. 

35). 

Para Foucault (2012), essa política investe sobre as escolas, hospitais, os lugares de 

produção, os mais geralmente sobre todo o espaço fechado que possa permitir sua repartição e 

identificação. A disciplina submete o homem e a mulher às leis da humanidade e o faz sentir a 

sua força, mas todo este processo de disciplinamento deve acontecer bem cedo; sendo assim, 

as crianças devem ser mandadas ainda pequenas à escola para que a disciplina tenha seu efeito 

sobre o corpo. 

Foucault fala de dispositivos disciplinares, carcerários, dispositivos de saber, 

dispositivos de poder. O dispositivo tem sua função estratégica, pode ter a função de uma 

emergência ou estratégico que pode redefinir sentidos conforme a ordem do poder atual. O 

dispositivo disciplinar, recorrente na obra de Michel Foucault, está definido como “[...] objeto 

da descrição genealógica. O dispositivo é, em definitivo, mais geral que a episteme, que 

poderia ser definida como um dispositivo exclusivamente discursivo” (CASTRO, 2016, p. 

134). Quando Foucault estudou o saber definiu como sua fase arqueológica, nos seus estudos 

de poder, as definiu como genealógica. Como nosso estudo é genealógico partimos da sua 

definição de disciplina como sendo “[...] o conjunto de técnicas em virtude das quais os 

sistemas de poder têm por objetivo e resultado a singularizarão dos indivíduos” [...] 

(CASTRO, 2016, p. 40-41). Dessa forma, o exercício de poder que tem por objeto os corpos e 

sua normalização. 

Salete Oliveira (2017, p. 303), em seu estudo sobre o aprisionamento de jovens relata 

um contra poder exercício pelos menores jovens aprisionados na Fundação Casa em São 

Paulo, antiga Fundação do Bem Estar do Menor (FEBEM) que se organizaram e fugas em 
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massa. Estes jovens mostraram em sua coragem e revolta que o disciplinamento não basta e 

que os aprisionamentos em qualquer tipo de instituição devem ser abolidos. Não discutimos o 

mérito aqui, e sim a formação da resistência, a insurgência e também a coragem para o ato 

revolucionário da transgressão, da insubmissão, do não assujeirtar-se como escreveu Foucault, 

foco de sua obra. 

Foucault, ao diferenciar força, poder e governo, explicitou que não há poder ou 

governo que se instale diante de uma recusa ou uma revolta em potencial. Diz Salete Oliveira 

(2017, p. 304), que “[...] com urgência da afirmação da vida em percursos livres; que começa 

e termina a partir de um corpo corajoso, de uma força viva e livre, indomesticável”. Dito isto, 

acreditamos não ser inútil revoltar-se. Dizemos mais, é preciso formação para a insurgência, 

com formação crítica ao menos. 

Diez (1993) também descreve um movimento de contra-poder que emergiu na Escola 

de Reeducação de Ilha das Cobras (reformatório estadual situado na Ilha das Cobras, Baía de 

Paranaguá), em 1955 quando crianças e adolescentes detidos e tratados como animais 

roubaram a lancha de um visitante e em motim foram a Paranaguá de onde fizeram contato 

com a imprensa curitibana denunciando os maus tratos. A dita escola se dissolveu com este 

movimento. 

Afinal, a Ilha das Cobras não foi mantida ou extinta por um poder do Estado, que se 

exerceu de forma descendente dos opressores sobre os oprimidos. Ela teve sua implantação 

possível, face a uma relação de forças situadas diversamente na topologia social: da 

solicitação dos comerciantes que se incomodavam com as crianças mendigando às suas 

vitrines, dos pais que solicitavam internamento dos filhos para  corrigi-los, dos funcionários 

interessados em um emprego, da imprensa que viu o Juizado do Rio de Janeiro ser noticiado 

para a Nação, etc. Assim, como se delegou ao Estado, o poder para a criação da escola 

correcional, forças distintas realizaram jogos de poder, desvelando a realidade institucional e 

criaram as condições de possibilidade de sua extinção [que culminou com a insurreição dos 

meninos].  Assim como o Governo não fechou a Escola, não concretizou também as outras 

promessas [...] O que aconteceu foi o aumento da lotação das outras escolas, já com 

problemas quanto ao excesso de menores. Canguiri e Campo Comprido foram as Mansões do 

Diabo que seguiram a trilha da Ilha das Cobras. (DIEZ, 1993, p. 163). 

 De 1955 pra cá assistimos tantas intervenções e insurreições nos presídios do país, 

na Fundação Casa em São Paulo e outras tantas pelo país. Aqui em Lages, temos um abrigo 

para menores no bairro da Penha, que é cercado de segurança e sigilo. Alguns familiares 

arriscam fazer algumas denúncias que se seguem a silêncios e medos. Contamos também com 
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um presídio privado, com quase mil detentos, que pela sua inconstitucionalidade na sua 

criação já caberia uma dissertação sobre o tema entre tantas ilegalidades, na qual Foucault 

denominava de “economia das ilegalidades”, que são os lucros sobre o que é denominado de 

crime. 

1.2.4 Disciplinação dos saberes 

Foucault distingue saber e conhecimento. Primeiramente, as instituições 

pedagógicas, penais e industriais têm uma propriedade curiosa de que “[...] implicam controle, 

a responsabilidade sobre a totalidade ou quase totalidade de tempo dos indivíduos: são, 

portanto, instituições que de certa forma se encarregam de toda a dimensão temporal da vida 

dos indivíduos” (FOUCAULT, 2002, p.116). 

Quando pensamos numa instituição penal, talvez até possamos concordar com a 

utilização do tempo. Dostoievski (1998) escreve com prioridade em Memórias da Casa dos 

Mortos a importância do tempo não ocioso dentro das Instituições como tática de controle e 

equilíbrio emocional entre os apenados.O trabalho forçado, permitido naquele período 

exercitada o físico e aliviada as tensões da mente (DOSTOIÉVSKI, 1998). Quando pensamos 

aqui, em ocupar o tempo dentro de uma Instituição pedagógica, logicamente ele deve ser 

revisto de outro ângulo. O tempo ocioso, no nosso entender seria o da criação, da reflexão, de 

debate, tendo boa mediação entre docentes e discentes de todo o processo que deveria ser 

participativo e democrático. 

Foucault (2002) denuncia também o trabalho exaustivo da vida dos trabalhadores, de 

manhã à noite comprado pelas instituições. Ou seja, o primeiro controle, acima de tudo é do 

tempo. A extração da totalidade do tempo é a primeira função dessas instituições de 

sequestro. A segunda função não é mais controlar o tempo, mas simplesmente os corpos. 

Cada uma na sua finalidade: fábricas para produzir, escolas para ensinar, prisões para punir. 

Para isso, segundo Foucault, implica investimento em disciplina. A disciplina ultrapassa a 

finalidade. Por exemplo: o patrão não suporta a sexualidade operária, ou o controle da 

higiene. Na educação infantil, por exemplo, existe um tempo reservado especialmente a 

higiene da criança. Ela precisa ser lavada na escola. Qual o sentido desse controle? Para 

Foucault: 

[...] se analisarmos de perto as razões pelas quais toda a existência dos 

indivíduos se encontra controlada por estas instituições, vemos que se trata, 
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no fundo, não somente de apropriação, de extração da quantidade máxima de 

tempo, mas, também, de controlar, de formar, de valorizar, segundo um 

determinado sistema, o corpo do indivíduo. [...] A segunda função consiste 

em fazer com que o corpo dos homens se torne força de trabalho. A função 

de transformação do corpo em força de trabalho responde à função de 

transformação do tempo em tempo de trabalho (FOUCAULT, 2002, p.119). 

Foucault sustenta que as regras, especialmente as formas jurídicas, podem ser usadas 

como instrumento de resistência, mas também como um poderoso instrumento de 

normatização associado às variadas formas de controle. 

1.2.5 A reflexão sobre positivismo jurídico  

O Positivismo Jurídico, razão primeira das inquietações originárias desta pesquisa, 

seria o dever absoluto e incondicionado de obedecer à lei enquanto tal. A formação positivista 

encontra espaço nas escolas de ensino jurídico, onde os chamados “operadores do direito” são 

formados para uma lógica de mercado. Para Bobbio (1995) o positivismo jurídico se difere do 

positivismo filosófico que contrapõe ao direito natural, ou seja, aquilo que é por natureza e 

aquilo que convenção ou posto pelos homens (tese), das leis reguladoras da vida social. As 

correntes de pensamento jurídico chamadas de jus positivistas e jusnaturalistas estão no 

ordenamento jurídico desde longa data. A distinção entre Direito Natural e Direito Positivo já 

se encontra em Platão e em Aristóteles. Este último na sua Ética a Nicômaco: 

Da justiça uma parte é de origem natural, outra se funda em a lei. Natural é 

aquela justiça que mantém em toda parte o mesmo efeito e não depende do 

fato de que pareça boa a alguém ou não; fundada na lei é aquela, ao 

contrário, de que não importa se suas origens são estas ou aquelas, mas sim 

como é uma vez sancionada. (BOBBIO, 1995, p. 16). 

Bobbio (1995, p.21) traz um exemplo de distinção de direito natural e direito positivo 

relatando o nascimento do direito positivo, isto é, nos fins do século XVIII, em Gluck, em seu 

Commentario alle Pandette.  

O direito se distingue, segundo o modo pelo qual advém à nossa consciência, 

em natural e positivo. Chama-se direito natural o conjunto de todas as leis, 

que por meio da razão fizeram-se conhecer tanto pela natureza, quanto por 

aquelas coisas que a natureza humana requer como condição e meios de 

consecução dos próprios objetivos... Chama-se direito positivo, ao contrário, 
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o conjunto de leis que se fundam apenas na vontade, declarada do legislador 

em que, por aquela declaração vem a ser conhecidas. (BOBBIO, 1995, p. 21) 

Numa análise rasa, tem-se que o direito positivo representa a vontade do legislador, 

dentro de uma concepção focaultiana que norteia nossa pesquisa, genealógica do presente, 

deduz-se que, o soberano, detendo o poder e o saber como pressuposto de sua 

governamentabilidade,  se articula na condição de ditar normas, escrever leis e principalmente 

criminalizar condutas. Dito isso, a formação acadêmica dentro de uma concepção positivista, 

dentro do curso de direito em síntese, consiste em decorar a cartilha editada pelo legislador, 

este, nos tempos atuais, visto como a grande mão do Estado. Esse positivismo jurídico que 

combatíamos representava o inconformismo em decorar leis de validade vencida em 

contrapartida com os nossos ideais  de mudar o mundo. E, fazê-lo mais justo através de 

instrumentos que uma boa formação que, presentíamos,  estava sendo  negligenciada. 

 Em outros espaços essa discussão também acontecia. Doutrinadores 

contemporâneos propõem uma visão Alternativa do Direito, que combate a formação 

positivista dentro do ensino do jurídico e formam a principal corrente de questionamento 

sobre essa formação. Levantam questões importantes para a formação docentes nos cursos 

jurídicos, base que deveria fundar-se em conhecimentos das ciências humanas, 

principalmente, Ética Estética e Moral. Nesse sentido lembramos como Foucault “descreve as 

diferenças de uma moral grego-romana dirigida para a ética de fazer sua vida uma arte, e 

outra, da moral crista no interior da qual se trata, ao contrário, essencialmente, de obedecer a 

um código” [...] (REVEL, 2005,  p.43). 

 Nesse sentido, um dos nossos objetos de estudo seguiu que para Focault se encontra 

dentro uma ordem da moral cristã, de obediência, principalmente do que está positivado em 

termos de regras que são ditadas como verdades soberanas a serem seguidas. No campo 

jurídico os ordenamentos se sustentam nas chamadas fontes do Direito, que são os costumes, 

nas normas de uma deterninada sociedade.  

No campo da Educação se editam diretrizes gerais nas quais se escondem uma saber 

do poder vigente que precisa ser imposto. Neste momento do estudo, creio entender o tal 

engessamento que levou um grupo a insurreição; o que se fez, “foi uma ruptura da pastoral 

cristã não somente com o presente, mas consigo mesmo [...] na medida em que a estética da 

existência é pratica ética de subjetivação, é ao mesmo tempo, assujeitada e resistente; é 

portanto, um gesto eminentemente político”. (REVEL, 2005, p. 43). A empiria no Capítulo VI 

nos direciona a este sentido.  
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Em A História da Sexualidade, Foucault distingue claramente o que é preciso 

entender como moral e o que significa ética: 

A moral é, em sentido amplo, um conjunto de valores e de regras de ação 

que são propostas aos indivíduos e aos grupos e por meio de diferentes 

aparelhos prescritivos (a família, as instituições educativas, as igrejas etc.); 

essa moral engedra um moralidade dos comportamentos, isto é, uma 

variação individual mais ou menos consciente em relação ao sistema de 

prescrições do código moral. Por outro lado, a ética concerne à maneira pela 

qual cada um constitui a si mesmo como sujeito moral do código: Dado um 

código de condutas [...], há diferentes maneiras de o indivíduo ‘conduzir-se’ 

moralmente, diferentes maneiras para o indivíduo, ao agir, não operar 

simplesmente como agente, mas sim como sujeito moral da ação. 

(FOUCAULT, apud REVEL, 2005, p.45). 

O termo “ética” aparece na análise de Foucault sobre o Anti-Édipo de Deleuze e 

Guatari. Na analise de Foucault sobre a o caso de Antígona, o decreto de Creonte prevalece 

sobre o direito natural (escrito pelos deuses) a quem a protagonista apela. Não raro, nos dias 

atuais, apela-se pelas leis naturais, ou seja, que o julgador analise a condição humana acima 

do que está posto, do direito positivado, normatizado, escrito. Não raro, também, o Direito 

Positivista prevalece em razão de uma formação historicamente de dominação focada pra os 

magistrados e membros do Ministério Público. Em recente julgado, no Superior Tribunal 

Eleitoral no Brasil (de 9 de junho de 2017, na analise da legalidade da Chapa Dilma/Temer), 

em que pese as provas, o notório conhecimento da corrupção, prevaleceu a vontade do 

soberano, através do político-jurídico. A Corte Suprema não permitiria derrubar um poder 

político, pois é parte do mesmo jogo. Restam ao povo a organização e a resistência. 

Estabelecer, dentro da concepção foucaultina de saber e poder, o positivismo jurídico 

como um dispositivo de poder, faz parte da inquietação que fomenta este trabalho. Estamos 

acostumados a considerar o Direito e o Estado como a mesma coisa que não imaginamos um 

direito posto e criado pela sociedade civil. Os cidadãos criando suas leis e revogando aquelas 

que não mais lhes protegem. Consideramos leis como regras obrigatórias editadas pelo Estado 

através do judiciário que aplicará a sanção a quem violou a norma. O Juiz e o Promotor são 

funcionários do Estado. O poder do rei deveria ser limitado pela lei, mas como fazê-lo se dele 

emana a lei? 

Damos abrigo a soldados, idiotas e todo tipo de gado dentro de nós [...] A 

mesma ousadia capaz de defender desobediência civil, como é o caso de 

Thoreau, faz estampar a sensibilidade, substância que, antes de mais nada, é 
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preciso desobedecer a nós mesmos. Nós mesmos que, em muitas vezes 

agimos como soldados, exemplarmente disciplinados, amalgamados sob 

ordens que não pretendemos abrir mão; fascinados com um tipo de poder 

que reproduz a hierarquia incessante de nossos preconceitos, de nossa 

cumpricidade sórdida quando é preciso, na verdade, simplismente 

desobedecer. Nós mesmos, idiotas normapatas, muitas vezes bobos 

funcionais de certas cortes para as quais pagamos o pedágio da solenidade 

dos ritos que odiamos, mas que insistimos a alimentar; nós, idiotas crônicas 

a cair em armadinhas das verdades que não inventamos, mas para as quais 

morremos aos poucos. (RAGO; GALLO, 2017, p. 30). 

Nessa análise de Rago e Gallo (2017), percebo o que entende Foucault sobre os 

assujeitados e percebo também o que fomentou aquele pequeno grupo de resistentes dos quais 

usamos como pano de fundo para tentar narrar um poder fortemente estruturado dentro de 

uma recém-criada universidade no inteiro do pais. Esse poder onipresente nas instituições que 

na sua grande maioria não são democráticas, que na ausência de poder legítimo se reverte de 

prepotência e se torna nefasto e tirano. 

Montesquieu, quando tratou das separações dos poderes, analisava a importância dos 

contrapesos e medidas dentro dos poderes, principalmente os limites jurídicos do Estado. Não 

impor limites, o Estado forte e o cidadão fragilizado, domesticado, dócil, precisa se proteger 

desse poder. Essa situação toda fica clara quando analisamos o golpe de Estado no Brasil no 

ano de 2016.. A sociedade civil, ainda não organizada, na sua grande maioria, desconhece os 

direitos que estão lhe sendo retirados, direitos estes, milenarmente construídos. Foucault é  tão 

contemporâneo. 

Thomas Hobbes, considerado o teórico do poder absoluto, diz que o homem é levado 

a respeitar a lei pela consciência, diante de Deus e diante de si. Hobbes justifica a necessidade 

do império da lei em razão de que o estado da natureza constitui uma anarquia. Que todo o ser 

humano luta contra os outros, segundo a fórmula hobbesiana que diz; “o homem é o lobo do 

homem”. Dito isto, o Estado atribui força as suas instituições de controle, especialmente no 

judiciário para sua manutenção. Nestes anos de Golpe, (2017/2018), a máscara caiu e 

assistimos mansamente a “injustiça” ser aplicada em proteção de grupos até ao cúmulo do 

Chefe do Executivo elaborar um indulto de natal vergonhoso para que seus pares se 

beneficiassem. Exemplo claro de utilização das formas de jurídicas para manutenção de um 

governo déspota. 

Como se construíram leis de proteção ao soberano. O judiciário cria leis de auto 

defesa, sem nenhuma cerimônia assistimos isso em 2016 2017. Mas esse protecionismo 
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remonta de longa data. O positivismo jurídico no Brasil surgiu antes da proclamação da 

República com o Apostolado do Brasil e a Igreja Positivista no Rio de Janeiro. A Campanha 

Republicana foi levantada a princípio pelos acadêmicos de Direito, entre eles Benjamin 

Constant, de efetiva atuação na Proclamação da República. O lema de Comte “Ordem e 

Progresso”, introduzido por eles, foi reintroduzida como lema do governo  golpista em 2016. 

Diz Roque que: 

É de inspiração Comteana a formação da escola do direito positivo, levando 

á radicalização do direito objetivo. Para a escola só o existe direito positivo, 

ou seja, o direito legislado e que pode ser interpretado para levar a 

conclusões indiscutíveis, morais e políticas na interpretação do direito. 

(ROQUE, 2007, p.167).  

Reforçamos aqui o enfoque genealógico da pesquisa que se caracteriza não num 

simples empirismo, nem num positivismo no sentido habitual do termo. “Trata-se de ativar, 

de fato, saberes locais, descontínuos, desqualificados, não legitimados, contra a instância 

teórica unitária que pretendia depurá-los, hierarquizá-los, em nome de um conhecimento 

verdadeiro [...] (FOUCAULT apud RAVEL, 2005,  p.52). 

Voltando às reflexões de Bobbio (2016), analisamos o paradigma constitucional 

previsto na maioria das constituições modernas: o dever ser e o ser do direito dentro do 

próprio direito positivado. Os princípios Constituições e os Direitos Fundamentais previstos 

na Constituição do Brasil de 1988, nos seus artigos primeiro, segundo e terceiros são 

considerados mandamentos e superiores as leis ordinárias dadas ao seu status constitucional. 

Isso significa que ele impõe ao legislador obrigações de cumprimento, enfim, uma lei 

positivada em função da razão. Esse pacto constitucional limita o poder aos limites da lei. 

Estaríamos em um Estado Constitucional de Direito. Correntes do Chamado Garantismo, 

inaugurado por Luigi Ferrajoli sustentam que as defesas do cidadão contra o autoritarismo do 

Estado, está em se garantir as Constituições promulgadas democraticamente. 

Nesse sentido, um governo democrático, uma Constituição Democrática promulgada 

pela vontade da maioria, no sentido focaultiano de poder, estaria na vontade popular. Por 

conta desse poder fora de mão, que vemos nossa Constituição de 1988, promulgada em 

tempos democráticos sendo tão desrespeitada e violada. Outro exemplo de violação de 

direitos temos assistido a supreção dos direitos dos trabalhadores, as garantias processuais de 

ampla defesa, de prisão sem trânsito em julgado e a relativização do Princípio da Presunção 

de Inocência, pedra fundamental do Estado Democrático de Direitos. . Por conta disso 
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corremos um grande risco de retrocesso em nossas garantias fundamentais. Foucault vive 

neste momento político quando saliente a importância do contrapoder, de ser formar 

resistências.  

Em síntese, este capítulo procura introduzir  o trabalho de pesquisa de Foucault 

dentro do contexto dos cursos jurídicos atuais, de pouco debate sobre questões cruciais na 

sociedade como violência, democracia, direitos individuais, coletivos, Ética, Direitos 

Humanos , inclusão. Ao que tudo indica, estamos mais próximo daquele operador de leis, que 

se distancia da sociedade, e busca nos concursos públicos sua ascensão social que é a essência 

do Estado capitalista.  Esse operador, vai se distanciar do homem médio e em função dos altos 

padrões de vida oferecido aos membros do judiciário e talvez, sem a sensibilidade para 

entender e julgar as mazelas dos excluídos.  
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2. DA REPRESSÃO SEXUAL 

Neste capítulo analisarei a repressão sexual, com base nas leituras de Michel 

Foucault buscando entender essa repressão como instrumento de dominação de fragilização 

dos corpos. Nesse contexto questiona-se o que leva a grande massa a silenciar, ter medo, 

assujeitar-se as situações de exploração em vários sentidos. A obediência e a disciplina desde 

o jardim de infância, o silêncio sobre a sexualidade na infância, na adolescência e as 

economias das ilegalidades ( ex. pornografia,pedofilia etc...) que explora-se neste assunto 

cheio de tabus e preconceitos. O que a repressão sexual tem em relação com a formação do 

cidadão ético, estético e sensível , princípios esses,  teóricos da formação em educação. 

 Corpos dóceis, assexuados pressupõem-se facilmente domesticados. Michel 

Foucault estudou profundamente o tema e com base nessa pesquisa bibliográfica procuro 

estampar seus achados. Foucault nos apresenta, na sua caixa de ferramentas, um profundo 

estudo sobre a origem da repressão sexual, desde a pastoral cristão, nos conventos medievais 

onde foram implantados o sacramento da confissão, da repressão física ao corpo e ao desejo 

como forma de disciplinar corpos e evitar insurgências. Tudo que fugia a essa ordem não 

representava uma ordem divina. Esse ordenamento está presente hoje no que chama Foucault  

de instituições austeras.Há que ter disciplina, repressão a toda forma de manifestação diversa 

da ordem cristão. Há saber: 

2.1 A CRIAÇÃO PARA A DOMINAÇÃO 

O tema é atual para a sociedade brasileira que busca colocar esse discurso na ordem 

do dia, mas que, por outro lado recebe censura. A exemplo disso os recentes protestos que 

recebeu a exposição Histórias da Sexualidade, no MASP
5
 em São Paulo (20.10.2017 a 

12.02,2018) e a Exposição QUEER 
6
 promovida por um banco privado em Porto Alegre. A 

sexualiade ainda é tabu e objeto de forte repressão. Em que pese os protestos da igreja e de 

                                                           
5
 Concebida em 2015, a exposição no MASP é fruto de longo e intenso trabalho de pesquisa dedicada a historia 

da sexualidade e inclui cerca de 250 obras dos mais diversos autores e inclui nove núcleos temáticos que inclui 

corpus nus (protestos), totemismos, religiosidade, jogos sexuais, linguagens e voyeurismos [...] Entre os 

outores estão Edgar Degas, Maria Auxiliadora da Silva, Pablo Picasso, Paul Gauguin,Henry Toulouse, Tunga e 

tantos outros (Manual de divulgação). 
6
 A Referida exposição foi censurada no Estado do Rio Grande do Sul. Promovida por artistas no Estado do Rio 

de Janeiro em março de 2018. 
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alas conservadoras, a fila para a exposição em São Paulo dobra o quarteirão. O povo quer ver 

esse assunto abertamente debatido. 

A sexualidade faz parte das nossas vidas. Foucault, já na década de 1980 

vislumbrava urgência desse debate, pois a censura limita a librdade de expressão. Esse 

capítulo encontra-se inserido neste trabalho pelo entendimento de que, censurada a liberdade 

de expressão, censura-se a possibilidade de subjetivação do homen. 

Em História da Sexualidade 1, A Vontade do Saber, Michel Foucault inicia sua 

investigação nos costumes da sociedade vitoriana. Conta que, no século XVII vigorava mais 

franqueza: “[...] eram frouxos os códigos de grosseria, da obscenidade, da decência, se 

comparados com os do século XIX.” (FOUCAULT, 1988, p.9). Narra o autor que a 

sexualidade encerra-se dentro de casa, confiscada pela família burguesa nesse período: a única 

sexualidade reconhecida: o quarto dos pais. O resto tratou-se de encobrir os corpos, na 

decência, nas palavras limpas, nos discursos. Essa proibição afetava principalmente as 

crianças e os adolescentes que eram proibidos de falar da sexualidade. Essa sexualidade 

ilegítima foi transferida para espaços distantes das famílias, em casas de tolerância onde ali, 

sob uma economia de poder poderiam ser explorados. Afirma Foucault: 

Explicam-nos que, se a repressão foi, desde a época clássica, o modo 

fundamental de ligação de poder, saber e sexualidade, só se pode liberar a 

um preço considerável: seria necessário que uma transgressão das leis, uma 

suspensão das interdições, uma interrupção da palavra, uma restituição do 

prazer real, e toda uma nova economia de mecanismos do poder, pois a 

menor eclosão de verdade é condicionada politicamente. [...] Esse discurso 

sobre a repressão do sexo moderna se sustenta. Sem dúvida porque é fácil de 

ser dominado. Uma grave caução histórica e política protegem, pondo a 

origem da Idade da Repressão no século XVII, após centenas de anos de 

arejamento e de expressão livre, faz com que coincida com o 

desenvolvimento do capitalismo: ela faria parte da ordem burguesa. 

(FOUCAULT, 1988, p. 11). 

O tema da sexualidade aparece em Foucault (1988), como uma análise de estruturas de 

poder, que de alguma forma obriga os individuos as se associarem a um discurso, que será 

ferramenta do poder, em espaços como na religião, na moral, na política, na economia etc. 

Nesse sentido ele faz a curiosa observação sobre os perigos da não vigilância da sexualidade 

individual, o que poderia ser revolucionário. 

[...] vincular entre nos a revolução e a felicidade; ou, então, a revolução de 

outro corpo, mais novo, mais belo, ou ainda, revolução do prazer. Falar de 
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poderes, dizer a verdade e prometer o gozo; vincular a iluminação, a 

liberdade e multiplicação de volúpias; empregar um discurso onde 

confundam o ardor e o saber, a vontade de mudar a lei e o esperado jardim 

das delícias (FOUCAULT 1988, p. 12). 

Isso posto, parece temerário a liberação sexual para aqueles que detêm parte de um 

poder, visto que para o autor, esse poder é exercido uns sobre os outros. Foucault levanta 

hipóteses sobre a repressão sexual: a repressão do sexo teria evidência histórica? Ela é 

essencialmente repressiva? O discurso repressivo, interdição, censura, negação são mesmo as 

formas pelas quais o poder se exerce de maneira geral? A análise é importante para 

entendermos a nascedouro repressivo dentro das instituições, principalmente as escolares. 

Inicialmente o autor destaca a incitação do discurso repressivo como um dos principais meios 

de repressão. 

O cerceamento das regras de decência provocou, provavelmente, como 

contra-efeito, uma valorização e uma intensificação do discurso indecente. 

Mas o essencial é a multiplicação dos discursos sobre o sexo no próprio 

campo do exercício do poder; incitação institucional a falar do sexo e a falar 

dele cada vez mais, obstinação das instâncias do poder a ouvir falar e a fazê-

lo falar ele próprio sob a forma da articulação explicita e do detalhe 

infinitamente acumulado. (FOUCAULT, 1988, p.22). 

Registra-se a evolução da pastoral católica e o sacramento da confissão, fundamento 

dos processos disciplinares. Era necessário que a confissão fosse completa e a discrição é 

recomendada com cada vez mais insistência, nos tribunais, nas escolas, nos consultórios 

psiquiátricos. Essa confissão ganhou força maior no campo jurídico conforme registra 

Foucault e em as Verdades e Formas Jurídicas. O termo “controle” aparece no vocabulário do 

autor de forma frequente quando ele passa a problematizar as necessidades do mercado 

quando da formação da sociedade capitalista. Esse controle passa não somente pela justiça, 

mas por uma série de outros poderes laterais, como as instituições. Alerta Foucault que o 

controle da sexualidade é feito de maneira “extremamente fina do poder nas malhas da vida”. 

(REVEL, 2005, p.30). 

Em reuniões sociais, é tido como indelicado esse assunto em pleno século XXI. “Do 

homem corajoso fez um covarde, silencioso, medroso, cheio de puritanismo vitoriano, de 

reconvenção espiritual, de retorno a Deus, afirma Foucault como essencial o controle dos 

corpos e do sexo como estratégia de poder”. ( FOUCAULT, 1988,p. 26). 



47 
 

Constrói-se então aparelhagem para produzir discursos sobre o sexo por 

mecanismos de poder. No sec. XVIII nasce uma incitação política, 

econômica, técnica a falar de sexo. Um discurso de racionalidade. Devem-se 

vencer os escrúpulos e o moralismo e construir essa nova ordem econômica 

do discurso e inserir em sistemas de utilidade, regular para o bem de todos, 

fazer funcionar um padrão ótimo. O sexo não se julga, administra-se. 

Sobreleva-se o poder público; exigem-se procedimentos de gestão; deve ser 

assumido por discursos analíticos. (FOUCAULT, 1988 p. 27). 

Torna-se necessário regular o sexo por meio de discursos úteis e públicos e não pelo 

rigor de uma proibição. Entedia-se que o progresso de uma Nação estava ligado não somente 

à produção de riquezas, mas na virtude dos cidadãos, não apenas pelas regras de casamento e 

organização familiar, mas à maneira como cada qual usa seu sexo. A conduta sexual da 

população é alvo nas intervenções natalistas ou antinatalistas, através da economia política da 

população e de controle da sexualidade. Alexandre Filordi de Carvalho, escrevendo sobre a 

crença na insurreição dos corpos destaca: 

Qualquer possível insurreição a emergir, desde a menor indagação, a nos 

convidar a desgrudar do que está grudado em nós, se mobiliza como 

composição de exercícios de pensamento e nos incitar a fazer alguma coisa, 

a nos mover para não pactuarmos com tudo o que temos de nos revoltar, de 

nos insurgir, de destituir do plano dos feixes paralisantes das mesmas 

relações de poder. E nesse sentido, o corpo ocupa especial lugar. Considerá-

lo como lugar de suspeita possível, e a respeito de tudo, é um exercicio para 

acreditarmos nas insurreições dos corpos. Pois antes de o soldado ser 

constituído como soldado, antes de o idiota ser idiota, antes de o gado se 

agregar no rebanho, havia e há um corpo. (RAGO; GALLO 2017, p.31) 

Através de registros de colégios de século XVIII, Foucault analisa os dispositivos 

arquitetônicos para entender os mecanismos repressivos. Os construtores pensaram 

minuciosamente nos mecanismos repressivos através dos dispositivos disciplinares, a saber: 

Os organizadores levan-no em conta de modo permanente. Todos os 

detentores de uma parcela de autoridade se colocam num estado de alerta 

perpétuo: reafirmando sem trégua pelas disposições, pelas precauções 

tomadas e pelo jogo das punições e responsabilidade. O espaço da sala, a 

forma das mesas, o arranjo dos pátios de recreio, a distribuição dos 

dormitórios [...] articula-se, em grande parte, sobre a constatação de que essa 

sexualidade existe: precoce, ativa e permanente. Mas ainda há mais: o sexo 

do colegial passa a ser, no decorrer do século XVIII – e mais particularmente 

do que o dos adolescentes em geral – para um problema público. Os médicos 

se dirigem aos diretores dos estabelecimentos e aos professores, também dão 
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conselhos às famílias; os pedagogos fazem projetos e os submetem às 

autoridades; os professores se voltam para os alunos, façam-se 

recomendações e para eles redigem livros de exortação, cheios de conselhos 

médicos e de exemplos edificantes. (FOUCAULT, 1988, p.30). 

Quando não se há investimentos em educação acaba-se por prejudicar a formação 

docente. Em tempos de judicialização, professores e diretores buscam apoio da força 

disciplinadora e repressora do judiciário; e a presença do Estado repressor se faz presente 

dentro da instituição escolar. Esse encaminhamento é feito através das próprias escolas e dos 

conselhos tutelares que também têm essa função, de enquadramento, supondo que alguma 

inquietação interna ou externa fará esse aluno ou aluna insurgente. Portanto o enquadramento 

linear de comportamento socialmente lhe é prescrito. Esse atendimento, como prescreve o 

Estatuto da Criança e do Adolescente é realizado em rede, integrando todas as estruturas do 

Estado que vai da sáude, educação, assistência social ao sistema de segurança pública. Na sua 

essência parace ser de proteção, mas sob uma ótica foucaultiana e de Estado de Exceção que 

vivemos no Brasil após o Golpe de 2016, essa rede é intimidatória, repressora e autoritária. 

 Sobre o contexto da sexualidade na sociedade e seus desdobramentos, Foucault 

conclui que [...] “o que é próprio da sociedade moderna não é o terem condenado o sexo a 

permanecer na obscuridade, mas sim terem-se devotado a falar dele sempre, valorizando-o 

como segredo” (FOUCAULT, 1988, p.36).  A educação de acordo com os princípios éticos, 

estéticos e sensíveis, previsto na base nacional curricular neste momento de violência 

generalizada nas escolas, de baixa valorização do profissional docente, de estrutura física 

precária  nas escolas, esses princípios parem uma miragem no horizante distante a ser 

atingida. Ao se falar dos princípios sensíveis, no contexto da maioria das escolas públicas de 

periferia no município de Lages, do debate sobre a sexualidade e respeito ainda é utópico. 

2.2 DA IMPLANTAÇÃO PERVERSA 

E qual seria a relação poder e saber em relação ao domínio da sexualidade? Na 

resposta exata de Foucault “estaria ordenada no sentido de” afastar da realidade as formas de 

sexualidade insubmissas à economia estrita da reprodução (dizer não a atividade infecunda, 

banir os prazeres paralelos, reduzir ou excluir as práticas que não tem como finalidade a 

geração  Nesse sentido reforça Alexandre Filordi de Carvalho quando aprofunda os sentidos 

da obra de Foucault: 
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O que a governamentalidade teme é um efeito nocivo nos modos pelos quais 

a regra do jogo de que como agimos individual e coletivamente possa 

interferir ou alterar o destino de suas verdades. É justamente contra isso que 

temos de nos insurgir, nos revoltar. Crer na insurreição dos corpos é 

acreditar na possibilidade de outra relação consigo mesmo. Mas também é 

rever os credos acerca de nossas experiências coletivas, visando a 

constituição de outras relações no corpo social, nos que queremos ser vivos 

de outros governos. (FOUCAULT, 1988, p. 38).   

Em tempos de criminalização da pobreza, dos movimentos sociais, onde a 

diversidade sexual ainda é vista com preconceito, discriminação, o Estado encontra na 

regulamentação do discurso sobre a sexualidade um terreno amplo e farto para poder 

incriminar as condutas que não se enquadram nessa ordem vitoriana. Multiplicam-se as 

condenações judiciárias das perversões de menores, loucos e idosos. Controle este, pelas 

instituições, principalmente escolares e pelas ciências, pela medicina, psiquiatria e psicologia, 

esta última como sendo a principal crítica do autor.  

Romper as leis do casamento ou procurar prazeres estranhos merecia de 

qualquer modo, condenação. Na lista dos pecados graves, separados pela sua 

importância figuravam o estupro, relações fora do casamento, o adultério, o 

rapto, o incesto espiritual e carnal, e também a sodomia ou carícia recíproca. 

Quanto aos tribunais, podiam condenar tanto a homossexualidade quanto a 

infidelidade, o casamento sem consentimento dos pais ou a bestialidade. Na 

ordem civil como na ordem religiosa o que se levava em conta era um 

ilegalismo global. (FOUCAULT, 1988, p. 39). 

Ao criminalizar as condutas tidas como promíscuas, o surgimento das psicologias, 

psiquiatrias e outras ciências afins, denuncia Foucault, são postas a disposição do poder que, 

de uma maneira metodologicamente positivada, criminaliza as condutas que não são da ordem 

do sexo para procriação, prescrito pelo Estado e pela igreja, através do casamento. Teremos 

aqui o rigor dos códigos e a repressão severa quanto aos delitos sexuais em todas as instâncias 

de controle. Nesse sentido, cabe lembrar a luta histórica para aprovação das leis do divórcio 

no Brasil,
7
 que até bem pouco tempo ainda havia um tempo de tutela na vida privada dos 

casais: separação consensual com prazo de dois anos para peticionar o divórcio. Nesse 

período ainda havia a ingerência do Estado na vida das pessoas, dificultando a liberdade de 

escolha. Mecanismos de vigilância instalados especialmente pela medicina, pedagogia, 

psiquiátrica e as Instituições estatais ainda conservam a funções de adestramento 

                                                           
7
  A lei do Divórcio, datada de 1977 de autoria do eminente relator, Nelson Carneiro, que, em plena Ditatura 

Militar ousou, numa baixa de quorúm, fez passar o divórcio no Brasil. 
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especialmente de repressão da sexualidade das crianças. Esses micropoderes algumas vezes 

parecem invisíveis, porém, implacáveis na formação do aluno. Diz Foucault que: 

A mecânica do poder que ardorosamente persegue todo esse despropósito só 

pretende suprimi-lo atribuindo-lhe uma realidade analítica, visível e 

permanente:escraviza copros, introduz nas condutas, torna-o princípio de 

classificação e de inteligibilidade e o constitui em razão de ser ordem, 

natural da desordem (FOUCAULT, 1988, p.43). 

A domestificação dos corpos através do controle da sexualidade passou a ser objeto 

das recentes ciências criadas para produzir uma nova economia de poder, denuncia o autor de 

forma clara e convincente: A saúde, a longevidade e a sexualidade das populações passaram a 

ser assunto do Estado, de utilidade pública. Nesse sentido, volto a Foucault para explicar que: 

No corpo, transformadas em caráter profundo dos indivíduos, as 

extravagâncias sexuais sobrepõem-se à tecnologia da saúde e do patológico. 

E, inversamente, a partir do momento em que passam a ser `coisa` médica ou 

medicável, como lesão, disfunção ou sintoma, é que vão ser surpreendidas 

no fundo do organismo ou sobre a superfície da pele ou entre outros signos 

do comportamento. [...] O exame médico, a investigação psiquiátrica, o 

relatório pedagógico e os controles familiares podem, muito bem, ter como 

objeto global e a aparente dizer não a todas as sexualidades errantes ou 

improdutivas, mas na realidade, funcionam como mecanismos de dupla 

incitação: prazer e poder. Prazer de exercer um poder que fiscaliza, espreita, 

espia, investiga, apalpa, revela. (FOUCAULT, 1988, p.44). 

Focault descreve os dispositivos de saturação sexual, que a sociedade moderna 

tentou reduzir ao casal heterossexual como legítimo. Surge a importância das instituições 

psiquiátricas e escolares no  controle e vigilância dos comportamentos para a manutenção 

dessa sociedade vitoriana burguesa, criminalizando os comportamentos diversos das camadas 

excluídas dessa sociedade institucional. Para Foucault (1988, p. 43), “[...] a sociedade 

moderna é perversa, não a despeito de seu puritanismo ou como reação à sua hipocrisia: é 

perversa real e diretamente”.  

Em que pese os tratados internacionais de proteção à dignidade humana, a 

fraternidade, os valores estéticos e sensíveis, a imprescritibilidade aos crimes de raça, opção 

sexual, etnia e religião, o mundo moderno tornou-se intolerante e no dizer do autor:” a 

sociedade burguesa puritana é perversa”.  
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Por outro lado, poder e prazeres se entrelaçam e se lançam numa série de dispositivos 

econômicos e com inumeráveis lucros, a saber: da psicologia, da psiquiatria, da medicina, nos 

mecanismos de controle, a prostituição e a pornografia como subproduto desse controle. “[...] 

nunca tantos centros de poder, jamais tanta atenção manifesta e prolixa; nem tantos contatos e 

vínculos circulares, nunca tantos focos onde estimular a intensidade dos prazeres e a 

obstinação dos prazeres para se disseminarem mais além”. (FOUCAULT, 1988, p. 44). 

2.3 DAS CIÊNCIAS SEXUAIS 

O discurso sobre o sexo nos últimos três séculos tem se multiplicado na análise de 

Foucault sobre as ciências sexuais. Diz-se que dele se pretendeu falar de forma purificada e 

neutra da ciência, já com seu significado, sua verdade embutida. Uma ciência maquiada 

incapaz de falar de sexo, mas referia-se, sobretudo a perversões, extravagâncias e patologias. 

Uma ciência que obedecia aos imperativos da moral que, “[...] a pretexto de dizer a verdade, 

provocava medos; atribuía as menores oscilações da sexualidade uma dinastia originária de 

males fadados a repercutirem sobre gerações”. (FOUCAULT, 1988, p.54). 

Essa pratica médica descrita por Foucault esta diretamente relacionada com a 

criminalização de condutas ditas como repugnantes. Recusava ver e ouvir e esse era o ponto 

estratégico essencial. “Desconhecimento, subterfúgios, esquivas só foram possíveis e só 

tiveram efeito baseados nessa estranha empresa: dizer a verdade sobre sexo.” (FOUCAULT, 

1988, p. 56).  O que em décadas passadas era conhecido como brincadeiras infantins de troca-

troca, médico, hoje as criaturas puritanas transformaram essas ações e criminosas condutas, 

capazes de criar sequêlas irreversíveis. Oxlá temos os movimentos, em grandes centros do 

país, essencialmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador,  de empodeiramento das 

minorias étnicas. Um contrapoder  nessa ordem perversa. 

Foucault retoma a questão da confissão e atenta para o fato que, desde a Idade 

Média, a figura da confissão passou a ter um dos rituais mais importantes para a produção da 

verdade,  regulamentados pelo sacramento da penitência pelo Concílio de Lateral em 1215. 

Logo em seguida a confissão se fortalece com o surgimento da verdade nos inquéritos na 

justiça criminal, com a instauração dos tribunais de Inquisição. “A confissão da Verdade se 

inscreveu no cerne dos procedimentos de individualização pelo poder” (FOUCAULT, 1988, 

58).  
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A confissão passou a ser, no Ocidente, uma técnica altamente valorizada para 

produzir a verdade numa sociedade confessada. Os efeitos da confissão foram amplamente 

utilizados na medicina, na pedagogia, nas relações pessoais. Ela não é voluntária. Força-se 

geralmente a confissão. Tortura-se desde a Idade Média até os dias atuais em busca da 

confissão, em busca da verdade real. Importante reflexão dessa prática na condução das 

instruções nos processos, principalmente de origem criminal, onde a confissão é tida como a 

rainha das provas. Com a confissão obtida, o Estado se exima dos seus excessos. Justificam-se 

os meios para obter. 

Foucault registra que, na Grécia antiga, a verdade e o sexo se ligavam, na forma 

pedagógica. No “conhece-te a ti mesmo” relacionado à construção de um sujeito capaz, livre e 

com conhecimento de si, das suas potencialidades. Essa verdade transpassava pela 

sexualidade, que, ao que se sabe, nesse período, não sofria as regulamentações e repressões da 

idade moderna. O amor era aceito entre os iguais como régra. O casamento era uma outra 

estrutura. A regulamentação da sexualidade através dos mecanismos de repressão, com o 

fortalecimento das ciências passou a ser então, na era Vitoriana, o discurso da ciência; uma 

“ciência confissão” através de uma codificação clínica do fazer falar, o dever de tudo dizer e o 

poder de interrogar. 

Da vigilância nas instituições, aliada à medicina, à pedagogia, à psiquiatria, à igreja e 

a outras instituições de controle, o sexo foi enquadrado. A confissão passou a ser parte do 

discurso da ciência. A interpretação feita por aquele que ouve e somente aquele que ouve que 

detém algum poder é capaz de perdoar, controlar a verdade produzida e validá-la como 

ciência. Por fim, tem-se a medicalização dos efeitos da confissão e aí a produção em massa de 

um discurso terapêutico altamente rentável à disposição de uma economia de poder à 

disposição do Poder. Dá-se a definição do normal e do patológico aos olhos da ciência. O 

médico torna-se indispensável para o diagnóstico e para a cura e normalização das condutas. 

Isso ocorre também nas chamadas ciências jurídicas, onde, através de um exame de sanidade 

ou insanidade se classificam os imputáveis e os inimputáveis sob a ótica do Estado. 

A sociedade se desenvolve no século XVIII – chama-se burguesa, capitalista 

e industrial – não reagiu ao sexo como uma recusa em conhecê-lo. Ao 

contrário, instalou-se todo um aparelho para produzir discursos verdadeiros 

sobre ele. Não somente se falou muito e forçou todo mundo a falar dele, 

como também empreendeu a formulação de sua verdade regulada. [...] Como 

se fosse essencial que o sexo se escrevesse não somente numa economia do 

prazer, mas, também, num regime ordenado de saber. (FOUCAULT, 1988, 

p. 67) 
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Escreve o autor que, no século XIX “sob o fardo de seu positivismo decente” tem-se 

a sexualidade na sua utilização normalizadora, por motivos econômicos com a proliferação de 

discursos, cuidadosamente inscritos em exigência de poder com a constituição de dispositivos 

de um saber legítimo. Esse serão os mecanismos positivos, produtores de saber e 

multiplicadores dos discursos permitidos de prazer e poder. 

Esse positivismo, entendido como um enquadramento de saberes, criteriosamente 

selecionados e escolhidos nos discursos de poder como sendo aprendizados úteis e 

disciplinadores, se codificou nas ciências, nos códigos, nas cartilhas, nos regimentos como 

uma verdade pequena, produzida, induzida, aceita e confiável. Uma verdade à disposição do 

poder - do poder–saber. O saber então passa a ser um instrumento útil de poder. Um saber que 

pode ser disponibilizado. Uma pequena amostra aceitável de um universo de saberes retirados 

de circulação. Um saber útil ao poder. Um saber que assujeita e disciplina massas. 

2.4 O DISPOSITIVO DE SEXUALIDADE 

A questão em discussão está em como o dispositivo sexual foi colocado em processo 

de censura social em contraponto com a vontade de saber. Quando Michel Foucault fala em 

resistência, entendemos que é necessário romper o silêncio, essa força repressiva que 

aprisiona a energia do sexo, aqui colocada como um impedimento da subjetivação; faz-se 

necessário o estudo daquele que está sendo vigiado. Que correntes o mantém no silêncio 

sepulcral das suas incertezas e medos? Que temores o impedem de insurgir-se e sair do foco 

da vigilância? Que forças tamanhas o acorrentam? São questionamentos colocados pelo Autor 

desta maneira: 

É preciso fazer a história dessa vontade de verdade, dessa petição de saber 

que há tantos séculos faz brilhar o sexo; história de uma obstinação e de uma 

tenacidade. O que é que pedimos ao sexo, além de seus prazeres possíveis, 

para nos obstinarmos tanto? Que paciência, ou que avidez é essa em 

constituí-lo como o segredo, a causa onipotente, o sentido oculto, o medo 

sem trégua? E por que a tarefa de descobrir essa difícil verdade se tornou 

finalmente convite a suspender as interdições e a desatar os entraves? Seria 

um trabalho tão árduo a ponto de ser preciso encantá-lo com tal promessa, 

ou esse saber terá ganhado um preço tal – político, econômico, ético – que 

foi preciso, para sujeitar cada qual ao trabalho, assegurar-lhe – não sem 

paradoxo – de encontrar nele sua liberação? ( FOUCAULT, 1988, p.77). 
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Problematizar os dispositivos de dominação, submissão, sujeição torna-se como 

essencial para entender o funcionamento dos mecanismos jurídicos postos em estudo dentro 

de uma base curricular positivada. Assim, segundo Foucault, o poder se impõe “cinicamente, 

e simuladamente, o poder, como limite traçado à liberdade, pelo menos em nossa sociedade, é 

a forma geral de sua aceitabilidade”. (FOUCAULT, 1988, p. 83). Completa o Autor: 

De alto a baixo, em suas decisões globais como em suas intervenções 

capilares, não importando os aparelhos ou instituições em que se apóie, 

agiria de maneira uniforme e maciça, funcionaria de acordo com as 

engrenagens simples e infinitamente produzidas da lei, da interdição e da 

censura: do Estado à família, do príncipe ao pai, do tribunal à quinquilharia 

das punições cotidianas, das instâncias de dominação social às estruturas 

constitutivas do próprio sujeito [...]. Essa forma é o direito, com o jogo entre 

o lícito e o ilícito, a transgressão e o castigo. Quer se empreste a forma do 

príncipe que formula o direito, do pai que proíbe, do censor que faz calar, do 

mestre que diz a lei, de qualquer modo se esquematiza o poder sob uma 

forma jurídica e se definem seus eleitos em obediência. (FOUCAULT, 1988, 

p. 82).  

Esse instrumento de dominação, de poder centrado na norma remonta ao Direito 

Público construído na Idade Média ou reconstruído a partir do Direito Romano para Foucault: 

O Direito não foi, simplesmente, uma arma habilmente manipulada pelos 

monarcas; constituiu, para o sistema monárquico, o modo de manifestação e 

forma de aceitabilidade. Desde a Idade Média, nas sociedades ocidentais, o 

exercício do poder sempre se formula no Direito. Uma tradição que data dos 

séculos XVII ou XIX nos habituou a colocar o poder monárquico absoluto 

ao lado do não Direito: o arbítrio, os abusos, o capricho, a pura vontade, os 

privilégios e as exceções [que edificaram através de teorias do Direito e 

fizeram funcionar seus mecanismos de poder na forma do Direito]. 

(FOUCAULT, 1988, p. 83-84) 

Esse Direito sempre esteve a serviço do poder, que o sistema do Direito nada mais é 

do que uma maneira de exercer a violência, de anexá-la e proveito de alguns, e fazer 

funcionar, sob aparência de lei geral as dissimetrias injustas de uma dominação. A insurgência 

funciona como um contra-poder de resistir. Resistir para Foucault é escapar do controle e 

afirmar mais a vida. Na medida que as relações de poder estão em todo lugar, a resistência é a 

possibilidade de criar espaços de lutas em todas as partes. Foucault torna público os usos 

possíveis dessa resistência, colocadas a disposição, não como uma regra, mas um começo, um 

sinal, uma fonte em que possamos nos identificar com movimentos de natureza humana e que 
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estão em toda parte. Há que buscar, revirar e trazer à tona esses olhares, essa diversidade de 

acontecimentos. Para Foucault:  

É preciso construir uma analítica do poder que não tome mais o Direito 

como modelo e código. [...]. `Trata-se, portanto de, ao mesmo tempo, 

assumir outra teoria do poder, formar a chave de interpretação histórica; e, 

examinando de perto todo um material histórico, avançar pouco a pouco em 

direção à outra concepção do poder`. Pensar, ao mesmo tempo, o sexo sem 

lei e o poder sem rei (FOUCAULT, 1988, p.86) 

Para Foucault (1988), o poder compreende uma multiplicidade de forças que está em 

constantes lutas de afrontamentos, que se reforça, inverte formando corpo nas instituições, na 

formulação das leis. O poder está em toda parte porque provém de todos os lugares: “É o 

nome dado a uma situação estratégica complexa numa sociedade determinada” (FOUCAULT, 

1988, p.89). Onde há poder há resistência. As resistências são outro lado das relações de 

poder, distribuídas também de modo irregular, provocando levante de grupos e indivíduos de 

maneira definitiva, inflamando certos pontos do corpo, certos momentos de vida, certos tipos 

de comportamento. Diz o Autor:  

Não há um lugar da grande recusa – alma da revolta, foco de todas as 

rebeliões, lei pura do revolucionário. Mas sim, resistência no plural, que são 

casos únicos; possíveis, necessários, improváveis, espontâneos, selvagens, 

solitários, planejados, arrastados, violentos, irreconciliáveis, prontas ao 

compromisso, interessadas ou fadadas ao sacrifícios; por definição, não 

podem existir a não ser no campo estratégico das relações de poder. 

(FOUCAULT, 1988 p. 91). 

O controle da sexualidade passa ser objeto de ação do poder. Para o Estado é 

necessário criar dispositivos de controle através de mecanismos indiretos como a produção de 

um discurso. Diz o Autor: 

Não se deve descrever a sexualidade como um ímpeto rebelde, estranha por 

natureza e indócil por necessidade, a um poder que, por sua vez, esgota-se na 

tentativa de sujeitá—la e muitas vezes fracassa em dominá-la inteiramente`. 

Ela aparece mais como um ponto de passagem particularmente denso pelas 

relações de poder; entre homens e mulheres, entre jovens e velhos, pais e 

filhos, entre educadores e alunos, entre padres e leigos, entre administração e 

população. Nas relações de poder, a sexualidade não é um elemento mais 

rígido, mas um dos dotados da maior instrumentalidade; utilizável no maior 
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número de manobras, e podendo servir de ponto de apoio, de articulação às 

mais variadas estratégias. (FOUCAULT,1988, p.98). 

Para Foucault não existe uma estratégia única que desenvolvam dispositivos 

específicos de saber e poder a respeito de sexo. Algumas estratégias parecem mais evidentes 

como a histerização do corpo da mulher, a pedagogização do sexo da criança, a socialização 

de condutas de procriação e a psiquiatrização do prazer perverso. Nessas estratégias trata-se 

da produção da sexualidade. A sexualidade, para Foucault, é um nome que se pode dar a um 

dispositivo histórico “uma grande rede da superfície” em que a estimulação dos corpos, a 

intensificação dos prazeres, a incitação ao discurso, a formação dos conhecimentos, o reforço 

dos controles e das resistências, encadeiram-se uns aos outros, segundo grandes estratégias de 

saber e poder. (FOUCAULT, 1988, p. 100). 

Desta forma, Foucault destaca o direito como uma nova mecânica de poder, com a 

recodificação nas formas do direito. O que ele relata que se passou desde o século XVII que o 

dispositivo da sexualidade se desenvolveu às margens das instituições familiares, vai se 

reencontrar pouco a pouco com a família, onde os pais, os cônjuges tornam-se na família, os 

principais agentes dos dispositivos da sexualidade que se apoiam nos pedagogos, médicos, 

psiquiatras, psicólogos com o objetivo de torná-los indivíduos sexualmente integráveis no 

sistema da família.  

Nesse espaço se fortalece a psicanálise com sua modalidade técnica em manter a 

fixação dos dispositivos da sexualidade, constituindo-se em lei “... codificada essa carne que 

se estava começando a descobrir e impunha-lhe, antes de tudo, uma armação ainda jurídica; 

com a psicanálise; é a sexualidade que dá corpo às regras da aliança, saturando-as de desejo”. 

(FOUCAULT, 1988 p. 107). Nesse sentido, completa o Autor: 

 [...] através da pedagogia, da medicina e da economia, fazia do sexo não 

somente uma questão leiga, mas negócio de Estado, uma questão em que, 

todo o corpo social e quase cada um de seus indivíduos eram convocados a 

porem-se em vigilância. (FOUCAULT, 1988, p. 110). 

O autor destaca o projeto político, a partir da segunda metade do século XIX em 

transformar o sexo um projeto médico com programas de eugenia, tecnologia do sexo, gestão 

estatal dos casamentos, nascimentos e sobrevivências. Para ele, “o sexo e sua fecundidade 

devem ser administrados” (FOUCAULT, 1988, p. 111). Uma ideologia moralizadora como 

código estatal institui-se: 
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O conjunto de perversão-hereditariedade-degenerecência constituiu o núcleo 

sólido das novas tecnologias do sexo. E não se imagine que se tratava 

apenas, de uma teoria médica cientificamente insuficiente e abusivamente 

moralizadora. Sua superfície de dispersão foi ampla e profunda a sua 

implantação. A psiquiatria, mais a jurisprudência, a medicina legal, as 

instâncias de controle social, a vigilância das crianças perigosas, ou em 

perigo, funcionaram, durante muito tempo `pela degenerescência`, pelo 

sistema hereditariedade-perversão. Toda uma prática social, cuja forma ao 

mesmo tempo exagerada e coerente foi o racismo de Estado, deu a essa 

tecnologia do sexo um poder temível e longínquos efeitos. (FOUCAULT, 

1988, p.112). 

A sexualidade da classe burguesa, da classe dominante deveria ser moldada de forma 

a ser imposta numa afirmação de si. “As classes inferiores passaram a ser objeto de 

preocupação quando do fortalecimento do capitalismo onde a energia dos corpos precisava ser 

dirigida para a produção, para o trabalho. (FOUCAULT, 1988, 115). A burguesia fez criar um 

dispositivo da sexualidade como como forma de afirmação da classe a partir do século XVIII, 

sendo entendidos os nobres, de sangue azul como sendo de uma sexualidade sadia. Demorou-

se tempo a aceitar e entender o sexo em outras classes, precisamente aquelas que eram 

exploradas. A condições de vida impostas aos operários, proletariados na metade do século 

XIX mostravam-se distantes de uma preocupação com corpo ou sexo dos explorados. 

Os conflitos, a peste, os problemas urbanos, as doenças venéreas, o desenvolvimento 

a indústria pesada, o controle de natureza econômica entre outros fatores, segundo Foucault 

obrigou o Estado a controlar o fluxo da população para obter então relações demográficas. 

Instalou-se então toda uma série de tecnologias de controle que pudesse vigiar esses corpos e 

toda a sua sexualidade através da escola, das políticas habitacionais, da higiene pública, das 

instituições de assistência e previdência e a medicalização geral das populações. Enfim, o 

proletariado se sujeita a ideologia imposta. “A teoria da repressão, que pouco a pouco vai 

recobrir todo o dispositivo de sexualidade, dando-lhe o sentido de interdição generalizada, 

tem aí seu ponto de origem. Ela é historicamente ligada ao dispositivo da sexualidade” 

(FOUCAULT, 1988, p. 120). 

2.5 DIREITO DE MORTE E PODER A VIDA 

Por muitos tempo o poder do soberano foi o direito de vida e de morte formulada 

pelo teóricos clássicos, como por exemplo por Hobbes. “[...] como a transposição para o 
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príncipe do direito que todos possuiriam, no estado de natureza, de defender sua própria vida 

à custa da morte de outros? Ou deve-se ver nele um direito especifico que aparece com a 

formação desse ser jurídico novo que é soberano”. (FOUCAULT, 1988, p. 127). O poder era 

além do direito a vida e a morte, mas também o direito de se apropriar dos bens. No Ocidente, 

a partir da idade clássica o confisco tendeu a não ser mais o meio principal, pois surgiram 

outras formas de controle, de vigilância e de organização de forças, tendo então o direito de 

morte deslocado pra outro patamar. A saber: 

As guerras já não se travam em nome do soberano a ser defendidos, travam-

se em nome da existência de todos, populações inteiras são levadas a 

destruição mútua em nome da necessidade de viver. Os massacres se tornam 

vitais. Foi como gestores da vida e da sobrevivência dos corpos e das raças 

que tantos regimes puderam travar tantas guerras, causando a morte de 

tantos homens. E por uma reviravolta que permite fechar círculos, quanto 

mais a tecnologia das guerras voltou-se para a destruição exaustiva tanto 

mais as decisões que as iniciam e as encerram se ordenam em função da 

questão nua e crua da sobrevivência. A situação atômica se encontra hoje no 

ponto de chegada desse progresso: o poder de expor uma população à morte 

em geral e o inverso do poder de garantir a outra permanência em vida. O 

princípio: poder matar para poder viver, que sustenta a tática dos combates, 

tornou-se princípio de estratégia entre Estados; mas a existência em questão 

já não é - jurídica – da soberania, é outra – biológica – de uma população. Se 

o genocídio é, de fato, o sonho dos poderes modernos, não é por um volta 

atualmente, ao velho direito de matar; mas é porque o poder se situa e exerce 

ao nível da vida, da espécie, da raça e dos fenômenos maciços de população 

(FOUCAULT, 1988, p. 129). 

Foucault cita a mudança de posição em relação à pena de morte, que por muito 

tempo foi a resposta dada pelo Estado àqueles que se colocavam em oposição às suas forças, 

ou aqueles, marginais dos preceitos tidos como normas a serem seguidas: a legalidade 

institucionalizada. Os que morreram dessa forma tornaram-se cada vez mais raros; o suplicio 

caiu em desuso o que veremos com mais propriedade quando analisaremos a obra em Vigiar e 

Punir ainda dentro deste capítulo. As guerras tornaram-se mais numerosas e nelas o poder do 

Estado não encontrou dificuldades em gerar a vida e a morte dos cidadãos em nome de 

princípios de Estado, sua razão de ser do poder estatal, ou seja, o de garantir, sustentar, 

reforçar a vida e coloca-la na sua ordem. Nesse ponto o autor faz uma importante observação 

em relação ao suicídio, o que seria uma afronta ao Estado, já que o cidadão não exercia direito 

sobre sua vida, nem tampouco sobre sua morte. O poder do Estado sobre a vida do cidadão 

passou a ser exercido e controlado através: 
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[...] do ‘disciplinamento e adestração’, na ampliação de suas aptidões, na 

extorsão de suas forças, no crescimento paralelo de sua utilidade e 

docilidade, na sua integração em sistemas de controle eficazes e econômicos 

– tudo isso assegurado por procedimentos de poder que caracterizam as 

disciplinas: antomo-política do corpo humano. (FOUCAULT, 1988, p.131). 

O soberano agora administra os corpos através da gestão calculista da vida com o 

desenvolvimento rápido das diversas disciplinas nas escolas, colégios, universidades, fábricas, 

enfim, em todos os espaços possíveis onde suas política públicas são aplicadas, quer em 

programas de saúde, habitação, migração, enfim, em todos os espaços possíveis e 

inimagináveis o Estado busca a sujeição dos corpos para seu total controle das populações. O 

dispositivo da sexualidade será a partir de então o dispositivo mais importante de controle. 

Passe-se a falar no bio-poder, que nas, palavras de Foucault, foi: 

[...] sem a menor dúvida, foi elemento indispensável ao desenvolvimento do 

capitalismo, que só pôde ser garantido à custa da inserção controlada dos 

corpos no aparelho de produção e por meio de um ajustamento dos 

fenômenos de população aos processos econômicos. Mas, o capitalismo 

exigiu mais do que isso; foi-lhe necessário o crescimento tanto de seu 

reforço quanto de sua utilizabilidade e sua docilidade; foram-lhe necessários 

métodos de poder capazes de majorar as forças, as aptidões, a vida em geral, 

sem por isto torná-las mais difíceis de sujeitar, se o desenvolvimento dos 

grandes aparelhos de Estado, como instituições de poder, garantiu a 

manutenção das relações de produção, os rudimentos de anátomo e de bio-

política, inventados no século XVIII como técnicas de poder presentes em 

todos os níveis do corpo social e utilizados por instituições bem diversas 

(família, o Exército, a escola, a policia, a medicina individual ou a 

administração das coletividades). (FOUCAULT, 1988, p. 132). 

Esse Estado que adota políticas de exclusão, de criminalização da pobreza, das 

minorias. Do Estado que vivemos hoje, de exclusão de direitos historicamente construídos. O 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aponta para dados alarmantes em relação ao 

encarceramento nos últimos anos no país.
8
  

                                                           
8
 Dados de 2014 do Ministério da Justiça mostram que o número de pessoas presas no Brasil aumentou mais de 

400% em 20 anos. De acordo com o Centro Internacional de Estudos Penitenciários, ligado à Universidade de 

Essex, no Reino Unido, a média mundial de encarceramento é 144 presos para cada 100 mil habitantes. No 

Brasil, o número de presos sobe para 300. Em junho de 2014, o Departamento de Monitoramento e Fiscalização 

do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas (DMF), do CNJ, fez um 

levantamento inédito ao incluir nesta estatística as pessoas em prisão domiciliar. Os dados apresentados revelam 

que a população carcerária brasileira é de 711.463 presos, o que coloca o Brasil na terceira posição mundial de 

maior população de presos. Ao mesmo tempo há um déficit de 354 mil vagas no sistema carcerário. Se 

considerarem os mandados de prisão em aberto – 373.991 – a população carcerária saltaria para mais 1 milhão 

de pessoas. Relatório divulgado pela Anistia Internacional em fevereiro de 2015 coloca o Brasil no topo dos 
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No Brasil, segundo o sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz
9
, o uso de armas de fogo e é 

a porta que se abre para a violência, quanto traça em suas pesquisas intituladas o mapa da 

violência, a relação entre as mortes ocorridas pelo uso de armas de fogo e violência em 

decorrência do acesso as armas letais por grande parte da população do país, especialmente 

aqueles que, na ilegalidade movimento o comércio de drogas ilícitas. Essa fato está 

intrincicamente relacionado ao aumento dos encarceramento ao longo do país.  

Por outro lado, criminalizar pequenas condutas, como o uso de drogas, alimenta esse 

mercado produtivo do encarceramento em massa. Os presídios privados são altamente 

lucrativos, pois sabemos que a corrupção impera nos contratos públicos e esse setor não foge 

à regra. O Estado cobra do cidadão um quantia para manter um preso encarcerado. Repassa 

alguma valor a empresa encarregada e esta, pouco, mais muito pouco repassa ao preso. Os 

familiares dos presos precisam levar, em sua visitas, tudo, desde papel higiênico, alimentação, 

vestuário, enfim tudo.  

A privatização dos presídios se estrutura como uma fonte rentável nas chamadas 

economias de poder descritas por Foucault. Fica então, sob a responsabilidade da Instituição, 

a segurança e neste momento a sociedade em geral está vendo que nem isso o Estado oferece. 

Os presos precisam se aliar às facções dentro dos presídios para se mantiver vivos, então, os 

presos aliam-se as fações dentros dos presídios em buscas de proteção e dará outra economia 

de poder, o que Foucault chamous de economia dos ilegalismos. Enfim, o Estado se cerca de 

todos os dispositivos possíveis para manter o marginalizado encarcerado. Modernas teorias do 

estudo do crime buscam identificar essas políticas, não sendo o termo usado por Michel 

Foucault, mas que, de alguma forma representa manifestação de poder do soberano na 

manutenção da sua verdade poder que se expressa através dessas correntes de ideias como por 

exemplo, a Teoria do Etiquetamento
10

 que, em curta síntese, etiqueta aquela camada da 

sociedade propensa ao crime, em razão de etnia, geografia entre outras caracaterísticas. 

                                                                                                                                                                                     
países mais violentos do mundo. São pelo menos 130 homicídios por dia. O relatório aponta que a sensação de 

impunidade é um incentivador, já que 85% dos homicídios não são solucionados no Brasil, e cita como os 

principais fatores para a crise no Brasil a violência policial, registros de tortura e a falência do sistema prisional. 

A reincidência e as condições desumanas das unidades prisionais são também fatores preocupantes. Segundo a 

Anistia, sete em cada 10 presos voltam a praticar crimes. 
9
 Coordenador da Área de Estudos da Violência Faculdade-Americana de Ciências Sociais, coordena a pesquisa 

“ O MAPA DA VIOLENCIA,” estudos que focalizam a evolução dos homicídios por armas de fogo no Brasil no 

período de 1980 a 2014. Também é estudada a incidência de fatores como o sexo, a raça/cor e as idades das 

vítimas dessa mortalidade.São apontadas as características da evolução dos homicídios por armas de fogo nas 27 

Unidades da Federação, nas 27 Capitais e nos municípios com elevados níveis de mortalidade causada por armas 

de fogo. 

10 Teoria de Etiquetamento: Idealizada pelos integrantes da Nova Escola de Chicago, com grande contribuição 

dos autores Edwin Lemert, Edwin Schur e Fritz Sacka, a Teoria do Etiquetamento, “sob o termo em inglês 

Labeling Approach, representou um importante marco para a teoria da criminalidade. Seu surgimento se deu 
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Existem políticas alternativas contra essa barbárie que se instalou dentro e fora dos 

presídios, mas, sem essa economia lucrativa os altos salários no judiciário não se justificam. É 

preciso manter essa política cruel de medo e encarceramento. Importantes vozes se levantam 

no mundo contra essa barbárie, como Eugenio Zaffaroni e Luigi Ferrojoli, defensores da 

Teoria do Garantismo Penal
11

, teoria esta que dá proteção aos direitos e garantias positivados. 

O Estado passaria por uma ordem Constitucional. O criminoso tem o sexo, a força do sexo ao 

seu favor. Nele o poder não alcança. O sexo, as drogas e a força revoltante da condição 

miserável que se encontram. O sexo é sua arma, e seu ódio, sua força. Não se assujeitam. Não 

tem medo da morte. O criminoso não está sujeito a decência da saúde coletiva e da disciplina, 

no caso em tela, quando o Estado abandona os custodiados a própria sorte. 

Quanto a nós, estamos em uma sociedade do `sexo`, ou melhor, `de 

sexualidade`: os mecanismos de poder se dirigem ao corpo, à vida, ao que a 

faz proliferar, ao que reforça a espécie, seu vigor, sua capacidade de 

dominar, ou sua opinião para ser utilizada. Saúde, progenitura, raça, futuro 

da espécie, vitalidade do corpo social, o poder fala da sexualidade e para a 

sexualidade, quanto a esta, não é marca ou símbolo, é objeto e alvo. 

(FOUCAULT, 1988, 137). 

A sociedade fascista trata de higienizar os espaços públicos, concentrando os pobres, 

negros, prostitutas nesses miseráveis campos onde ficam concentrados, sem a mínima 

condição de ressocialização. Essa marginalia fugiu ao controle, a disciplina dos corpos 

analisada pelo autor, genialmente nessa obra que acabamos de fazer nossa referência 

bibliográfica para complementar nossas inquietações quanto ao disciplinamento das 

Instituições focados aqui na universidade. Como essa massa se insurge? Que forças surgem e 

de ordem surgem capazes de fazer uma luta tão sanguinária em nome de nenhuma esperança. 

No final da obra um parágrafo merece destaque: 

                                                                                                                                                                                     
após a Segunda Guerra Mundial, momento em que os Estados Unidos ingressam em um período de prosperidade 

social e econômica, fato que os leva à condição de grande potência mundial” (MINARIN, 2018).  
11

 Garantismo Penal: a orientação que, há poucos anos vem sob o nome de “garantismo”, nasceu no campo penal 

como uma resposta ao desenvolvimento crescente de tal diversidade e também às culturas jurídicas e políticas 

que o têm jogado numa mesma vala, ocultado e alimentado quase sempre em nome da defesa do Estado de 

direito e do ordenamento democrático. Da palavra “garantismo” é, então, possível distinguir três significados 

diversos, mas conexos entre si. Garantismo segundo Ferrajoli (2006, p. 786), designa um modelo normativo de 

direito: “precisamente no que diz respeito ao direito penal, o modelo de ‘estrita legalidade’ [...] próprio  do 

Estado de direito, que sob o plano epistemológico se caracteriza como um sistema cognitivo de poder mínimo, 

sob o plano político se caracteriza como uma técnica de tutela idônea a minimizar a violência e a maximizar a 

liberdade e, sob o plano jurídico, como um sistema de vínculos impostos à função primitiva do Estado em 

garantia dos direitos dos cidadãos. É, consequentemente, ‘garantista’ todo sistema penal se conforma 

normativamente com tal modelo e que o satisfaz efetivamente”. 



62 
 

O racismo se forma nesse ponto (racismo em sua forma moderna, estatal, 

biologizante); toda uma política do povoamento, da família, do casamento, 

da educação, da hierarquização social, da propriedade, e uma longa série de 

intervenções permanentes ao nível do corpo, das condutas, da saúde, da vida 

quotidiana, receberam então cor e justificação em função da preocupação 

mítica de proteger a pureza do sangue e fazer triunfar a raça. Sem dúvida, o 

nazismo foi a combinação mais ingênua e mais ardilosa – ardilosa porque 

ingênua – dos fantasmas do sangue com os paroxismos de um poder 

disciplinar. Uma ordenação eugênica da sociedade, com o que ela podia 

comportar de extensão e intensificação dos micropoderes [...] (FOUCAULT, 

1988, p. 139). 

Michel Sandel (2016, p. 213) amplia a discussão no sentido da promoção da 

diversidade dentro das instituições como forma de liberação, também como forma de diminuir 

as desigualdades, com isso promovendo as minorias a ocuparem seus espaços dentro da 

sociedade, e essas ações, com certeza, depende da tal liberação do dispositivo da sexualidade 

descrita, estudada e questionada ao longo da obra de Michel Foucault:  

O princípio da diversidade se justifica em nome do bem comum – o bem 

comum da própria faculdade e também da sociedade em geral. Primeiro, 

defende que um corpo estudantil com diversidade racial permite que os 

estudantes aprendam mais entre si do que se todos tivessem antecedentes 

semelhantes. Assim como um corpo discente cujos componentes 

pertencessem a uma só área do país limitaria o alcance das perspectivas 

intelectuais e culturais, o mesmo aconteceria com um corpo estudantil que 

refletisse homogeneidade de raça, etnia e classe social. Em segundo lugar, o 

argumento da diversidade considera que as minorias deveriam assumir 

posições de liderança na vida pública e profissional, porque isso viria ao 

encontro do propósito cívico da universidade . (SANDEL, 2016, p. 213). 

Qual é o Telos de uma Universidade? (SANDEL, 2016, p. 327). Quando analisarmos 

o contexto em que os acadêmicos foram aprovados, sua constituição (pública ou privada) 

levantaremos também a questão teleológica da Universidade. Qual era o propósito dessa 

universidade e sua seleção com seus altos custos de mensalidade e baixo índice de qualidade 

na formação. A quem interessa esse não conhecimento? 

2.6 O SENTIDO DE VIGIAR E PUNIR  

Em Vigiar e Punir, uma das obras mais lidas e estudadas de Michel Foucault, que 

completa 40 anos de publicação e continua atual como são os clássicos. O primeiro capítulo 
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faz uma descrição narrativa da execução da pena de um condenado no ano de 1757. A pena 

era cumprida diretamente no corpo do condenado: 

Damiens fora condenado, a 2 de março de 1757, a pedir perdão 

publicamente diante da porta principal da igreja de Paris (aonde devia ser) 

levado e acompanhado numa carroça, nu, de camisola, carregando uma tocha 

de cera acesa de duas libras; ( em seguida), na dita carroça, na Praça de 

Greve, o sobre um patíbulo que aí será erguido, atenazado nos mamilos, 

braços, coxas e barrigas das pernas, sua mão direita segurando a faca com 

que cometeu o dito parricídio, queimada com fogo de enxofre, e às partes em 

que será atenazado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em 

foto, cera e enxofre derretidos conjuntamente, e a seguir seu corpo será 

puxado e desmembrado por quatro cavalos e seus membros e corpo 

consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas, as lançadas ao vento (FOUCAULT, 

2012, p. 9). 

A cena narrada foi descrita do Diário d’Amsterdam, em 01/04/1757 e prossegue por 

grande parte do primeiro capítulo da obra Vigiar e Punir, onde o autor descreve o 

cumprimento de pena de um condenado e reforça, naquele período da história, a importância 

do suplício do condenado com espetáculo público com objetivo de obter a confissão do 

suplicado perante Deus e perante o Soberano, como forma de demonstração de poder e força 

dessas instituições. Já falamos da importância da confissão em a Verdade e as Formas 

Jurídicas. Três décadas mais tarde o autor registra, em outro momento, a rotina, através do 

regulamento da Casa dos jovens detentos em Paris onde o disciplinamento e regras aparecem 

rigorosamente previstas para todas as atividades com atenção ao isolamento e ordem, já sob 

vigilância do panóptico. Desaparecem os suplícios com o surgimento da humanização e com a 

adoção do caráter corretivo da pena. Os júris passam a ser adotados em grande escala. As 

punições deixaram de ser físicas e os arranjos de sofrimento passaram a ser sutis, “ velados e 

despojados de ostentação” [...] ... A confissão pública dos crimes tinha sido abolida na França 

pela primeira vez em 1791, depois novamente em 1830, após ter sido restabelecida por breve 

tempo; o pelourinho foi supresso em 1789; a Inglaterra o aboliu em 1837. (FOUCAULT, 

2012, p.13). 

 Da caixa de ferramentas de Foucault temos o registro da proposta de Guillotin, o 

engenhero criador da Guilhotinha na França, votada em dezembro de 1789 fazendo parte do 

art. 3ª do Código Penal Frances de 1791 – “todo o condenado a morte terá a cabeça 

decepada”, que terá o significado de igualdade de penas a todos os condenados, qualquer que 

seja a classe social do condenado. Por mais chocante que possa parecer a engenheria da 
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guilhotinha, ela trazia o sentido de igualar as penas e abolir os suplícios. Uma morte rápida e 

igual para todos. A execução tem a duração de um raio. 

Na idade Média julgar era estabelecer a verdade de um crime e consequentemente a 

aplicação da sanção legal. Com o passar de dois séculos, o ato de julgar passou a ponderar as 

condições pessoais do agente autor do delito. Nesse sentido, o Código Francês de 1810 pela 

primeira vez aborda a questão da inimputabilidade por doença mental, ou seja, sob efeito de 

doença mental, não há que se falar em culpa, situação presente no nosso Código Penal 

Brasileiro. Somente após 150 anos de história, em 1832 as circunstâncias atenuantes 

permitiram modulares as sentenças em razão do grau de doença metal, pra semi- 

imputabilidade aos fronteiriços e imputabilidade para aqueles que não tinham nenhuma noção 

da ilicitude praticada. Serão chamados ao processo os peritos, psiquiatras e outros 

profissionais das ciências que darão o veredito, não de absolvição, mas de interdição, 

consequentemente internação em hospitais de custódia. São as ciências chamadas para dar o 

veredicto da verdade do poder soberano.  

Para Foucault, essas “ciências” já foram criadas com esse objetivo: sentenciar 

verdades, objeto e verdade criado por tais ciências. A pratica do poder de punir evolui num 

novo regime de verdade. Essa é um constatação na obra Vigiar e Punir segundo o próprio 

Autor: 

 [...] uma história correlativa da alma moderna e de um novo poder de julgar, 

uma genealogia do atual complexo científico-judiciário onde o poder de 

punir se apoia, recebe suas justificativas e sua regras, estende seus efeitos e 

mascara sua singularidade. [...] Essa sujeição não obtida só pelos 

instrumentos de violência ou da ideologia, pode muito bem ser direta, física, 

usar a força contra a força, agir sobre elementos materiais sem, no entanto 

ser violenta; pode ser calculada, organizada, tecnicamente pensada, pode ser 

sutil, não fazer uso de armas nem do terror, e, no entanto continuara se de 

ordem física [...] Trata-se de alguma maneira de uma microfísica do poder 

posta em jogo pelos aparelhos e instituições, mas cujo campo de validade se 

coloca de algum modo entre esses grandes funcionamentos e os próprios 

corpos com sua materialidade e forças. (FOUCAULT, 2012, p. 26 e 29) 

Em Vigiar e Punir, a temática segue em abordagens diversas, agora sobre os efeitos 

desse poder submetido sobre o corpo do condenado e seus desdobramentos sobre o 

incorpóreo: a “alma” do condenado. Esse efeito de dominação se apresenta em todo o corpo 

que de alguma forma foi sujeitado, ou se encontra sob domínio desse micropoder, sob algum 

tipo de vigilância, nas escolas, nas fábricas, nos quartéis, nos hospitais, hospícios. Sobre esse 
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discurso produzido edificam-se valores morais do humanismo. Escreve Foucault (2012, p. 

27), “[...] a alma, efeito e instrumento de uma anatomia política, a alma, prisão do corpo”. 

Contextualizando as insurreições nos presídios, tema tão atual no Brasil neste ano de 

2016/2017 e os estudos de Michel Foucault sobre a insurreição do corpo, nos presídios, com 

seu grupo de estudo conhecido como Grupo de Informações das Prisões na França (GIP). 

“Eram revoltas contra toda uma miséria física que dura há mais de um século: contra o frio, 

contra a sufocação e o excesso de população, contra paredes velhas, contra a fome, contra os 

golpes” (FOUCAULT, 2012, p. 30). Sobre as estruturas nas prisões na França e problemática 

das prisões num país de terceiro mundo como o Brasil, cremos que outros componentes, ou 

vários seriam necessários para um estudo das prisões no Brasil. É público e notória a 

incapacidade do Estado em gerenciar esse que seria um importante item dos objetivos do 

Estado Democrático de Direito, que está disposto no seu artigo 3º da Constituição da 

Republica Federativa do Brasil de 1988 “[...] erradicar a pobreza, promover a segurança”.  

A ausência do Estado nesse controle fomentou a criação, dentro dos presídios do 

Brasil, outra ordem, outro sistema de forças que hoje desafia o próprio Estado Democrático de 

Direito: as organizações criminosas. Entendemos que essas organizações dentro dos presídios 

no Brasil, são legítimas, como forma de resistência a toda barbárie a que estão submentidos 

todos aqueles que estão sob custódia do Estado. São chamadas organizaçoes criminosos em 

razão de serem seus membros, muitos condenados outros ainda a espera de condenação. Ma 

seus objetivos são, acima de tudo, proteger famílias e membros contra as bárbaries do Estado. 

Essa bárbarie se estampa no descaso com as milhares de vida que se acumulam nos 

calabouços do país, sem segurnaça, sem direitos, sem ao menos acesso a materias de higiêne, 

camas, banheiros, enfim; um mínino de dignidade humana. Isso sem falar na esferas das 

execuções em massas, de uma polícia conhecida como a mais mata do mundo. 

Essas organização tem como objetivo combater a força repressiva do Estado e 

basicamente dar segurança as famílias dos presos. Exatamente onde o Estado é omisso. 

Entendemos esse conxteto porque atuei como defensora dativa durante uma década, 

efetivamente na defesa dos hipossuficientes, aqueles que não tem condições de arcar com sua 

defesa perante um tribunal. Grande parte da população carcerária. São na sua grande maioria, 

jovens, de pouca idade, operários do tráfico de drogas. 

No entender de Michel Foucault, “a prisão tem a vantagem” de produzir 

delinquência, instrumento de controle e de pressão sobre a ilegalidade, peça não desprezível 

no exercício do poder sobre o corpo, elemento desta física do poder que suscitou a psicologia 

do sujeito (CASTRO, 2016, p. 170). E trata-se dessa deliquência, narrativa do parágrafo 
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anterior. As economias da ilicitude. O comércio ilícito de tudo que se possa imaginar dentro 

dos espaços dos cárceres. Sobre os regimes de economia da ilegalidade, Michel Foucault 

dedicou grande parte dos seus estudos. Para o autor: 

Só uma ficção pode fazer crer que as leis foram feitas para serem 

respeitadas; a polícia e os tribunais destinados a fazê-las respeitar. Só uma 

ficção teórica pode fazer crer que nós aderimos, de uma vez por todas, às leis 

da sociedade a que pertencemos. Todo o mundo sabe bem que as leis foram 

feitas por alguns e impostas a outros. Mas, parece que podemos dar um 

passo mais adiante. A ilegalidade não é um acidente, uma imperfeição mais 

ou menos visível. É um elemento absolutamente positivo do funcionamento 

social, cuja função esta prevista na estratégia geral da sociedade. Todo 

dispositivo legislativo dispôs espaços protegidos e proveitosos onde à lei 

pode ser violada; outros, onde pode ser ignorada; outros, finalmente, onde as 

infrações são sancionadas. No limite, diria que, à vontade, que a lei não foi 

feita para impedir um ou outro tipo de comportamento, mas para diferenciar 

as maneiras de evitar a própria lei (FOUCAULT apud CASTRO, 2016, p. 

214). 

Dessa ilegalidade, percebemos agora com mais clareza na crise penitenciária no 

Brasil, que obrigou os meios de comunicação a pautar o tema em razão da violência e do 

número de mortes ocorridas. A sociedade civil, o homem médio teve a oportunidade, mesmo 

através dos meios de comunicação atrelados ao poder, ver uma realidade que parecia distante. 

As economias das facões dentro dos presídios e o poder paralelo dessas facões, seus regimes 

de economia e de doutrinamento, suas práticas, enfim [...] A economia da ilegalidade de que 

fala Foucault e que tem uma vasta rede de sustentação dentro da ilegalidade e que, essa 

ilegalidade sustenta a legalidade de existência de toda a estrutura do judiciário e das 

ideologias disseminadas nas instituições de ensino superior, principalmente nos cursos de 

Direito. 

Essa ilegalidade nas classes populares, de certa forma mantém a classe 

burguesa no judiciário. Assistimos por exemplo, que a ilegalidade das 

classes burguesas é tolerada, como vaxão de divisas, crimes de colarinho 

branco e as pequenas ilegalidades das classes populares são punidas com 

severidade, a exemplo, a grande proteção que se dá as bens, o tamanho da 

punição aos crimes de patrimônio, como furto, roubo, sequestro. A burguesia 

trata de proteger seu patrimônio e endurece as leis que afetam sua 

propriedade, ‘a prisão não é o’ instrumento que o direito penal se dá para 

lutar contra as ilegalidades; o prisão foi um instrumento para reorganizar o 

campo das ilegalidade, para redistribuir a economia da ilegalidade, para 

produzir uma determinada forma de ilegalidade profissional, a delinquência, 
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que de um lado fará pressão sobre as ilegalidades populares e as reduzirá; e 

por outro lado, servirá de instrumento da classe do poder frente ao operário 

cuja ‘moralidade’ era absolutamente indispensável, desde o momento em 

que esse tinha uma economia de tipo industrial (FOUCAULT apud 

CASTRO, 2016, p. 214). 

Esse comportamento se faz presente na nossa realidade dentro das instituições, 

principalmente no Judiciário e nas Universidades de Ensino superior nos cursos de Direito. 

Sentimos um silêncio em questões latentes na sociedade, como a implosão da crise nos 

presídios o que faz crer que esse silêncio coadula com a vontade do imperador, do poder, do 

soberano. Não há que insurgir contra a vontade do soberano. Essa é a lógica do pode saber, 

dos corpos dóceis, do disciplinamento dentro das instituições: O servo que ama o soberano, a 

obediência servil, dócil e pacífica. 

A questão principal colocada por Michel Foucault na sua pesquisa sobre o fim dos 

suplícios físicos e a mutação para outra ordem de suplício que não física está diretamente 

ligada com a questão humanística, defendida por outros reformadores, principalmente 

Beccarie como um movimento global contra o ataque ao corpo. Isso porque, o iluminismo 

trouxe como valores o homem, com ser digno em físico e alma. O roubo e o furto tendem a 

tornar o grande crime e a “a economia da ilegalidade que se estruturou com o 

desenvolvimento da sociedade capitalista. A ilegalidade dos bens foi separada da ilegalidade 

dos direitos”. (FOUCAULT, 2016, p.84). A proteção do patrimônio tornou-se prioridade em 

detrimento da proteção da vida, da dignidade da vida humana. 

Os que não produzem são encarcerados. Para tanto, atenta Foucault no sentido de 

fortalecer os domínios, a vigilância e a produção de corpos dóceis, capazes de servir ao rei, 

sem roubá-lo. O vagabundo, o louco, o poeta, o artista que pensa, tende a ser ameaça para um 

governo déspota. O criminoso é aquele que rompe o pacto social. Daí o Estado agir com tanta 

violência contra quem rompe o pacto. É preciso manter o poder. E a pena deve ser eficiente e 

que nenhum crime escape do olhar dos que tem o dever de fazer justiça. 

O Estado trabalha no sentido de ser mais severo e vigilante. O Soberano tem ao seu 

dispor o direito e toda a máquina do judiciário. Ao soberano devem obediência e corpos 

dóceis todos os operadores do Direito, desde ao magistrado até o mais simples carcereiros. 

Todos devem usar o seu saber e favor do poder e rezar a cartilha do Soberano. Por isso são 

dados pelo Soberano tantos privilégios ao juiz, ao promotor, aos desembargadores, ministros. 

Somente não é dado esse privilégio aos defensores. Os advogados sentam nas mesmas 

cadeiras que sentam os promotores, os juízes nas universidades.  
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Em Vigiar e Punir, obra escrita após o trabalho de Foucault no Grupo de informações 

sobre as prisões (GIP) criado pelo filósofo e um grupo de intectuais, juristas, médicos, 

psicólogos, jornalistas e detentos, com objetivo de “[...] dar a palavra àqueles que têm uma 

experiência da prisão” com objetivo de fazer os presos comuncar entre si e também com a 

populaçãoe seguindo os comando do mestre para que suas pesquisas fossem usadas no plano 

acadêmico sem definir quais os efeitos possíveis, Foucault faz uma importante análise sobre a 

busca da verdade real pelo juiz e as polêmicas sobre a verdade processual.  

Tem-se um ditado forense bastante praticado sobre a verdade processual e a verdade 

real. Para o juiz, o que não está nos autos, não está no mundo. Se não está nos autos, podre 

??? indiciado, num inquérito viciado, sem a possibilidade do contraditório está fadado e 

perder a luta contra o Estado estruturado, principalmente em termos de acusação. A verdade 

processual é aquela, analisada, discutida e julgada somente com o que foi possível juntar no 

processo. Essa verdade, a nosso ver, parece limitada em razão de que os processos são 

montados, na sua grande maioria com base dos escritos do escrivão e até com o tom da 

descrição que o inquérito, a denúncia e o relatório sobre a pronúncia do réu, ou seja, quando o 

magistrado aceita a denúncia. Isso é feito com base nos documentos que foram juntados no 

processo, na fase inquisitiva, que é a Inquérito e na sua segunda fase, que a confirmação 

dessas provas em juízo.  

Quando Foucault fala sobre as formas de medir as penas (dosimetria), diz que a pena 

deve ter proximidade com a gravidade do crime. O Estado, e sua grande mão, o Ministério 

Público (MP), dono do caderno de notas, titular a ação penal. O MP estrutura para a 

montagem do processo e na sua primeira página está a denúncia que geralmente vem 

carregada de imputações objetivas, agravantes, nem sempre presentes na cena do crime. Esse 

é um grande problema para a defesa. Em As verdades e as Formas Jurídicas, Foucault nos 

mostra que o inquérito nada mais é do que a invenção da verdade segundo a versão do 

Soberano. Esse tema retorna em Vigiar e Punir: 

Regra da especificação ideal: Para que a semiótica penal recubra bem todo o 

campo das ilegalidades que se quer reduzir, todas as infrações tem quer 

qualificadas; têm que ser classificadas e reunidas em espécies que não 

deixam escapar nenhuma ilegalidade. É então necessário o código, e que seja 

suficientemente preciso para que cada tipo de infração possa estar 

claramente presente nele. É necessário um código exaustivo e explícito, que 

defina os crimes, fixando penas (FOUCAULT, 2012, p. 94). 
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Analisando a prática do judiciário, tomando como exemplo, uma audiência de 

instrução criminal, que é o primeiro momento em que o acusado é posto em frente a um juiz 

para que possa dar seu depoimento e depois disso o juiz determinará a admimisibilidade da 

acusação, tornando processo. Esse primeira audiência costuma demorar até um ano para 

acontecer em que pese legilação determine para que a audiência aconteça em sete dias. 

 Os Estados alegam que não tem estrutura para o cumprimento da determinação 

legal. O Estado de São Paulo, um dos mais violentos em relação a ocorrências policiais, tem 

recebido grande apoio da Defensoria Pública Estadual, atuante no acesso ao maior número de 

pessoas a justiça. O importante é a sua codificação: colocar a ação dentro de um artigo 

codificado, que muitas vezes não se encaixa com os fatos narrados. Codificada a denúncia, 

sua tipificação dentro do artigo, passa-se ao processo em si. O acusado deverá defender-se da 

acusação tipificada no código penal, assim como foi transcrita: na prática, o direito 

positivado. Percebemos neste ponto a importância da formação do profissional, chamados de 

operadores do Direito, para que tenha capacidade de se colocar no lugar daquele que está 

sentado no banco do réus. 

2.7 DA CRUELDADE DO SOBERANO 

O poder de detenção figura como um instrumento dos governos autoritários, marcada 

por abusos de poder incompatível com a boa justiça em toda a história registrada desses 

sistemas, especialmente na idade média e que se arrasta a nossa medieval realidade. Na 

eclosão das recentes revoltas dentro das instituições prisionais no país desde os maiores 

massacre no presídio Carandiru em São Paulo, outros tantos têem eclodido pelo país afora. 

Alguns acontecem no silêncio da clausura. Em outros, o sistema não consegue esconder em 

razão da pressão que os familiares exercem no meio de comunicação e até no judiciário. As 

mães e as mulheres dos detentos são as vozes dos aprisionados aqui fora discurso circula 

simuladamente, as vezes escrachado nas mídeas socias, de que bandido bom é bandido morto. 

A formação da polícia está ligada às correntes punitivas da Escola de Chicago
12

 e às teorias 

punitivas importadas dos Estados Unidos, que tem a maior população carcerária do mundo. 

                                                           
12

 A Escola de Chicago parte da noção de que a cidade é seu laboratório, de modo que relaciona o aumento da 

criminalidade em virtude principalmente da industrialização, imigração e migração, observadas especificamente 

na cidade de Chicago. Trata-se de afirmações da chamada Ecologia Criminal, que relaciona o crime aos 

ambientes e suas formas de ocupação e organização. SILVA, Luciano Filizola da. Em meio ao caos, quem é 

cidadão? Um olhar criminológico sobre o choque de ordem e a Escola de Chicago. Boletim IBCCRIM: São 

Paulo, ano 17, n. 199, p. 15-16, junho 2009. 
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A dificuldade em aceitar teorias abolicionistas está relacionada com o diagnóstico 

que Michel Foucault apresenta neste capítulo de análise da mitigação das penas. A teoria 

aceita e adotada no Brasil que fundamenta o grande número de prisões de pessoas das classes 

mais pobres – a Teoria das Janelas Quebradas –, ou seja, não se pode permitir o menor delito, 

que ele, segundo essa teoria geraria um maior. Hoje a sociedade clama pelo direito penal 

máximo que retrocede até a Teoria das Janelas Quebradas para colocar a punição e a exclusão 

como um sentimento de vingança coletivo bem acima do direito de ressocializar.  

Aquele que defende uma ordem neoliberal hoje explícita em seus objetivos em 

reduzir as garantias individuais e coletivas, a proteção ao trabalho e renda e os benefícios da 

assistência e previdência social, domina dos meios de comunicação. 

O discurso de abolicionismo penal
13

 põe em risco uma forte economia de poder. Esse 

discurso atrapalha. Isso mostra porque da formação dos operadores do direito obedecem uma 

lógica de sujeição e não numa formação em pensadores do direito para que se possa pensar 

em justiça. Esse micro-poder está em todo lugar, segundo Foucault, o que induz no ensino 

jurídico uma formação submissa e formatada. Estão focados nos concursos que pagam 

salários exorbitantes para servirem a vontade do Rei. 

O acadêmico ao pensar no concurso público deixa de pensar em transformar a 

sociedade, em justiça, perde a consciência crítica. Ele estuda até 12 horas por dias, decorando 

leis e decora códigos pra passar em concurso. Depois disso dessa fase, sem analisar a 

sociedade em contexto esta então à disposição do Estado como objetvo de  promover de 

justiça. Como não se deixar levar pelas honrarias da corte. Povo? Que povo? É preciso ter 

coragem para estar ao lado do povo. Do lado difícil da história. Caetano Veloso, analizando a 

falta de conciência crítica da população, principalmente as classes desfavorecidas faz um 

desabafo afirmando que “ a população brasileira ainda não conseguiu superar a escravidão”. 

Nesse sentido, entendemos o assujeitamento manso ao soberano. Falta consciência  de classe. 

Superação da situação de submissão. Continuamos submissos em razão de não termos ainda 

superado a escravidão de pouco mais de cem anos atrás. Encerro aqui com uma frase do 

Foucault sobre a coragem, a coragem da insurreição, a coragem da revolta, a coragem da fala, 

do movimento: “Ah, sim! Mas só existe coragem física, a coragem é sempre um corpo 

corajoso! A coragem de um corpo como da vereadora executada no Rio de Janeiro nocomeço 

                                                           
13

 Abolicionismo Penal: segundo Ferrajoli (2006, p. 231) “considero abolicionista somente aquela doutrina 

axiológica que acusam o direto penal de ilegítimo, ou porque moralmente não admitem nem um tipo de objetivo 

como capaz de justificar as aflições que o mesmo impõe, ou porque considera vantajosa a abolição da forma 

jurídico-penal  da sanção punitiva e a sua substituição pelos meios pedagógicos ou instrumentos de controle de 

tipo informal e imediatamente social”. 
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de 2018: Mareli Vive! E a crueldade do soberano na sua execução. Não sabemos ainda a 

autoria, mas a certeza de que sua voz e coragem encorajavam as massas para o 

empodeiramento de classe. Um saber que ameça o poder. 

2.8 A FORMAÇÃO DE CORPOS DÓCEIS  

Michel Foucault, depois da metade do século XVIII, relata preocupação com a 

formação dos soldados, com sua disciplina e com as táticas militares adotadas também em 

outras instituições disciplinares: 

O soldado tornou-se algo que se fabrica, de uma massa informe, de um corpo 

inapto, fez-se a máquina de que se precisava; corrigiram-se aos poucos as 

posturas: lentamente uma coação calculada percorre cada parte do corpo, 

assenhoreia-se dele, sobra o conjunto, torna-o perpetuamente disponível, e se 

prolonga, em silêncio, no automatismo dos hábitos; em resumo, foi expulso 

o camponês e lhe foi dada a fisionomia de soldado (FOUCAULT, 2012, p 

131).  

Os recrutas são habituados à disciplina nas chamadas instituições austeras, que os 

quartéis como seu maior exemplo de formação, de disciplinamento e domínio do corpo. 

Houve durante a época clássica, segundo relata Foucault “[...] uma descoberta do corpo como 

objeto e alvo de poder”. (FOUCAULT, 2012, p. 132). Para tanto fazia se necessário trabalhá-

lo detalhadamente e exercer sobre ele uma coerção sem folga, ininterrupta para impor uma 

relação de docilidade-utilidade que será chamado, então, de disciplina. Esses processos de 

disciplinamento são registrados desde o século XVII e XVIII nos conventos, nos exércitos, 

nas oficinas também, como forma de dominação, diferente da escravidão. Diferente também 

da vassalidade, ressalta Foucault, porque nessas relações de disciplinamento objetivam 

colocar o corpo dócil a serviço da produção de trabalho: 

O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte 

sobre o corpo humano, que visa não unicamente o aumento de sua 

habilidade, nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma 

relação que no mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto é 

mais útil, e inversamente. Forma-se então uma política das coerções que são 

um trabalho sobre o corpo, uma manipulação calculada de seus elementos, 

de seus gestos, de seus comportamentos. ‘O corpo humano entra numa 

maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe’. ‘Uma 

anatomia política’ que também é igualmente uma ‘mecânica de poder’, está 
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nascendo; ele define como se pode ter domínio sobre o corpo dos outros, não 

simplesmente para que façam o que se quer, mas pra que operem como se 

quer, com as técnicas, segundo a rapidez e a eficácia que se determina. A 

disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos ‘dóceis’ 

(FOUCAULT, 2012, p. 133). 

Foucault relata que essa anatomia política de disciplinamento não pode ser vista 

como uma descoberta inédita. Que a encontramos em todos os espaços, desde muito cedo, por 

exemplo, nas escolas primárias, nos espaços hospitalares, na organização militar, nos 

colégios, nas fábricas e nos processos de inovação industrial. São técnicas minuciosas que 

definem um grande investimento político focado na disciplina do corpo definido como uma 

nova tática.  

 Talvez possamos entender um pouco das insurreições nas prisões do Brasil nestes 

últimos anos, que contrapõe ao método disciplinar descrito por Foucault. No Brasil, os 

condenados são agrupados indistintamente em celas, em números absurdos de lotação, 4, 6, 8, 

20, 30 indivíduos em uma única cela. Existe norma regulamentadora para o cumprimento de 

pena, chamado Lei de Execuções Penais. Nessa norma estão disciplinadas todas as regras para 

o cumprimento das penas. Mas, na minha experiência prática, nas prisões do Estado, estamos 

bem distantes de sua efetividade. Dentro dos presídios, faccões se organizam em sindicatos 

que elaboram normas de condutas para seus membros. Algumas tem reconhecimento de parte 

das famílias e da sociedade. Recentemente, Dráuzio Varela, médico, estudioso do sistema 

prisinal no país, disse em uma entrevista que o uso do crack dentro e fora dos presídios, não 

veio de uma norma estatal ou regumento interno, mas de uma proibição das fações que seus 

membros usem essa droga, dentro e fora dos presídios. Essas organizações representam um 

contrapoder ao poder instituído do Estado. 

2.9 O CONTROLE DAS ATIVIDADES 

O controle das atividades, nas fábricas, escolas, presídios, hospitais, organização 

militar tem uma prioridade que trás um contexto de submissão e subordinação, disciplina e 

ordem dentro de seus manuais a serem seguidos. Vejamos como relata Foucault em seus 

registros> 

 O horário de entrada e saída dos alunos, pausa, troca de disciplina ainda é feito sob o 

toque muitas vezes militar de sirenes, tipos fábricas, nas escolas estaduais e municipais e até 

particulares no nosso município. Esse modelo herdado das comunidades monásticas do da 
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idade média ainda persiste em nossos colégios e tem seus motivos e objetivos: Dá-se na 

educação o rigor do tempo industrial. Esse disciplinamento do tempo, ao longo da história 

esteve a cargo das ordens religiosas, grandes técnicas de atividades regulares; cronometram os 

quartos de horas, os minutos e os segundos: 

O objetivo é garantir a qualidade do tempo empregado, sem distrações para 

que o tempo seja `integralmente útil`. [...] O exército, no começo do século 

XVII, a disciplina passou a ser o instrumento de doutrinamento e controle de 

tempo, a saber: Acostumar os soldados a marchar por fila ou em batalhão, a 

marchar em cadência do tambor. E, por isso, começar com pé direito a fim 

de que toda a tropa esteja levantando o mesmo pé ao mesmo tempo. 

(FOUCAULT, 2012, p. 145-146). 

Esse ritmo, a partir de 1766, é obrigatório, imposto como um sistema de controle 

com objetivo também de definir a posição dos corpos, corrigir as imperfeições; “O tempo 

penetra no corpo, e com ele todos os controles minuciosos do poder”. (FOUCAULT, 2012, p. 

146). Para o soberano, o corpo disciplinado é à base de uma manipulação eficiente. Constitui-

se um complexo corpo-arma, corpo-instrumento, corpo-máquina. Não se imagina que se 

tratava apenas de uma teoria médica cientificamente insuficiente e abusivamente 

moralizadora. Sua superfície de dispersão foi ampla e profunda foi a sua implantação. A 

psiquiatria, mais a jurisprudência, a medicina legal, as instâncias de controle social, a 

vigilância das crianças perigosas, ou em perigo, funcionaram durante muito tempo pela 

degenerescência, pelo sistema hereditariedade-perversão. 

Toda uma prática social, cuja forma ao mesmo tempo exagerada e coerente foi o 

racismo de Estado, deu a essa tecnologia do sexo um poder temível e longínquos efeitos. Ao 

exemplificar esse novo modelo, Foucault descreve as técnicas de formação para crianças em 

uma escola de uma fábrica de Gobelins em 1766, onde, através das técnicas adotadas, a 

apropriação do tempo, dos corpos e das forças para inverter em lucro e para capitalizar o 

tempo dos indivíduos. Nasce aí o princípio das linhas de montagem, explicado dessa maneira 

pelo Autor: 

Estabelecer em séries de séries; prescrever cada um, de acordo com o nível, 

sua antiguidade, seu posto, os exercícios que lhe convém, os exercícios 

comuns têm um papel diferenciador e cada diferença comporta exercícios 

específicos. Ao termo de cada série, começam outras, formam uma 

ramificação e se subdividem por sua vez. De maneira que casa indivíduo se 

encontra preso numa série temporal, que define especificamente seu nível ou 
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sua categoria. Polifonia disciplinar de exercícios. (FOUCAULT, 2012, p. 

114). 

Esse tempo disciplinar, explica Foucault, se impõe pouco a pouco à prática 

pedagógica, determinando prazos, programas, currículos, provas, entradas e saídas. Dessa 

rotina, surge a avaliação e qualificação pela forma como se comportam os estudantes, 

disciplinados ou não. A separação em séries permite uma intervenção pontual do poder, 

diagnostica Foucault. “Reconhece-se a dispersão temporal para lucrar com isso e se conserva 

o domínio de uma duração que escapa. O poder se articula diretamente sobre o tempo; realiza 

o controle dele e garante sua utilização”. O tempo, assim arrumado, serve ao soberano para o 

controle da vida dos subordinados, para aprimoramento e aproveitamento do tempo numa 

economia capitalista e em sendo sob forma de graduação, de séries, desde a infância até a vida 

adulta, tende a uma sujeição que nunca acaba. Estimula-se a concorrência, as graduações 

“para economizar o tempo de vida e transformá-lo” de uma maneira útil. Esse “ nunca acaba” 

tende a sujeição que nunca termina de completar. 

2.10 COMPOSIÇÃO DE FORÇAS  

 São forças que podem coexistir, como poderes repressivos e sujeitos excluídos, 

poderes positivos e sujeitos resistentes num enfrentamento de forças, poderes de 

govenamentos e sujeitos críticos das contra-culturas. Entre todos esses poderes, existe uma 

teia que envolve esse jogo de força e passa necessariamente pela disciplina, que assujeita ou 

não o individuo. Diz Foucault: 

A disciplina, desde a formação dos exércitos e suas funções como regimento, 

unidade, batalhão terá como função compor forças para obter um aparelho 

eficiente e o corpo unitário se constitui. As técnicas disciplinares, por sua 

vez, fazem emergir séries individuais: descoberta de uma evolução em 

termos de `gênese`. Progresso das sociedades, gênese dos indivíduos, essas 

duas grandes ` descobertas` do século XVIII são talvez correlatas das novas 

técnicas de poder e, mais precisamente, de uma nova maneira de gerir o 

tempo e torná-lo útil, por recorte segmentar, por seriação, por síntese e 

totalização. Uma macro e uma microfísica do poder permitiram, não 

certamente a invenção da história (já há um tempo ela não precisava mais ser 

inventada), mas a integração de uma dimensão temporal, cumulativa no 

exercício dos controles e na prática de dominações. A historicidade 

`evolutiva` assim como se constitui então – e tão profundamente que ainda 

hoje é pra muitos uma evidência -, está ligada a um modo de funcionamento 
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do poder, da mesma forma que a `história-rememoração` das crônicas, das 

genealogias, das proezas, dos reinos e dos atos esteve há muito tempo ligada 

a outra modalidade de poder. Com as novas técnicas de sujeição, a dinâmica 

das evoluções contínuas tende a substituir a `dinástica` dos acontecimentos 

solenes. (FOUCAULT, 2012, p. 154-155). 

A vida militar começaria na mais tenra idade e finalizaria com os veteranos 

ensinando os mais jovens. Na escola, a metodologia é a mesma; constitui-se de uma 

engrenagem, “[...] deve ser feito da mesma maneira: poucas palavras, nenhuma explicação, no 

máximo um silêncio total que só seria interrompido por sinais – sinos, palmas, gestos simples 

do mestre, ou ainda aquele pequeno aparelho de madeira que os Irmãos das Escolas Cristãs 

usavam, eram chamados por excelência o “Sinal” (FOUCAULT, 2012, p.160). 

 Por outro lado, a instituição militar se especializada numa ordem de silêncio e 

obediência tornando-se um sonho de uma sociedade obediente, como uma engrenagem de 

uma máquina, com uma docilidade automática. O regime napoleônico não estava longe desse 

ideal, diz o autor: os juristas buscavam um modelo primitivo de pacto social e os militares, 

técnicas de disciplina para a coerção individual e coletiva dos corpos. Foucault analisa a partir 

de 1978 a ruptura entre a governamentalidade herdada pela Idade Média, cujos princípios 

retomam as virtudes morais tradicionais para a governamentalidade moderna. 

2.11 GOVERNAMENTALIDADE  

Foucault utiliza o termo governamentalidade para referir-se ao objeto de estudo de 

maneira de governar. A partir de 1978, o filósofo passa a analisar a ruptura entre a 

governamentalidade herdada na Idade Média, cujos princípios retomam as virtudes morais 

tradicionais para a governamentalidade moderna que coloca a população, 

[...] como soma de sujeitos de um território, mas como o conjunto de sujeitos 

de direito, mas como ou categoria geral da espécie humana, mas o objeto 

construído pela gestão política global da vida dos indivíduos (biopolítica). 

Seria no seu entender, a governametalidade o encontro das técnicas de 

dominação exercidas sobre os outros e as técnicas de si. (REVEL, 2005, p. 

55).  

Essa governamentalidade foi formada a partir de três fenômenos: a pastoral cristã, a 

técnica diplomático-militar e a polícia. Diz Revel: 
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Essa biopolítica implica, entretanto, não somente uma gestão da população, 

mas um controle das estratégias que os indivíduos, na sua liberdade, podem 

ter em relação a eles mesmos e uns em relação aos outros. As tecnologias 

governamentais concernem, portanto, também ao governo da educação e da 

transformação dos indivíduos, àquele das relações familiares e àquele das 

instituições. (REVEL, 2005, p. 55). 

O problema de governo, de governamentabilidade ou problema de governo em si 

passa a ser estudado  no século XVI. Como governar as almas e sua condutas, problema que 

econtramos hoje em disciplinar condutas nas escolas, problemática central da pedagógia, 

tendo como objetivo do poder manter e proteger esse principado. Esse problema de 

governametabilidade simplifica-se nos temos modernos, principalmente na análise do 

momento politico vivido no Brasil, onde os meios de comunicação de massa tem sido usado 

de maneira intensiva em campanhas pró governo, quer em questões educacionais, de direitos, 

de modos de pensar. 

Encontramos uma grande massa formada com opinião vinda dos meios de 

comunicação, sem ter uma base maior de conhecimentos, quer de direitos, quer das 

potencialidades que o conhecimento pode levar. Governar está ligado aos comportamentos 

individuais e coletivos. Neste sentido, com apoio dos meios de comunicação, ouvidos o bater 

orquestrados das panelas nos condomínios de classe média alta e seu silêncio quando a ordem 

política muda causando perdas imensuráviáveis ainda em questões de  direitos e avanços 

sociais. 
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3. INDIGNAÇÃO/RESISTÊNCIA/INSURREIÇÃO 

“Olhem a sua volta e vocês encontrarão os temas que 

justifica sua indignação”  

(Stéfhane Hessel, 2016,p.11 ) 

3.1 O CONTEXTO DAS ENTREVISTAS 

Esta pesquisa tomou como ponto de partida o movimento estudantil dentro do curso 

de Direito e as formas de resistências contra práticas autoritárias dentro da instituição. É o que 

Foucault define como um contra-poder – uma resistência contra um tipo de poder. Neste 

capítulo me dedicarei à análise dos discursos dos egressos do curso de Direito da UNIPLAC. 

Egressos lageanos que, de alguma forma, vivenciaram, entre os anos de 1998 e 2004, uma 

resistência política em busca de qualidade de ensino. Esse grupo se opôs contra uma 

instituição que usava os meios de comunicação para pregação contrária à insurreição e 

mantinha uma prática mercantilista, de ensino positivado e de baixa qualidade. Procuramos 

neste espaço contar o que alguns acadêmicos fizeram em termos de luta. Mesmo sendo 

pequeno, esse grupo foi bastante motivado a enfrentar a instituição. A análise foi com base 

nos seguintes termos do pensamento de Foucault (2012, p. 268): “[...] trata-se de ativar 

saberes locais, descontinuos, desqualificados, não legitimados, contra instância unitária que 

preenderia depurá-los, hierarquizá-los, ordená-los em nome de um conhecimento verdadeira, 

em nome de uma ciência detida por alguns”. 

No final do primeiro ano de Mestrado havíamos encaminhado para Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  (CAPES) o Projeto de Estudo ao Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade do Planalto Catarinense, com o título “As 

Insurreições e a  Militância Estudantil no Centro Acadêmico de Direto Edézio Caon da 

UNIPLAC. Seguimos o procedimento ético e operacional para que a pesquisa se 

desenvolvesse, salvaguardando a dignidade dos sujeitos da pesquisa. A proposta assim como 

foi enviada foi aprovada pelo CEP  sob o número 44286935 . Para a Pesquisa desenvolvemos 

a busca por documentos, entrevista com aplicação do questionário semi estruturado. Fomos a 

campo. 

Com o depoimento desse grupo de egressos podemos analisar os relatos daqueles que 

não se assujeitaram ao vigente sistema imposto de acordo de acordo com uma perspectiva 
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foucaultiana para entender: o que está por trás da formação de uma resistência política ou de 

uma pedagogia da insurgência, que criam mecanismos de reflexão nos espaços onde elas 

ocorrem  a exemplo de uma Universidade? 

Como a formação dos chamados operadores do Direito tem se estruturado dentro de 

uma universidade aberta para atender a uma demanda econômica de uma região que 

empobrecia em razão de sua decadente economia extrativista? No momento em que 

decidimos pesquisar as resistências numa instituição, nos propomos a contar os não ditos que, 

na visão do próprio autor, segue a lógica estrutural de poder, de um domínio de corpos e de 

mentes com o objetivo de que os pensamentos fossem uniformes e que não houvesse 

insurreições. Há de se considerar, no entanto, que a lógica de dominação não é perfeita. O que 

temos visto na atualidade política brasileira, é uma massa que se insurge, uma massa que 

conhece e denuncia arbitrariedades e que, acima de tudo, assume sua sexualidade também 

como forma de empoderamento. Sobre a singularidade das insurreições escreve Alexandre 

Filordi de Carvalho:  

Qualquer possível insurreição a emergir, desde a menor indagação, a nos 

convidar a desgrudar do que que está grudado em nós, se mobiliza como 

composição de exercicios de pensamento a nos incitar a fazer alguma coisa, 

a nos mover para não pactuarmos com tudo o que temos de nos revoltar, de 

no insurgir, de destituir do plano dos feixes paralizantes das mesmas 

relações de poder. (CARVALHO, 2017, p.31). 

Antes de entrar nos ditos dos egressos do curso de Direito da UNIPLAC, faço uma 

breve contextualização do momento que vivia a universidade no período abordado neste 

trabalho (1998-2004), quando os entrevistados passaram por aquela universidade. Fui 

testemunha ocular dos fatos que serão relatados neste capítulo, uma vez que também cursei a 

universidade nesta época. A sensação comum para o grupo aqui selecionado a participar deste 

trabalho, e até mesmo para alguns docentes, era o de descontentamento geral com o 

mercantilismo e a falta de cuidado didático-pedagógico da instituição. A sensação ficou 

presente em alguns episódios marcantes para a discussão que vem tratando este trabalho. O 

primeiro foi a carta de renúncia do coordenador do curso de Direito, professor Lintney 

Nazareno da Veiga, escrita em nove de outubro de 1999, após 18 meses de gestão. Trago um 

trecho desse documento para ilustrar a precariedade que era vivenciada naquele tempo.  Nesse 

oficio o coordenador do curso renúnciava a coordenação do curso de Direito da Instituição em 

razão de sérios problemas didático-pedagogicos e deficiencias estruturais e administrativas, 
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que durante os 16 meses que esteve  a frente do curso sentiu-se impotente para sequer minorá-

los. Segundo Lintney [...]   “estes fatos me deixam em débito com os alunos e com minha 

consciência, causando desconforto muito grande, que consequentemente levam-me a não 

sentir prazer nas funções que exerço...”[...] 

No texto, o referido professor diz se sentir “impotente, e muitas vezes, 

regimentalmente incompetente para resolver” os inúmeros problemas que se avolumavam no 

curso, entre eles deficiências pedagógicas e carências administrativas. Em razão dessa 

desestrutura estampada na carta renúncia, o Centro Acadêmico de Direito Edézio Caon, já 

ocupado por integrantes do grupo constituído e agora foco desta pesquisa, organizou uma 

assembleia para tentar destituir a representação estudantil do Diretório Central dos Estudantes 

(DCE), em razão da falta de ação junto à Reitoria da UNIPLAC diante da precarização do 

curso de Direito e também por irregularidades na eleição que compôs a chapa então 

responsável por aquela instituição. 

A assembleia, realizada dentro do espaço físico da universidade  meados de outubro 

de 2003, foi reprimida pela polícia a pedido da Reitoria da UNIPLAC. Houve confronto físico 

entre estudantes e as forças policiais e muitos estudantes saíram feridos, inclusive esta 

pesquisadora, que precisou registrar boletim de ocorrência na época. Apesar da repressão 

policial, a assembleia transcorreu até a votação. Por maioria absoluta dos estudantes presentes 

pediram a destituição do DCE e a convocação de novas eleições. 

Em que pese a vitória na votação, a representação do Diretório, apoiada pela Reitoria 

da universidade, entrou com medidas judiciais para reverter a decisão da assembleia. A 

batalha não estava vencida, porém havia sido desestabiliazado tanto os representantes do DCE 

como a reitoria, em razão daquela luta campal ter sido noticiada pelo imprensa local. Muitos 

desdobramentos aconteceram depois do ocorrido.  

Ação Civil Pública  havia sido protocoloda, que, elencando as demandas negadas aos 

estudantes, solicitou entendimento de que um Centro Acadêmico possa representar os direitos 

difusos de todos os acadêmicos de uma universidade. O pleito, julgado procedente pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 2011
14

, formou jurisprudência para todo o país,  foi um 

                                                           
14

 1. Os "Centros Acadêmicos", nomenclatura utilizada para associações em que se congregam estudantes 

universitários, regularmente constituídos e preenchidos os requisitos legais, possuem legitimidade para ajuizar 

pública em defesa dos direitos individuais homogêneos, de índole dos estudantes do respectivo curso, frente à 

instituição de ensino particular. Nesse caso, a vocação institucional natural do centro acadêmico, relativamente 

aos estudantes de instituições de ensino privadas, insere-se no rol nos arts. 82, IV, do CDC, e art. 5º da Lei n. 

7.347/1985. A jurisprudência STJ reconhece que, cuidando-se de substituição processual, como no caso, de 

exigir-se autorização ad hoc dos associados para que a associação, regularmente constituída, ajuíze a ação civil 

pública cabível. 3. Por outro lado, o art. 7º da Lei 9.870/1999, deve ser interpretado em harmonia com o art. 82. 

IV, do CDC. O qual é expresso em afirmar ser "dispensada a autorização assemblear" para as associações 
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sucesso jurídico e hoje está em vigor. Os Centros Acadêmicos ganharam direito de 

representar os direitos difusos, o que era somente possibilidade de atuar no povo ativo da 

demanda os Diretórios Centrais de Estudantes.  

Entretanto, em termos de efetividade, a medida falhou, pois faltaram acadêmicos 

combativos que pudessem cobrar o cumprimento do que dispunha a sentença. 

A realidade atual segue muito próxima àquela na qual os estudantes insurgentes se 

depararam durante o processo de sublevação. Isso pôde ser presenciado por esta pesquisadora 

durante período em que lecionou a disciplina de Direito Constitucional na referida 

universidade em 2016. Trata-se de uma universidade com caráter de comunitária, mas que 

cobra caras mensalidades dos estudantes e o lucro não é revertido em qualificação dos 

professores, ou  pesquisa, enfim, investimentos que pudessem melhorar a qualidade do ensino 

e a formação dos profissionais ali formados. A regra é quantidade e não qualidade. O curso de 

Direito da UNIPLAC é um sucesso de público, e, antes da implantação do curso de medicina, 

sempre foi o mais concorrido da universidade.  

A demanda que revoltava os egressos ainda é a mesma, só que hoje o silêncio é 

reinante. Estudando Foucault, os processos de disciplinalização e todas as meticulosidades da 

educação cristã, da pedagogia escolar, militar e todas as formas de treinamento para se fazer 

um ser servil, submisso, assujeitado, o verdadeiro corpo dócil e domesticado, aquele sujeito 

ideal para manutenção das instituições. Há uma produção inconteste de corpos dóceis e 

mentes flácidas. 

Para Foucault (2012), a disciplina inicia com a distribuição de espaços e técnicas, 

lugares fechados em si mesmo, protegido e disciplinado como nos colégios, nos quartéis, 

hospitais e fábricas onde ha necessidade de distribuir e dividir os espaços com rigor; a 

clausura é indispensável e a disciplina divide os espaços em tantas parcelas há de repartir. É 

urgente repartir para evitar efeitos perigosos, evitando células que possam contaminar o todo. 

Ganha força o procedimento arquitetônico e religioso: a cela dos conventos e dos presídios. A 

solidão é necessária para o corpo e a alma: 

Nas escolas, às disciplinas organizando as celas, os lugares e as fileiras 

criam espaços complexos ao mesmo tempo arquiteturais funcionais e 

                                                                                                                                                                                     
ajuizarem a ação coletiva. 4. Os centros acadêmicos são, e por força de lei, as entidades representativas de cada 

curso de nível superior, mercê do que dispõe o art. 4° da Lei n. 7.395/1985, razão pela qual, nesse caso o "apoio" 

a que faz menção o art. 7º, da Lei n. 9.870/1999 deve ser presumido. 5. Ainda que assim não fosse, no caso 

houve assembleia especificamente para o ajuizamento das ações previstas na Lei n.9;870/1999 (fls. 76/91), 

havendo sido colhidas as respectivas assinaturas dos alunos, circunstância em si bastante para afastar a 

ilegitimidade aventada pelo acórdão recorrido. 6. Recurso especial provido. 
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hierárquicos. São espaços que realizam e fixação e permitem a circulação; 

recortam segmentos individuais e estabelecem ligações operatórias; marcam 

lugares e indicam valores; garantem a obediência dos indivíduos, mas 

também um melhor economia de tempo e dos gestos. São espaços mistos; 

reais, pois que regem a disposição de edifícios, de salas, de moveis, mas 

ideais, pois se projetam sobre essa organização caracterizações, estimativas, 

hierarquias. As primeiras grandes operações da disciplina é então a 

constituição de `quadros vivos` que transformam multidões confusas, inúteis 

ou perigosas em multiplicidades organizadas. (FOUCAULT, 2012, p. 143).  

O  curso de Direito possui espaços que obedecem  uma arquitetura estilo militar: um 

grande corredor, com grandes salas ao longo desse corredor, onde cada sala recebe até 60 

cadeiras, todas enfileiradas regularmente. O espaço ocupado de cada acadêmico em sala fica 

reduzido a sua carteira, faltando espaço, algumas vezes até para as costumeiras mochilas, que 

hoje carregam basicamente o Notebook. O professor fica rente ao quadro negro, menos de um 

metro entre o quadro e as carteiras. A circulação entre as carteiras, em fileiras (em até seis) 

com basicamente dez acadêmicos e com meio metro no máximo de distância entre uma e 

outra. 

Isso ocorre nos primeiros semestres. Ao final do curso, as turmas são menores. A 

desistência em razão do custo da mensalidade é fator preponderante. Nesse espaço de 

densidade grande, quase impossível propor outra composição de carteiras para uma dinâmica 

em grande grupo, mais aberta, mais participativa. A estrutura disciplinar das carteiras, neste 

caso, além de ser a única forma de colocar 60 acadêmicos em uma sala de aula, é também a 

forma do professor administrar esse grande grupo.  

Nessa composição, ocorre principalmente nos primeiros anos do curso. No decorrer 

do mesmo com já citamos, as desistências promovem a “baixa” em salas. Dentro dessa 

estrutura, traremos relatos dos egressos que narram uma improvável ocupação da sala em 

facções políticas.. 

Esse tempo disciplinar, explica Foucault, se impõe pouco a pouco à prática 

pedagógica, determinando prazos, programas, currículos, provas, entradas e saídas. Dessa 

rotina, surge a avaliação e qualificação pela forma como se comportam os estudantes 

disciplinados ou não. A separação em séries permite uma intervenção pontual do poder, 

diagnostica Foucault. O tempo, assim arrumado, serve àqueles que detém o poder para o 

controle da vida dos subordinados, para aprimoramento e aproveitamento do tempo numa 

economia capitalista. Em sendo sob forma de graduação, de séries, desde a infância até a vida 

adulta, tende a uma sujeição que nunca acaba. Estimula-se a concorrência, as graduações 
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“para economizar o tempo de vida e transformá-lo” de uma maneira útil. Esse “nunca acaba” 

tende à sujeição que nunca termina de completar, conforme explica Foucault (2012). 

3.2 OS DITOS DOS EGRESSOS 

Essa etapa da pesquisa se propõe analisar o universo em que os egressos se 

inseriram, como envolveram-se na política estudantil e as conquistas desse grupo que teve 

destaque na suas passagens pela academia. Antes de ouvir o que eles têm a dizer, devo fazer 

uma apresentação do perfil desses estudantes e de como eles foram entrevistados, bem como 

elucidar como as respostas deles foram editadas neste trabalho. E1 foi um dos fundadores do 

movimento estudantil dentro do curso de Direito e hoje trabalha como assessor do Ministério 

Público em Lages. A entrevista foi realizada num encontro na sede do Centro Acadêmico 

Edézio Caon, na UNIPLAC. A complementação veio via email. E2,  é assistente jurídico da 

procuradoria  geral do Estado  de   Lages, e as respostas dele vieram por e-mail depois de 

várias conversas sobre o tema ao longo da pesquisa. E2 foi uma das grandes lideranças no 

movimento, sendo o primeiro presidente do Centro Acadêmico eleito, oposição à Reitoria. E3 

é advogado militante e, além da política estudantil, fez carreira política após o término da 

Academia; a entrevista com o mesmo ocorreu na biblioteca pública municipal, gravada e 

transcrita. E4 é assesssor jurídico no fórum da Comarca de Lages, e as respostas dele vieram 

por e-mail, também de conversas feitas pessoalmente ao longo da pesquisa. E5 é assessor 

jurídico na Vara da Justiça Federal de Lages, e a entrevista com ele foi feita na biblioteca 

pública de Lages e algumas respostas vieram por email. 

A seguir, os cinco relatos serão editados pelo assunto que trouxeram para discussão. 

Diante das contribuições recebidas, foi possível separar cinco temas para discussão: 1) Como 

viam o Direito antes de ingressar no curso; 2) Qual foi a percepção da formação da 

UNIPLAC; 3) Por que resolveu entrar no movimento estudantil; 4) Que represália sofreu ao 

participar da insurreição,; 5) Legados da revolta. Importante destacar que nem todos os 

entrevistados falaram sobre os cinco temas selecionados, mas que todas as contribuições 

relevantes estão colocadas nas páginas a seguir. 
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3.2.1 Como viam o Direito antes de ingressar no curso 

Em suas problematizações acerca do Direito, Foucault algumas vezes vincula o 

Direito à interdição, a ordem, a pacificação dos conflitos e em outras problematizações 

associa a jogos, táticas, estratégias, á resistência e as insurreições. Julgo interessante entrar 

nesse assunto pelo depoimento de E3, que ao fim da entrevista de pouco mais de vinte 

minutos, explicou a forma como escolheu o Direito – e de que maneira até hoje idealiza o 

papel transformador dessa formação, e da própria Academia, para a formação do cidadão: 

[...] Que então eu creio que a academia, a universidade, ela é um laboratório, 

um laboratório de ideias, de transformações, uma fonte do conhecimento e 

esse conhecimento ele não pode ser só absorvido, ele deve ter uma via dupla, 

de transformação do que você entende como melhor, e ali como laboratório 

tu vai aplicando suas teses, e suas teses ou elas dão certo ou elas não dão 

certo. Então eu creio enquanto houver um estudante, ele vai ter esse 

entendimento da transformação como ser humano e isso até me emociona 

por que a gente vem disso, a gente vem desse movimento de transformar, de 

mudar, então ele tem que transformar, ele quer mudar o mundo, não tem 

problema nenhum, mude ele, mude o ser humano, ela e a peça da grande 

engrenagem, da grande teia da vida, quer mudar, mude ele, como diria 

grandes mestres que passaram pela humanidade, e eu creio realmente que vai 

continuar e ele é cíclico o movimento, tem altos e baixos [...] (E3) 

A idealização de E3 sobre o papel da formação do cidadão através do Direito contrasta 

com uma visão bastante pragmática de E4, que desde os tempos de movimento estudantil teve 

postura reservada, sendo conhecido entre os colegadas como uma liderança intelectual do 

grupo, ao contrário dos demais egressos cujas entrevistas aqui reproduzimos. Para E4, a 

escolha por estudar Direito não estava muito concreta na época do vestibular: 

Na verdade, os motivos tornaram-se claros após o decurso de certo tempo. 

Isso porque nem sempre a mente de um adolescente tem a maturidade 

suficiente ou mesmo certeza do futuro profissional. Incerteza essa que é 

favorecida por um modelo educacional de base defasado, não vocacional, 

seja ele público desestruturado ou privado mercantilista, que direciona o 

aluno ao curso superior como único caminho de realização profissional. (E4) 

O E4 destaca ainda a falta de opções de cursos superiores à disposição, ainda um 

fator preponderante na década de 90, quando do vestibular. Há bem pouco tempo, não se tinha 

opções e nesse período, na cidade de Lages, as melhores opções eram as carreiras jurídicas e 
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administrativas, oferecidas pela instituição. Escolhas estas predominantemente masculinas. E4 

relata como se sentiu incluso dentro desse perfil:  

A escolha ocorreu após a análise de alguns conselhos paternos, o grande 

leque de opções para exercer a atividade como operador de Direito, bem 

como a estruturação adquirida diante do interesse despertado desde cedo 

pelas humanas, por leitura de periódicos, livros e por disciplinas como 

ciências, história, Organização Social e Política Brasileira (OSPB), 

Educação Moral e Cívica, que em sua essência são voltadas para o cidadão e 

do seu verdadeiro papel na sociedade. (E4). 

E2 reafirma a falta de opções e que estudar direito não era seu sonho, mas como E4, 

a falta de opções e condições de estudar fora de casa acabaram por ser a opção disponível, 

Apesar de ser filho de um Engenheiro Civil, não detinha intimidade ou facilidade alguma com 

as Ciências Exatas, o que me remeteria às Biológicas ou Humanas.  

Dentre as biológicas, cheguei a prestar vestibular para o curso de Medicina 

da UFSC, em 1998. [...] disputadíssimo o curso, ainda que tenha tido boas 

notas, não obtive êxito o que fui levado a pensar que a sobrevivência 

financeira não estaria garantida, pois, num curso de tempo integral, residir 

em outra cidade, sem apoio (mãe do lar, e mesmo sabendo que meu pai faria 

o possível, eu era o terceiro filho dos quatro estudantes da casa, à época) e 

sem tempo disponível para trabalho não era uma possibilidade. [...]. Assim, 

prestei o concurso das Escola Preparatória de Cadetes (EsPCEx) por 03 anos 

consecutivos. Foi neste período em que conheci uma pessoa que se tornaria 

um grande amigo no futuro, e hoje Juiz, Dr. Fernando Cordioli, colega no 

curso de Direito e grande liderança do movimento Chapa 2. Na derradeira, 

logrei aprovação, mas fui barrado pela nota de corte (metade das vagas era 

destinada a alunos advindos das escolas militares, o que acabou por retirar a 

minha vaga). (E2). 

O que impressionou esta pesquisadora ao longo do trabalho foi, entre outros fatos, 

conhecer os colegas de luta.  E2 foi colega de turma desta pesquisadora, brilhante aluno, líder 

de sala e o orador da turma na formatura. Seu discurso teve 16 laudas e nele fez um relato fiel 

da luta acadêmica naqueles cinco anos e meio de graduação. Nele constavam todas as 

denúncias, desmandos e desrespeitos aos acadêmicos. Foi um discurso histórico visto que a 

Reitora fazia parte da mesa de autoridade. Esta pesquisadora procurou o discurso para 

constar-nos anexos, dado sua importância. E2 informou que o mesmo se perdeu em HDs 

antigos e não foi possível resgatá-lo. Naquela ocasião o Paraninfo da turma, professor Lintney 
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Nazareno Veiga rasgou seu discurso com a seguinte frase: “o aluno superou o mestre! Não 

tenho mais nada a dizer”! 

E2 conta ainda que:  

Assim, o curso de Direito da Uniplac não foi uma opção nata, muito menos 

uma vocação. [...]. Todavia, era o que de melhor a cidade podia oferecer a 

quem dela não podia se retirar para um curso superior. E assim me tornei um 

acadêmico de Direito, para experiência. 

O sentimento de fazer justiça através da formação do Direito também se faz presente 

nos depoimentos coletados. E4 destaca a possibilidade de, com a formação, poder solucionar 

“um sentimento particular de inconformismo” diante dos rumos de sociedade injusta nos 

campos social e econômico. E5 vai pela mesma linha de raciocínio, ressaltando que possuía 

um dom para comunicação, o que poderia ser-lhe útil na hora de ajudar as pessoas a buscar 

justiça:  

É válido somar também um sentimento particular de inconformismo com a 

injustiça em diferentes graus, que não se resume aos direitos, mas o dever 

para com a sociedade e o próximo. Por fim, o estímulo ao debate 

construtivo. Poucos cursos retiram de forma gradual a visão de “cabresto” 

que por muitas vezes herdamos involuntariamente da formação escolar, 

familiar ou mesmo dos amigos. (E4) 

E4 já trazia uma consciência de disciplina de formação escolar e coloca na sua fala o 

termo “cabresto”, indumentária utilizada nas lidas campeiras que constitui uma mordaça 

colocada no pescoço dos animais, cavalos, bois, para o que os mesmo sigam em linha reta, 

não olhem para o lado, enfim, como num linha de montagem escolar, tão bem caractezada no 

filme The Wall, do Pink Floyd, onde os estudantes aparecem como seguindo a uma máquina 

de moer carne, que leva todos a uma unificação. Esse, pois, é o sentido das instituições 

auteras nas quais se debruçou Foucault em suas pesquisas e denuncias.  

Na época, eu queria um curso em que pudesse utilizar o dom que eu melhor 

considerava que tinha que era a comunicação, em ajudar pessoas por meio de 

buscar-lhes justiça. Escolhi o direito também por motivos financeiros e 

porque Artes Cênicas [outra profissão ligada à área da comunicação] não me 

pareceu uma carreira de futuro. (E5) 



86 
 

E2, não tinha essa visão poética do curso, após abrir mão de suas duas opções 

anteriores na prestigiada escola preparatória de cadetes e a possibilidade de graduação em 

medicina na capital. “Por não deter conhecimento à época, ainda entendia que o curso jurídico 

seria uma chatice e que, após, formado, seria invariavelmente um advogado cujo sustento 

adviria do defender bandidos”. (E2). 

Das memórias desta pesquisadora, lembro que, E2 fazia estagio no presídio local e lá 

tratou de propor melhores condições para os apenados. Presidente do Centro Acadêmico de 

Direito, propôs um trote solidário para formar uma biblioteca no presídio. Assim ocorreu. 

Houve um engajamento grande e a biblioteca foi iniciada. Lembro mais tarde que E2, já como 

estagiário do Ministério Público denunciou em sala de aula que os Membros do Ministério 

Público (MP) não visitavam o presídio como manda a Constituição e sendo também 

prerrogativa de sua função. Com essa denúncia em sala, foi afastado do seu estagio pelo MP. 

Essa e tantas outras represálias vieram para esses egressos por fazer uma opção de denúncia, 

de insurgência, de não se assujeitar. Em tempo, ao revisar o último capítulo com a leitura do 

E2 informou que não chegou a ser afastado, conforme as ameaças em razão de interferências 

de um juiz, grande apoiador da chapa 2, hoje desembargador. 

3.2.2 Qual foi a percepção da formação da UNIPLAC 

Neste tópico, trago a percepções dos egressos a cerca da qualidade da formação 

oferecida pela academia, essencialmente o sentimento de frustração e revolta em razão das 

precárias estruturas.   

E2 relata que:  

Logo nas primeiras semanas, notei que as deficiências do curso eram 

inúmeras. Apesar de o curso possuir um competente Coordenador à época 

(Professor Lintney Nazareno da Veiga), eu e meus colegas notávamos que 

muitos dos professores não detinham nem capacitação, nem vontade 

suficientes a aprimorar suas aulas e métodos. Muitos dos discentes, por sua 

vez, estavam satisfeitos apenas porque estavam a cursar uma faculdade, não 

manifestando qualquer insatisfação, o que me inquietava.  

Antes de ingressar no curso de Direito, E3 havia terminado uma formação em 

Ciências Políticas. O mesmo faz referência às questões levantada no capítulo II, sobre o 

engessamento do curso em razão do positivismo jurídico. Quando indagamos sobre a 

formação e a qualidade de ensino jurídico que recebeu na Universidade em questão responde: 
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É por que quando eu venho das humanas é um choque muito forte, na 

ciência jurídica, por que ela é positiva, na sua origem, então nos percebemos 

até nas próprias falas dos desembargadores, teve um desembargador que 

numa palestra dele, ele diz que não é um juiz de direito, mas um juiz de leis. 

(E3) 

O E3 faz também referência ao Direito alternativo, que mencionamos também no 

capítulo II, como uma linha de pensamento de vanguarda, que de alguma forma se contrapôs a 

dogmática positivista que vinha encontrando até então na UNIPLAC: Importante informar 

que E3 era calouro na época. Entrou na Universidade, supostamente no ano de 2004. Não 

participou do movimento desde o inicio, mas, como Cientista Político, se apropriou do 

discurso de oposição que se insurgia naquele ano e logo no próximo ano, se elegeu presidente 

do Diretório Central dos Estudantes. 

[...] e dai então surgiram algumas linhas alternativas vindas do Rio Grande 

do Sul, mas a gente não tinha esse fortalecimento dentro curso, agora sim, o 

positivismo é muito forte, tanto que ele engessa esse pensamento de você 

pensar na ciência jurídica como algo que transforme, mas também tipifica 

que no outro lado totalmente preso a uma lei, que a lei que traz no seu bojo 

algo que ela é aprovada sem o legislador saber que esta sendo aprovada, sem 

ele ler o projeto, os próprios Lobby que são muito fortes, tanto que a gente 

teve tanto a mudança do código civil de 2015, tinha um artigo numero 12 

que determinava que fossem por ordem cronológica as decisões de 

sentenças, de despachos e foi mudado isso, no período do Vacatio legis, 

então você vê o poder que é sim, o corporativismo, o Lobby dentro do 

sistema, ainda mais dentro do sistema jurídico. (E3) 

No depoimento de E4, perfil construído de um determinado tipo que Foucault define 

como sendo de um corpo dócil, cuja sujeição às estratégias de dominação garante as estruturas 

de poder, é possível ver que a insatisfação com o curso aparece com a falta de preparo dos 

professores sobre a qualidade das aulas. Isso fica evidente em dois trechos da fala de E4: 

Surgiram na medida em que as fases eram ultrapassadas e o modo em que o 

curso era conduzido por parte dos docentes, coincidindo com o primeiro 

contato com a vida prática por meio dos estágios, onde restou clara a 

limitação em relação às ferramentas imprescindíveis para o exercício. (E4). 

A Reitora reinava soberana com apoio do Diretório Central do Estudante (DCE). O 

corpo discente, por mais manso e mais dócil naquele cenário se sentia ultrajado. Não era 

possível pagarmos tanto e recebermos tão pouco. E aquele poder era ameaçado por uma meia 

dúzia de vozes insurgentes. Par Foucault (1988, p. 91), “onde há um poder há resistência”. O 

Autor quer ressaltar um tipo de poder que ele chama de “iniformizante” que se encontra numa 
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infinidade de relações de poder espalhadas por toda a sociedade. Na Instituição, cenário da 

pesquisa, essa luta de poder era clara e se caracterizava por pequenos enfrentamentos e 

microlutas.  Formar cidadãos críticos não era o foco dessa instituição; ao contrário, apoiavam-

se condutas de submissão e servidão daqueles que se beneficiavam daquela estrutura. 

Algumas aulas eram simplesmente “narradas”, alternando entre mera leitura 

de artigos ou de textos. Para formar o conhecimento necessário em um 

acadêmico de direito, é salutar uma discussão mais aprofundada da norma 

em si, interpretação, suas falhas, limitações e alcance. A lei é um dos 

parâmetros da justiça, da vida em sociedade, mas nem por isso impede a 

critica, o que foi de certa forma deficiente em sala de aula. As avaliações 

resumiam-se a poucas provas por semestre, cuja exigência era limitada ou 

desproporcional ao que conteúdo oferecido (para mais ou para com base em 

obras pré-determinadas, que ofereciam um alcance incompleto menos), além 

da reiterada apresentações de papers. (E4). 

A falta de incentivos à pesquisa científica aparece no depoimento de E5 e também 

nos depoimentos de E2 sobre o tipo de formação que estava recebendo na UNIPLAC: 

No meu ver, uma universidade deveria se preocupar menos com mercado de 

trabalho e mais com que tipo de profissional está formando, embora isso 

dependa da diversidade de crenças que cada um possui. Mas não fosse minha 

experiência em buscar estágios jurídicos fora da universidade, acredito que 

estaria muito despreparado ao mercado de trabalho. (E5) 

Restava claro o engodo em termos de formação aqueles cinco anos e meio dentro do 

Campus. O que se tem em comum entre os egressos insurgentes, que os mesmos traziam na 

sua bagagem outras experiências de formação. Esta pesquisadora, já com formação em 

educação, assim como E1, E2, vindos de outras experiências. 

A par disso, deficiências numa biblioteca desatualizada e com exemplares 

poucos e mal conservados – em um período sem internet! – tornava a tarefa 

do aprendizado de qualidade algo quase impossível no interior de Santa 

Catarina. Ganhando força uma Reitoria cujo interesse maior era apenas a 

expansão física e o incremento do lucro sem maximizar ou priorizar a 

qualidade do ensino ofertado; passamos a sofrer aumentos de mensalidades e 

notar – com o conhecimento jurídico buscado – a prática de abusos 

consumeristas. (E2). 
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3.2.3 Por que resolveu entrar no movimento estudantil 

Para Foucault é a revolta e a sua insurreição contra os poderes instituídos que 

animam as transformações e dão vitalidade ao mundo.  

Ninguém tem o direito de dizer: revoltem-se por mim, trata-se da libertação 

final de todo o homem. Mas não concordo com aquele que dissesse: é inútil 

se insurgir, sempre será a mesma coisa. Não se impõe a lei a quem arrisca 

sua vida diante do poder. Há ou não um motivo para se revoltar? Deixemos 

em aberta à questão. Insurgir-se, é um fato; é por isso que a subjetividade 

(não a dos grandes homens, mas de qualquer um) se introduz e lhe dá um 

alento. (FOUCAULT apud RAGO, 2017, p. 80). 

A insatisfação com a baixa qualidade do ensino recebido em relação aos altos custos 

das mensalidades cobradas pela UNIPLAC aparece em todos os depoimentos dos 

entrevistados desta pesquisa como motivo central para entrada no movimento estudantil. Cada 

um, no entanto, traz visões particulares sobre o impacto que a baixa qualidade do ensino 

causava em suas vidas. E2 narra à estruturação da resistência no seguinte sentido: 

Neste período me aproximei do já segundanista Fernando, e tive a grata 

recepção do também amigo de infância Pablo Adriano Antunes que, quase 

egresso; alertou-me sobre a dicotomia das forças políticas existentes no 

campus e me arrebanhou logo para o Grupo de Oposição denominado 

“Chapa 2”. Ali formei amizade forte também com os amigos de luta Rodrigo 

Cordioli Garcia (irmão de Fernando); Rafael Pereira; Charles José Matos; 

Daniela Schmidt; Maria Gorete da Silva Ecco; Velci Muniz Vieira, dentre 

tantos outros nomes de não menos importância. (E2) 

               O depoimento do egresso E2 é claro no sentido da organização que se fez um grupo, 

de amigos, com ideais comuns, de formações diferentes, apolíticos que tinham como ideal de 

luta aquela que se apresentava: a qualidade de ensino para uma qualidade de vida, para 

melhora do cidadão, da comunidade em si. Para que pudéssemos, com uma formação crítica, 

cidadã ganhar liberdade também em nossas vidas.  

                 Nesse sentido a pesquisa de Foucault trás a subjetivação, (o do não assujeitado) que 

se constrói e se estabelece em relações consigo e redes de ações de indivíduos. Essas relações 

que são capazes de produzir efeitos de insubmissão ou de simples reações. Nesse momento o 

individuo pode tomar sua vida e em suas mãos para construí-la.  Nesse jogo de poder, 

segundo Foucault, lutamos contra as formas de assujeitamento que nos transforma em 

sujeitos: recusar, resistir, revoltar-se; a trilogia da afirmação de si. 



90 
 

E1 veio transferido de outro curso de uma universidade do litoral de Santa Catarina. 

Trazia, portanto, uma bagagem de conhecimento e de experiência que a maioria dos seus 

pares em sala não possuía. Isso fez dele destaque desde o início, sendo uma das vozes que 

lideraram as insatisfações da classe decorrentes dos serviços prestados pela UNIPLAC. Essas 

reinvidicações então encaminhadas de maneira isolada por E1 à direção do curso de Direito, 

pouco a pouco foram motivando, no próprio E1 e um grupo de estudantes que compartilhava 

a insatisfação com a instituição, a ideia de criar uma representação alternativa dos estudantes 

junto à Reitoria – uma representação que, por essência, seria divergente daquela que vinha 

sendo feita até então. Conta E1 que: 

Alguns acadêmicos do curso de Direito, insatisfeitos com a falta de 

representação dos alunos, uniram-se para a montagem de uma nova chapa 

(denominada "Terceira Via") destinada a concorrer ao Centro Acadêmico de 

Direito (CAD) "Edézio Nery Caon". Assim, juntaram-se tantos outros 

identificados com os ideais dos primeiros, mas de modo incipiente e com 

muita dificuldade, tendo em vista a total oposição da Direção da Uniplac de 

então para com uma representação estudantil verdadeiramente independente 

e atuante. [...] Assim é que, no ano de 1999, imbuído da mesma vontade por 

mudanças, passei a fazer parte da mesma "turma", sendo testemunha da 

verdadeira transformação que esse grupo operou dentro da então nova 

Universidade. [...] Após duas tentativas de eleição para os órgãos 

representativos do CAD (1998) e DCE (1999) sob o nome Terceira Via. [...] 

Então, naquela minha linha de pensamento do símbolo, de uma marca, disse 

em reunião com os colegas que deveríamos então "assumir" a denominação 

"Chapa 2" efetivamente, e apresentei a ideia de que o símbolo poderia ser o 

"2" feito com o dedo indicador e o dedo médio aberto e outros fechados - 

isso mesmo, o símbolo da Paz & Amor! [...]. Seguiu a discussão. Eis que, na 

falta de ideia melhor, aprovou-se a denominação "Chapa 2", seguida do 

símbolo. Fechada questão [...].  

E3 e E4 são enfáticos em relação às dificuldades dos acadêmicos diante da baixa 

qualidade de formação e da responsabilidade que muitos deles tinham com suas famílias, que 

custeavam uma educação que dificilmente traria o retorno esperado: 

E3 assim se expressa: 

Ele vai sair da universidade e tem todo um grupo atrás dele que é a família 

dele, e também a questão de que a gente não consegue compreender como 

uma universidade que é comunitária tem preços acima o mercado, e isso nos 

deixa muito triste, então, mas têm outros interesses que estão sempre 

podando a universidade, a transformação a essência que ela surgiu, a 

essência da UNIPLAC é uma universidade comunitária, que infelizmente ela 

não esta cumprindo o seu papel como deveria cumprir, que é incluir aquele 

que aquele que não tem condições, aquele que tem um sonho de emanar isso, 

de ter conhecimento e ajudar a sociedade, de ajudar a família dele ou de 

ajudar a si mesmo e que infelizmente o sistema capital, do capitalismo, ele 
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envolve isso, como um produto, como uma mercadoria, o ensino, então ele 

não esta cumprindo o seu papel de ser uma universidade comunitária pelo 

que ela pratica de valores no mercado (E3). 

O que provocava a revolta neste grupo era sentir que estávamos sendo enganados, 

que estávamos sendo usados nesse jogo de poder, no engodo de produzir os corpos dóceis e 

servis que a sociedade precisa para se manter os privilégios de uma minoria. 

 Focault analisou essa sociedade disciplinar com profundidade de detalhes em Vigiar 

e Punir, examinando a instituição escolar como uma das mais importantes em uma sociedade 

disciplinar.  Porque tínhamos que decorar códigos, lições, questões, postura e valores? Porque 

percebemos certa arrogância do acadêmico de Direito, engomado, modelo no qual não nos 

enquadrávamos. Estávamos no lado mais difícil da história. Defendendo a classe os 

necessitados, denunciando desde logo a falta de acesso à justiça. Estávamos no presídio, 

ouvindo pessoas, para isso precisávamos de uma formação decente. 

Então E4 se pronunciou: 

Posso destacar a defesa dos direitos do acadêmico da Uniplac enquanto 

consumidor em face da abusividade denunciada nos contratos firmados com 

a instituição. Ainda, a melhoria da formação dos estudantes do curso de 

Direito, que não se resumia a aquisição de materiais (acervo limitado de 

livros na biblioteca) ou melhoria da estrutura física (acomodações). Exigia 

uma melhor formação e preparação dos professores, e principalmente o 

equilíbrio entre as vagas oferecidas (cujo número estava em crescente 

expansão) e a qualidade de ensino. Cabe destacar a busca por uma melhor 

transparência na gestão da universidade, em especial a distribuição das 

bolsas de ensino. [...] No início, embora houvesse um sentimento de 

identificação com boa parte dos interesses defendidos, além do vínculo de 

amizade com as pessoas que formavam o grupo, levou certo tempo até 

perceber que a luta era legítima e de cada acadêmico. O mesmo comodismo 

de alguns colegas com “status quo”, desde que os semestres fossem 

ultrapassados sem maiores obstáculos, deu lugar à sensação de engodo que 

era percebido em nossa formação diante da prática inicial no meio forense, 

sem mencionar o investimento financeiro [...] Assim como boa parte da 

minha turma, não cheguei a fazer parte diretamente da chapa formada para 

as eleições do Centro Acadêmico (CA), mas diante da unidade da bandeira 

levantada em diversas ocasiões, mesmo com opiniões e formações políticas 

diferentes, houve um crescente apoio, deixando de ser meros espectadores. 

(E4). 

O inconformismo com a atuação do DCE também aparece como motivo de 

participação no movimento estudantil. Na visão de E3 e E5, as então lideranças estudantis se 

preocupavam excessivamente com a organização de festas e pouco com demandas 
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verdadeiras dos estudantes, como a baixa da qualidade de ensino e a melhoria na condição de 

pagamento das mensalidades. 

E3 destaca em suas ponderações que: 

[...] sempre teve um entendimento, pelo menos na minha época ali, de que o 

movimento estudantil ele tinha que ter uma atuação como um todo, não só 

como uma parte, pelo menos esse é o meu entendimento, que o DCE 

também fizesse parte das lutas dos estudantes, que até então o DCE estava 

alienado, a Reitoria, tal..., totalmente amarrado, então não tinha luta, não 

tinha desenvolvimento, o que tinha era pão e circo, o que tinha era festa e o 

pessoal, eles eram especialistas em festa, as melhores festas eram deles, mas 

quando a gente vem e rompe isso, aí começa mudar o jogo, o estudante 

começa a ter o empoderamento e entender que ele é possível de transformar, 

claro que tudo isso é muito lento e gradual, por quê? Porque está enraizada 

toda uma estrutura de submissão, uma estrutura de alienação, mas a hora que 

você começa a focar no trabalho, você começa a perceber que o estudante 

quer realmente que não tenha aumento de mensalidade, e quando tem, por 

que tem aumento? (E3). 

A fala de E3 vem de encontro  as contextualizações levantadas nas obras analisadas 

neste trabalho de Michel Foucault: o momento da subjetivação quando o sujeito percebe que 

pode se contrapor ao micropoder que lhe aprisiona. Esse contrapoder como relata E3 na sua 

experiência impedirá o sujeito. 

E5 comunga das mesmas ideias relatadas pelos demais egressos, sendo ele 

Tesoureiro do CAD na gestão de Velci Vieira, teve sempre uma grande preocupação com a 

regularização das questões financeiras. Entendia a administração do CAD com seriedade que 

um gestor público deveria ter. 

Regularizar as contas do CAD, que eram deficitárias; melhorar o 

atendimento ao estudante; defender os interesses da comunidade acadêmica 

em geral, especialmente defendendo a mudança no Estatuto do DCE e maior 

independência deste órgão em relação à Reitoria da Uniplac, que no nosso 

ver manipulava o DCE para que fizesse vista grossa a diversos assuntos de 

interesse dos estudantes. (E5) 

Diante da situação crítica, há espaço para o que Foucault diz ser o micropoder do 

sujeito diante da opressão que vive. Isso fica claro nos depoimentos de E3 e E4, sobre quando 

surgiram inquietações deles e como elas motivaram o ingresso na luta estudantil:  

Eu creio que na realidade, que o movimento estudantil surge no ambíguo do 

indivíduo, não de um curso ou de um grupo, ele surge da vontade de 

transformar: Do indivíduo como um ser transformador, como um ser que 

entende a sua existência dentro dessa compreensão lá de Immanuel Kant, de 
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Foucault, que ele compreenda isso, que ele é um micro cosmos e que ele 

transforma todo um macro cosmos (E3). 

A impressão que ficou é que o movimento estudantil na naquele período na 

UNIPLAC saiu do estado de inércia, submissão e conformismo para um 

verdadeiro levante pela melhoria do curso, graças à ação direta de um grupo 

heterogêneo, que não se sentiu intimidado pelas dificuldades e posturas da 

administração. (E4) 

3.2.4 Que represália sofreu ao participar da insurreição 

Ao instigar a insurreição, o contra poder descrito por Foucault, os acadêmicos aqui 

entrevistados, agrupados no movimento “Chapa 2” passaram a ser vistos pela Direção da 

UNIPLAC como subversivos, contrários ao interesses da Instituição e seguidamente 

perseguidos. Lembra E2 que: 

Era declarada a preferência da Reitoria pela denominada “Chapa 1”, que nos 

fazia oposição. Senti assim grande dificuldade com os professores “Chapa 

1”, que não abonavam as frequentes faltas e atrasos nas aulas por conta das 

atividades da Presidência; o que era gentilmente feito pelos professores que 

eram nossos apoiadores. As notas finais dos semestres, quando advindas 

destes professores que não nos apoiavam, eram também – e subjetivamente 

conferidas por ‘conceitos’ - piores. Ademais, a Reitoria ‘detinha’ 

politicamente o Diretório Central dos Estudantes (DCE), do qual 

dependíamos financeiramente (em mais um abuso consumerista, a Reitoria 

cobrava 01 crédito, em venda casada, de todos os acadêmicos, e os repassava 

posteriormente ao DCE tal verba. Este, somente muito tempo depois – 

meses, a inviabilizar atividades dos Centros Acadêmicos  que não os 

apoiavam – repassava aos CAs os seus respectivos valores, em frações). 

Chegamos há ficar um semestre sem receber a verba de direito, o que foi 

feito em pura e mesquinha retaliação aberta à divulgação de um cheque sem 

provisão de fundos que o DCE repassou ao nosso CAD. E2. 

Essa sensação está presente nos depoimentos coletados nesta pesquisa na medida que 

as ações da Chapa 2 passaram a antagonizar com as ações do DCE, então alinhado com a 

Reitoria da universidade. Lembra E1 que: 
O DCE naquele período, atrelado a instituição, deveria receber um crédito, 

que o acadêmico recolhia todos os anos, e que deveria ser repassado ao DCE 

e aos CAs. Esses valores eram usados pela presidenta na época para 

transformar a Instituição DCE em uma verdadeira casa noturna. Para se ter 

uma ideia, na época o DCE tinha até um globo de luz. Então, não era fáceis 

tratativas com o povo do DCE, hoje os descreveria como neofascistas. Não 

tinham nenhum compromisso ético, moral ou qualquer coisa do gênero. 

Eram violentos, agressivos, preconceituosos em suas ações e atos. O CAD 



94 
 

criou um trote solidário, com doação de livros para a biblioteca do presídio. 

Essa ação foi criada no período do egresso E2 presidente e dando 

continuidade próxima gestão do grupo. Criamos naquela época um espaço de 

leitura no presídio. Era uma preocupação já com a dignidade do preso. A 

presidenta do DCE soltou um manifesto de que nossa ação era para 

capitanear futuros clientes. Esses argumentos nos eram profundamente 

ofensivos, pois sabíamos quem éramos e o que buscávamos. Pois, hoje 

sabemos neste ano de 2016, com a saída dos fascistas do “armário”, quais 

são seus termos e seus ódios. [...] creio que A QUALIDADE DO ENSINO 

foi também uma das bandeiras mais discutidas pela Chapa 2, principalmente 

no curso de Direito, popular curso modelo "quadro e giz", com pouca 

despesa e muito lucro. Infelizmente após minha saída da UNIPLAC tornou-

se realidade aquilo que vínhamos tentando combater e alertar: a 

semestralidade e a criação desenfreada de vagas no Curso, com a 

consequente queda na qualidade do ensino. [...] E quanto a mim, com 

certeza, um dos motores que moviam essa vontade de participar do 

movimento estudantil, era o asco que sentia de ficarmos para trás de outros 

cursos, muito mais atuantes, organizados e articulados que o Direito, onde a 

sua CA descumpria normas próprias e elaborava editais com artigos 

ambíguos, para dizer o mínimo. [...] Perante os colegas recebia somente a 

franca antipatia de alguns que, na época, não estavam à altura do curso. 

Naturalmente as pessoas repelem a discussão e a opinião contrária, ainda 

mais em meio a jovens de classe média, muitos oriundos de colégios 

particulares, convictos em seu conservadorismo. (E1)  

As represálias da Reitoria da UNIPLAC ficam mais evidentes para E1 no processo 

eleitoral para o DCE em 2000, quando, na visão do entrevistado, a Reitoria usou diversas 

artimanhas para combater a Chapa 2, formada pelos jovens insurgentes do curso de Direito 

com a companhia de lideranças de outros cursos:  

Logo mais ocorreu a primeira grande disputa da Chapa 2 ao DCE, que 

ocorreu no ano 2000, com a participação de várias lideranças dos diversos 

cursos. Essa eleição também marcou história, pois foi uma luta de Davi 

contra Golias - jovens alunos (uns nem tanto...) motivados e com 

verdadeiros ideais contra uma chapa bancada pela direção da UNIPLAC (e 

políticos mais ou menos ocultos...), sedenta pela continuidade dos fantoches 

que naquele ano atendiam no DCE. A campanha foi dura, e o dia das 

eleições uma verdadeira batalha, onde a Chapa 2 foi boicotada como nunca 

(mas como também já havia ocorrido nas eleições para o CAD), com falta de 

aulas e dispensa de alunos em diversas salas (onde teoricamente a Chapa 2 

era forte) onde as urnas passariam. No final das apurações, vencida a Chapa 

2 (apesar de que no curso de Direito ganhou a Chapa 2), se fez presente no 

DCE lá pela quase meia-noite ninguém menos que a própria reitora da 

Universidade, com um ar de felicidade misturado com alívio, passando a 

cumprimentar os vitoriosos, ciente da importante vitória, já que não teria 

oposição no seu primeiro ano de mandato como reitora da "nova" 

Universidade. (E1). 
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A estratégia de combate ao grupo contrário aos interesses da Reitoria não impediu 

que o grupo por trás da Chapa 2 vencesse a eleição para o CAD, no fim de 2000. O pleito, no 

entanto, envolveu uma disputa de cartazes pelos corredores da Universidade, em mais um 

sinal do desconforto causado pela presença do grupo insurgente naquela Instituição. Lembra 

E1: 

Nossos cartazes com frases de iam de Abraham Lincoln a Che Guevara 

indignavam nossos adversários, pois o chapéu lhes servia muito bem. Os 

cartazes eram colocados em locais estratégicos, e até eles se darem conta 

disso muita aula foi atrapalhada por aquelas frases! [...] Esses cartazes 

geraram muitas confusões, e quase entramos em vias de fato diversas vezes 

com os "arrancadores de cartazes" da chapa adversária, os quais geralmente 

eram forçados a colá-los novamente quando pegos em flagrante, e muitas 

vezes ficávamos até depois das 23 horas na instituição percorrendo os 

lixeiros e pegando nosso material vandalizado para usá-lo novamente no 

outro dia. [...] Logo após essa eleição, a UNIPLAC normatizou o uso de 

avisos e cartazes (em época de eleições também), proibindo qualquer cartaz 

senão aqueles colocados (e devidamente autorizados) em murais, recém-

criados para aquele fim. Nossos cartazes eram realmente enormes, e aquele 

símbolo DOIS com as frases famosas nessa campanha foram colocados 

geralmente acima do quadro de giz, no meio da parede, onde todos os alunos 

poderiam ver. Mas também colocávamos outro maior ainda na parede no 

fundo da sala, o qual poderia ser visto logo na entrada da aula, e sempre pelo 

professor! (E1).  

A represália ao grupo insurgente ficou ainda mais escancarada na assembleia 

convocada pelos estudantes ligados à Chapa 2 para destituir o DCE, ocorrida em final de 

outubro de 2004. A medida, prevista no estatuto do Diretório, foi tomada após a colheita de 

mais de 2000 assinaturas entre os estudantes da UNIPLAC, inconformados com a baixa 

qualidade do ensino e com a falta de estratégias do DCE junto à Reitoria para contornar o 

problema. A assembleia acabou sendo reprimida pela polícia. Sobre o episódio, E5 lembra: 

[Sofri] algumas ameaças verbais quando promovemos uma Assembleia, 

prevista no Estatuto do DCE, justamente com o fim de anular a eleição – 

que, no nosso entender, estava eivada de vícios – da presidente do Diretório 

Central na época  e sua equipe à reeleição do DCE da UNIPLAC. O DCE 

era dominado por uma facção controlada pela Reitoria da época. Já o Centro 

Acadêmico de Direito comandado pela pesquisadora (à época Presidente) e, 

na gestão em que fui tesoureiro, era extremamente combativo. Tanto que 

ingressou com uma Ação Civil Pública contra a universidade visando 

equilibrar algumas injustiças no processo de matrícula, taxas estudantis, 

pagamento de mínimo de créditos e outros. Nesta ação, não só foi retaliado 

pelo DCE como teve sabotada a oportunidade de ascender, em uma 

campanha histórica, ao comando daquele Diretório, por meio de manobras 

ilegais no processo eleitoral que reconduziria por mais um período aquela 

que estava no poder por quase meia década (enquanto estive na Uniplac não 
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conheci outro presidente do DCE, se não a já citada ocupante).  Tal manobra 

ilegal nos levou a propor uma assembleia para não só desconstituir aquela 

eleição fraudulenta como convocar a deliberação de novo Estatuto. Esse 

movimento foi incentivado pela Chapa 2 do CA de Direito e com grande 

apoio da comunidade acadêmica (mais de 2000 assinaturas), porém 

intensamente sabotado no dia da Assembleia, onde predominou a selvageria, 

falta de urbanidade e tumulto, causado por membros da Chapa 1 do DCE da 

UNIPLAC, eleitos fraudulentamente. Há provas consistentes das minhas 

falas em vários processos que tanto o CA de Direito quanto eu e Patrícia de 

Oliveira promovemos junto à Justiça Estadual de Lages, que incrivelmente 

fez pouco caso – em primeira instância – dos nossos reclamos. (E5). 

3.2.5 Legado da revolta  

O resultado daquele período de lutas no Centro Acadêmico do curso de Direito da 

UNIPLAC teve muitos pontos positivos no curto prazo na visão dos entrevistados. Entre os 

avanços, cabe destacar a conquista do espaço físico do CAD, que se encontra hoje, no ano de 

2017, no mesmo espaço, lembra E2: 

Logramos êxito em conseguir um espaço físico para o Centro Acadêmico 

que fosse digno, limpo e próximo do curso e dos acadêmicos, haja vista que 

a sede antiga estava estabelecida em outro bloco da Universidade, com 

condições insalubres de permanência (E2). 

E2 recorda que entre outros avanços, considera que a luta culminou com uma vitória 

para os Centros Acadêmicos do Brasil; nascida de uma Ação Civil Pública construída pelo 

grupo insurgente ao longo da luta, sendo protocolada na última gestão da Chapa 2 a frente do 

Centro Acadêmico Edézio Caon. 

Na intenção de fazer respeitar os direitos dos acadêmicos, logramos êxito em 

diversos encontros com a Reitoria – o que era até então inimaginável, haja 

vista a total ausência de oposição até então – que fossem respeitados os 

direitos básicos dos consumidores. Passou-se, assim, ainda que timidamente, 

a fazer aplicar, na UNIPLAC, o Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor (Lei n.º 8.078/1990), coibindo abusos da Instituição, os quais 

eram muitos. Tal semeadura acabou por gerar, anos depois, na gestão da 

colega Velci Muniz Vieira, um inédito precedente junto ao Superior Tribunal 

de Justiça acerca da legitimidade dos Centros Acadêmicos manejarem ação 

civil pública (Lei n.º 7.347/1985) para a defesa dos seus representados (STJ 

– 4ª Turma - Recurso Especial n.º 1.189.273/SC, Relator: Ministro Luís 

Felipe Salomão). Um verdadeiro feito jurídico que passou a ajudar a todos os 

Centros Acadêmicos de todos os cursos do país; agora legitimados a ajuizar 

ações civis públicas contra as Universidades, na defesa dos direitos dos seus 

estudantes. (E2). 
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A atuação dos integrantes da Chapa 2 motivou conquistas como a edição de um 

jornalzinho pelo CAD e entregue a todos os estudantes do curso, o CAPUT, e a maior 

visibilidade que os estudantes daquele curso passaram a ter juntado à Reitoria e para 

representantes de fora da Universidade. Lembra E1: 

Logo também voltou a ser editado o Jornal CAPUT, o qual também fez 

história pela qualidade de suas matérias e apresentação. O presidente do 

CAD fez sua voz ser ouvida em todos os órgãos onde era chamado a 

participar, e logo foi notada a diferença de representação. Nunca a 

UNIPLAC recebeu tantos ofícios com requerimentos, manifestações, 

questionamentos e recomendações como daquele CAD. Nunca a UNIPLAC 

teve que se manifestar em relação a matérias veiculadas no Jornal CAPUT 

como naquela época. (E1) 

O relatado pelo egresso E1 tem a comprovação desta pesquisadora, que, ao retorna 

ao CAD, em busca de material de pesquisa. Impressionou-me as centenas de petições 

direcionadas aos órgãos diretos das instituições reivindicando livros para a biblioteca, 

participação nos colegiados, transparências nos processos de bolsas de estudo, denúncia de 

professores faltosos, enfim, nada ficava sem uma cobrança e uma fiscalização efetiva por 

parte dos acadêmicos que participavam desse movimento para a melhoria dos rumos daquela 

instituição. O Jornal Caput representava a voz do movimento e a cada edição ele circulava 

com suas matérias instigantes. 

E4 menciona a vitória no STJ do pleito do CAD, que estendeu a todos os centros 

acadêmicos do país a possibilidade de representar os direitos difusos dos estudantes junto à 

Reitoria – uma maneira de contornar postura muitas vezes relapsa do DCE sobre 

determinados assuntos. Diz E4: 

[...] é possível dizer que o movimento contribuiu na formação de um 

acadêmico mais consciente e principalmente mais exigente. [...] Além disso, 

ao defender os interesses dos acadêmicos por meio de uma Ação Civil 

Pública, o movimento reforçou a possibilidade e a necessidade de questionar 

a contratação com a prestadora de serviços educacionais. O contratante além 

de aluno, também é consumidor nos termos das leis desses serviços. 

[...] Vale mencionar que o litígio formou jurisprudência. Embora vencido na 

primeira e segunda instância, o STJ entendeu que o processo coletivo pode 

sim ser impetrado também por Centro Acadêmico, o que colocou por terra a 

necessidade de percentual mínimo de representação de toda a instituição de 

ensino, abrindo caminho para futuros questionamentos não só em favor do 

Centro Acadêmico de Direito da UNIPLAC, mas em favor do demais e em 

todo o país. Em razão da relevância da tese defendida, o seu acolhimento foi 

noticiado em diversos veículos de comunicação nacionais do meio jurídico, 

colocando em evidência a qualidade intelectual dos acadêmicos na busca de 

melhores condições de ensino e valorização da instituição (E4). 
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Há ainda menções à qualidade da gestão feita pela Chapa 2 no Centro Acadêmico de 

Direito, tanto do ponto de vista financeiro como na proposição de um debate que até então 

não estava sendo realizado pelas instituições de representação estudantil da UNIPLAC. Sobre 

o assunto, diz E5:  

Como mencionado, entregamos um CAD com contas equilibradas, que atuou 

em diversas frentes (social, política, jurídica), propomos algumas ações 

judiciais que entendíamos cabíveis para equilibrar a relação 

aluno/universidade, fizemos um enfrentamento respeitoso à Reitoria (que, 

forçoso reconhecer, nunca tomou atitudes de retaliação direta a nós como 

estudantes) e forçamos a discussão de um novo Estatuto pelo presidente 

posterior do DCE (que vem a ser o E3). Uma vez do nosso lado, na época da 

Assembleia Geral já comentada e um dos principais apoiadores do 

movimento (E3), quando subiu à presidência do DCE seguiu o mesmo modo 

operandi, negando as reformas principais necessárias no Estatuto (como o 

igualamento da mensalidade paga pelos estudantes ao Diretório, que à época 

representava um crédito semestral, o que no nosso entender era injusto), bem 

como auditoria que apuraria a prática corriqueira e notória de gastos 

excessivos no DCE, falta de prestação de contas e outros detalhes. (E5). 

Sobre o legado de longo prazo da insurreição empreendida pelos estudantes da 

Chapa 2, na visão dos entrevistados, o resultado foi limitado no sentido dos pleitos originais, 

que era a melhoria da qualidade do ensino e da representação estudantil na UNIPLAC. Ao 

mesmo tempo, os entrevistados percebem que a luta empreendida ali serviu de base para a 

atuação política de integrantes identificados com a Chapa 2. Sobre isso, dizem E1 e E5: 

Dentro da perspectiva do ‘mercado de trabalho’ a qualidade de ensino foi 

satisfatória, principalmente em função de bons e dedicados professores, os 

quais efetivamente se empenhavam em ministrar suas aulas dentro daquilo 

que é o normal no Direito, onde o objetivo é decorar as leis para passar em 

uma prova (Exame da OAB, concurso público etc.). No entanto passou longe 

de tentar despertar o espírito crítico dos alunos, de fomentar a discussão, a 

crítica, da busca por soluções novas e não a obediência cega aos manuais de 

então. Formaram-se turmas e turmas de ‘decorebas’ de código e os 

resultados desse tipo de ensino hoje estão aí, com as ‘operações Lava-Jato e 

Carne Fraca para demonstrar os resultados. (E1). 

Nesse sentido, Foucault forneceu algumas chaves para pensarmos nesse jogo de 

poder que se impõe e que se insurge contra o poder disciplinar. Silvio Gallo (2017, p. 312) 

lembra entre outras obras do cinema (o francês Entre lês murs) e The Wall´(Alan Parker, 

1982)  em que a escola é retratada  como uma instituição de serialização e as crianças vão 

perdendo as suas singularidades, sendo todas transformadas em bonecos. E no filme elas 

reagem, quebram carteiras, atear fogo no prédio escolar, uma insurreição estudantil que não 
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deixa pedra sobre pedra.  Na realidade, em novembro de 2015, estudantes paulistas ocuparam 

as escolas públicas em São Paulo. Insurgiram-se contra o fechamento de 90 delas [... ],  e 

assim foi ao longo deste trabalho inúmeros casos retratados de insurreições, nos presídios, nas 

escolas, nas fábricas.  A genealogia de Foucault procura analisar as relações de poder, esse 

contra poder tão necessário contra a massificação de que trata E1.  

Acredito que foram poucas as conquistas, tendo em vista que o aluno é uma 

parte muito fraca em relação à instituição de ensino. E naquela época mais 

difícil ainda, já que não havia representação organizada. O que deixamos de 

mais importante e efetivo foi chamar a atenção para a organização dos 

alunos, para a fiscalização das ações da instituição; para uma verdadeira 

fiscalização nas comissões de bolsas de estudo. Como já citado, após a 

Chapa 2 o DCE e os Centros Acadêmicos passaram a ter mais visibilidade, e 

hoje realmente podem vir a gerar novos líderes, são espaços que estavam 

apagados e ajudamos a reerguê-los, e alguns até a criá-los (E1). 

Esses egressos insurgentes, que não estavam submetidos ao jogo de poder da 

instituição, ouso dizer, autossuficientes com uma percepção foucaultiana “de si mesmos” 

sabiam o que faziam e aquela luta os fortalecia. Foucault assinala esse comportamento em 

dois sentidos: “o sujeito submisso ao outro pelo controle e pela dependência e o sujeito ligado 

a sua própria identidade pela consciência ou pelo conhecimento de si”. (FOUCAULT, 2014, 

p. 124). 

E o que foi feito dali em diante seria copiado e imitado de forma que nunca 

mais o DCE e os CAD seriam os mesmos. Tamanha foi à quantidade de 

cursos criados pela Universidade e de alunos matriculados, que o DCE logo 

se transformou em "Diretório Comercial dos Estudantes", dada a enorme 

quantidade de dinheiro recebida (proveniente de uma cobrança obrigatória 

de um crédito por aluno) e que ficava em uma conta sob a responsabilidade 

da Instituição. UNIPLAC! O DCE fazia festas e mais festas, e sua sede 

passou a ser uma verdadeira sala de jogos. E logo não tardou em 

transformar-se em trampolim para candidatos a cargos políticos, tamanhos a 

visibilidade e importância (para o bem e para o mal) que passou a ter. Mas aí 

já é outra história, e eu não estaria mais lá para vivê-la. (E1). 

Michel Foucault escreve que “as insurreições pertencem a historia. Mas, de certo 

modo, lhe escapam” (in: RAGO; GALLO, 2017, p. 313). Essa análise feita após as 

manifestações populares contra o processo autoritário do governo do Irã, o Xá Reza Pahlevi, 

Foucault refletiu em um artigo sobre a inutilidade da revolta. Os caminhos que podem levar a 

insurreição. Para Foucault, interessava estudar as práticas de liberdade que despontavam 
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dessas insurreições, dessas liberdades e ousadias coletivas. Estava distanciado dos 

enquadramentos conceituais partidários. 

Nesse sentido aqui, a luta era apartidária entre o grupo de origem. Não sabíamos 

quais eram nossas convicções partidárias.  Isto posto para dizer que a liberdade esteve sempre 

no horizonte das reflexões de Foucault para mostrar que podemos ser outros, que podermos 

criar modos libertários de vida. 

Note-se o poder político que passar por um Diretório de Estudantes como o 

da UNIPLAC forneceu, tanto que dois ex-presidentes alçaram cargos 

políticos importantes em Lages . Isso nos remete a sensação de que lutamos 

uma luta perdida, talvez não tão perdida porque saímos dessa graduação com 

a dignidade de não ter concordado com os desmandos e atitudes insensatas 

de um órgão estudantil cujo maior orgulho era promover festas estonteantes 

com o dinheiro dos estudantes, favorecer seus amigos pessoais e virar as 

costas aos pleitos dos acadêmicos quanto às melhorias na qualidade de 

ensino e estrutura da Universidade. No meu ver, totalmente ligados com a 

falta de qualidade de ensino e corporativismo acadêmico que se apresentava 

na época. (E5) 

Sobre a importância do movimento estudantil para sua carreira, E2 destaca no projeto 

de melhorar a qualidade de ensino, logramos êxito em intermediar com a Coordenação do 

Curso o afastamento de professores relapsos e ou despreparados. A atualização da biblioteca 

da instituição, ampliando o acervo, teve a participação dos egressos inclusive com da escolha 

dos títulos e periódicos de interesse ao curso, com o apoio dos acadêmicos. E2 destaca ainda 

que: 

No entendimento final, posso dizer que apesar de toda a dificuldade, a 

participação no “Movimento Chapa 2” foi fundamental para a minha 

formação pessoal e profissional. O aprendizado que o envolvimento político 

pode trazer em um universo acadêmico é uma fonte inesgotável de conduta 

da qual se pode utilizar por toda a vida futura.No Curso de Direito, notório 

por sua importância histórica na Política nacional, estadual e local; integrar a 

discussão política é mais do que um exercício de cidadania, é um dever de 

quem exercerá a Função Jurídica, seja ela qual for. Assim, creio ter dado 

uma pequena contribuição na árvore da Democracia junto à Universidade do 

Planalto Catarinense, tendo ao lado de meus amigos feito grandes avanços e 

conquistado muitos benefícios à instituição e seus acadêmicos. Sempre fica o 

sentimento de que se poderia ter feito mais, contudo, resta a resignação de se 

ter dado o melhor de si. Possível fosse, tornaria a fazer todo outra vez, para 

poder sentir aquela emoção das eleições e dos embates políticos estudantis 

por mais uma vez. (E2). 

A fala de E2 remete ao processo de subjetivação estudadas nas pesquisas de 

Foucault, onde o cuidado de si, o conhecimento de si, a construção de sua própria estória, 
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constrói um verdadeiro cidadão, livre de qualquer forma de assujeitamento. Sobre a 

importância do movimento estudantil para sua carreira, E3 diz: 

Quando eu ingresso na UNIPLAC eu também milito no primeiro momento 

sem partido, [...] Que existe um espaço sim, pra quem vem do movimento 

estudantil, com seriedade, com ruptura do sistema, no sentido de 

transformar, de modificar, só que quando o novo vem ele assusta um pouco a 

sociedade, por que a sociedade está enraizada dentro daquele sistema de não 

comer a mesa, ele esta comendo as migalhas [...]. (E3). 

Esse posicionamento de E3, também encontra respaldo na pesquisa bibliográfica, 

principalmente no capítulo III, onde, na análise de Vigiar e Punir e a Sexualidade, a Vontade 

do Saber, Foucault traz com clareza as estruturas de pequenos poderes e grandes poderes 

infiltrados nas instituições que levam o cidadão a ter medo, sujeitando a “comer migalhas”. 

Comer migalhas é assujeitar-se, silenciar, obedecer a uma ordem imposta, mesmo que injusta. 

E como vimos em Foucault, à construção desses regimes de verdade, principalmente da era 

Vitoriana, o disciplinamento, a criação das ciências socializantes, da psiquiatria, da 

psicologia, da sociologia posta a escrever uma verdade marcada por signos de dominação e 

poder. Nesse sentido E3 acrescenta que a doutrinação está em todos os lugares:  

Infelizmente, e ele esta enraizado nisso por muito tempo e vai mudando, 

então eu creio que logo mude, e gente ta nesse processo realmente da 

transformação do meio social através da política, porque o homem ele 

entende que a política, ele rejeita a política, porque ele não entende o que é a 

política, por que o homem é o animal político, como diria Aristóteles, o 

Zoom político, o homem como ser político, transformador, só que o ser 

humano entende que a política é aquele partidário, não necessariamente você 

precisa estar filiado em um partido para fazer política, por que se faz política 

todo dia, na hora que tu acorda, quando tu fala com o teu filho, com a tua 

filha, com teu esposo, com tua esposa, você transforma a sociedade, onde 

você está dentro da política, que é a arte de liderar e você se alto lidera 

também, se alto impedirá, ou não, então existe esses dois limiares ai da 

política. (E3). 

E3, que ao ingressar na universidade já encontrou o movimento chapa 2 em plena 

luta, nela se engajou, não na chapa, mas na organização das assembleias. Sendo ele, calouro, 

supostamente se apropriou do discurso de oposição à chapa 2 e com facilidade elegeu-se 

presidente do Diretório Central dos Estudantes na gestão seguinte. E3 não tinha os mesmos 

ideais da chapa 2 e rapidamente seguiu o mesmo modus operandi estando no poder. As festas 

homéricas continuaram sendo realizadas, aliou-se a Reitora, e com facilidade elegeu-se 

vereador.  
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 Cada um dos entrevistados atuou de forma distinta dentro da luta estudantil naquele 

período. Comum entre eles foi o fato de estarem juntos na mobilização e convocação da 

Assembleia Geral que pedia a renúncia da Chapa encabeçada por Odila Werch frente ao 

Diretório Central dos Estudantes em razão de ilegalidade e irregularidade no pleito. Essa luta 

tornou-se uma luta judicial que envolveu interesses da Instituição, do CAD. Foi uma luta 

jurídica que se estendeu por longos anos mesmo após a conclusão do curso dos egressos. 

Ao fazer um pesquisa genealógica, no termo cunhado por Michel Foucault, não 

pretendíamos fazer um balanço daquela luta, da política estudantil ou da política adotada 

naquele período. Nosso objetivo foi contar um pedaço de uma história de luta, que fez a 

diferença naquele período. Dois anos após esse recorte foram realizadas eleições livres para a 

Reitoria da UNIPLAC. O novo Reitor recebeu a Universidade atolada em dívidas. Passou-se a 

uma  intervenção judicial na Instituição,  mais aí, já é outro capítulo da  história. Ficamos por 

aqui. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Fazer as considerações finais deste trabalho é tão árduo como todo o processo de 

construção até este momento, que não é o final, apesar de considera-lo aqui como tal. A 

discussão é aberta, sem objeito de fechar questão.  Faz-se necessário aqui, recapitularmos 

todo o processo percorrido na construção desta dissertação. Tais reflexões não trazem 

respostas ao problema, mas fazem emergir um contexto vivenciado e marcante que nos 

levaram ao tema: o olhar de egressos do movimento estudantil no curso de direito da 

UNIPLAC e sua militância, principalmente através do Centro Acadêmico Edezio Caon, nos 

anos de 1998 a 2004. 

Antes de iniciarmos a pesquisa empírica, durante quase dois anos recebi orientações 

através das aulas do Mestrado e do Grupo de Estudo em Foucault, que quinzenalmente reunia 

seus membros, todos os mestrandos do curso que, iniciando seus trabalhos ou terminando com 

base nas obras de Michel Foucault para conversas.   

Participar desse grupo foi de grande importância, pois nele podíamos trazer temas 

diversos, não somente aquele ao qual estávamos debruçados. Dividíamos angústias como 

também alegrias quando percebíamos colegas, concluindo o curso e já com domínio sobre o 

tema. Nesses encontros, nos energizávamos e pensávamos se chegaríamos lá.  Ouvíamos os 

egressos do Mestrado, convidados, com domínio dos conteúdos e com tal profundidade que 

nos impressionava. A alegria e descontração sempre foi à tônica dos encontros: comíamos, 

bebíamos, ríamos muito e falávamos de Foucault, da sua história, de sua obras, de seus filmes, 

dos vídeos na internet. Trocávamos livros e receitas. Tudo com Foucault. Recebíamos 

também os calouros, já nos sentido com um pouco mais de domínio do assunto. 

Aos poucos o problema da pesquisa foi tomando corpo, quando ouvia sobre as 

instituições austeras nas quais Foucault se debruçara. Pensei que poderia contar a história de 

egressos que lutaram pela melhoria da qualidade do curso de Direito da UNIPLAC. Uma luta 

que foi intensa, árdua e que acabou unindo esse grupo em torno de um ideal.  

Participar do X Colóquio Internacional de Foucault, promovido pelo curso de 

Filosofia da Universidade de Campinas em 2016 foi fundamental para ampliar a compreensão 

do pensamento do filósofo francês. O tema do colóquio era justamente as inssureirções no 

país e no mundo, sob uma ótica foucautina. Então achei o meu rumo de estudo. E eu tinha 

participado de uma luta. Então era tempo de contar. 



104 
 

O conhecimento aqui esboçado na pesquisa não representa uma verdade única, mas a 

visão de luta acadêmica sob o olhar de cinco egressos do curso de Direito, que durante o 

período recordado se insurgiram contra os abusos que violavam suas prerrogativas enquanto 

acadêmicos de um curso.  

Deixaremos em aberto a possibilidade de abrangência do tema, que poderá trazer 

outros olhares sobre a participação docente no processo de consolidação desta institução, 

UNIPLAC. Tive a felicidade de receber uma boa orientação que já, desde logo entendeu os  

questionamentos que buscava em um tema que me angustiou durante a minha formação como 

acadêmica no curso de Direito. Fiz parte de um grupo que se insurgiu contra o engessamento 

do curso, a baixa qualidade de ensino entre outras pautas que levantávamos. Saí da formação, 

com a sensação de que o melhor que fiz durante aqueles longos cinco anos e meio de 

formação, foi lutar, com um grupo de amigos, colegas do curso pela melhoria do ensino, 

denunciando os desmandos da Instituição naquele período. 

Quando fui levada pela primeira vez ao grupo de estudos HISTEDBr- Serra 

Catarinense (História da Educação no Brasil) coordenado pela da Professora Dra Carmén 

Lucia Fornari Diez e lá às obras de Michel Foucault onde passei a entender que minhas 

angústias e de meus colegas estavam já analisadas em décadas de estudo por esse autor em 

suas obras, nas quais se dedicou ao longo de sua vida, ou seja: processos de disciplinamento, 

de repressão da sexualidade, e dos jogos de poder e saber dentro das instituições austeras, 

entre elas os presídios, hospitais, quartéis, e instituições de educação. 

O problema de formação já havia sido analisado com profundidade por um filósofo 

de peso, que diagnosticou as relações de poder dentro das instituições. Com isso, precisava 

agora contar essa historia, que marcou a vida desta pesquisadora, desses egressos dentro de 

uma instituição de poder, que dela fizeram parte e que formaram jurisprudência para todo 

Brasil, quando o Superior Tribunal de Justiça reconheceu legitimidade ativa para os Centros 

Acadêmicos. 

Ajuizar ação civis públicas era prerrogativa somente do Ministério Público, após luta 

da Defensoria Pública que também ganhou legitimidade para propor. E assim, estávamos 

agora diante de um grande avanço em termos de remédios jurídicos postos à disposição em 

ações coletivas. O reconhecimento da primeira Ação Civil Pública, ajuizada pelo Centro 

Acadêmico Edezio Caon, no período tendo sua representatividade reconhecida pelo Superior 

Tribunal de Justiça. 

Entre trabalho se dividiu em três capítulos e cada um deles trouxe um contexto que 

procuramos ao final, dar sentido ao roteiro traçado. É nas considerações finais que 
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entendemos a necessidade que tivemos de fazer um reconhecimento de acontecimentos 

históricos identificando as relações de poder numa perspectiva foucaultiana. Não posso 

esquecer a observação do Professor Jaime Farias Dresch, ainda na pré-qualificação sobre o 

romantismo da luta, dos heróis da luta. A lembrança que o contrapoder exige renúncia, às 

vezes até da própria vida, como vimos nos heróis do primeiro capítulo, a exemplo de Eugenio 

Badaró e as lutas emancipatória do Brasil no início do século. Foram lutas de poder e contra 

poder, com certeza. 

A Genealogia buscou fazer emergir não ditos. Não podemos mudar os livros de 

história, porém, podemos dar outras interpretações e significados a eles, ou focalizar os 

eventos não enfatizados, ou, ainda  e primordialmente  questionar o instituído. No início 

de 2016 começamos a dar corpo ao projeto com a pesquisa bibliográfica sugerida. Essas obras 

dariam o suporte necessário para a Empiria. Adotamos também o método de pesquisa 

genealógica. Percebemos ainda na pesquisa bibliográfica que os estudos de Foucault estavam 

focados em documentos esquecidos da história o que ele chama de descontinuidades 

históricas, que não fazem parte da história real. Dentro dessa perspectiva, procurei contar um 

pedaço da história da Instituição, também esquecido. 

Busquei nos egressos do curso que participaram ativamente dos movimentos 

estudantis, informações e relatos que representassem um pouco daquele contexto complexo             

dos primeiros anos de estruturação do curso de Direito na Universidade. Em pesquisa 

documental, realizada em alguns documentos encontrados no Centro Acadêmico de Direito 

(CAD), que está ainda no mesmo espaço por nós conquistado, e lá pudemos rever atos em 

centenas de documentos reivindicativos assinados pelos dirigentes da chapa 2, que em forma 

de requerimentos cobravam explicação, ações e posicionamentos em diversas áreas que 

afetava a vida acadêmica. Essa documentação é intensa e somente naquele período. 

Sobre o relato dos egressos, na perspectiva genealógica há o entendimento de que o 

genealogista analisa os saberes locais, desqualificados e descontínuos, portanto, não 

legitimados. Quando o autor discute a singularidade dos acontecimentos, entendemos aqui do 

que ficou na memória dos egressos. Por conta disso Foucault lembra que devemos demorar 

nesses detalhes, pois são neles que permanecem na constituição dos sujeitos. Confesso que 

conheci meus colegas, egressos do curso de Direito nesta pesquisa. Tínhamos objetivos 

comuns durante as lutas estudantis, , mas não conhecíamos nossas origens,  formação e o que 

levou cada um deles a se engajarem naquela luta.  
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As verdades relatadas pelos egressos foram verdades de suas vidas e que ganharam 

significados ao longo se suas existências, até os dias de hoje. Relata E5 “[...] se soubesse da 

sua importância daquela luta, teria feito, mais e melhor”. 

A proposta foi trazer esses relatos, tendo como base um questionário padrão.  Esse 

questionário padrão extrapolou do seu limite, e outras informações de cunho afetivo vieram à 

tona. A luta em si, como um grande momento de resistência. O orgulho de cada um por ter 

participado dessa luta, que parecia de meia dúzia de amigos insatisfeitos, mas, que sob a 

perspectiva Foucaultiana ganha todo um sentido na formação da subjetivação, do não 

assujeitamento. Quando Foucault faz uma análise das revoltas ao longo da história ele escreve 

que: 

Se as sociedades se mantém e vivem, isto é, se os seus poderes não são 

‘absolutamente absolutos’, é porque, por trás de todas as aceitações e 

coerções, mais além das ameaças, violências e persuasões, há a possibilidade 

desse momento em que nada mais se permuta na vida, em que os poderes 

nada mais podem e no qual, na presença dos patíbulos e das metralhadoras, 

os homens se insurgem. (FOUCAULT, 2004, p. 77). 

Para Rago e Gallo (2017, p. 315):  

É a revolta dos homens e suas insurreições contra os poderes instituídos que 

animam as transformações, que dão vitalidade ao mundo. [...] A revolta é 

puramente ação. Insurgir-se é tomar o destino em suas mãos e agir, construir 

seus próprios atos, a própria vida, na relação com tudo aquilo e todos que 

estão aí.  

Na análise dos dados coletados nas entrevistas vivenciei uma experiência de 

aprendizagem, sensibilidade e emoção em cada depoimento. Nos depoimentos colhidos 

encontrei egressos, todos, sem exceção, atuando na área do Direito, advogados, juízes, 

membros do ministério público, dos tribunais de justiça, enfim, todos atuando em alguma área 

do Direito, bem sucedidos em suas carreiras. Somente um dos egressos, ingressou na carreira 

política, iniciada ainda na militância acadêmica. 

O contato direito com os egressos, cada um em sua condução distinta de vida 

mostrou o significado de terem se insurgido contra a instituição na época. O agendamento das 

entrevistas em si constituíam um retorno a um passado em que todos tinham orgulho e 

respeito. Avaliávamos entre nossas conversas onde estavam os opositores, reacionários, 

atualmente descritos como “coxinhas”. Alguns ocupando cargos comissionados em 
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prefeituras, órgãos públicos e alguns, denunciados em irregularidades administrativas e até 

presos.  

Sabíamos da corrupção que combatíamos ainda na esfera acadêmica era endêmica e 

precisava ser combatida, denunciada na sua essência. Orgulhava-mos por ter entre nossos 

egressos insurgente, pessoas íntegras, cada qual na sua área, contribuindo na construção de 

um Estado ético e administrativamente probo. São servidores que obedecem aos princípios 

essências do funcionalismo público.  

Entendo que as reflexões sobre as insurgências dentro da Instituição, através do 

Centro Acadêmico de Direito enquanto estivemos a frente dele, por duas gestões, ou fora dele, 

em oposição ao DCE e à Reitoria, ganharam sentido, à medida que a pesquisa bibliográfica 

foi avançando nas obras de Michel Foucault. Estudar a compreensão sobre o posicionamento 

das práticas exercidas nas instituições, principalmente, e no caso em tela, dentro de uma 

instituição de ensino superior que se diz comunitária, vem ao encontro das inquietações 

registradas pelos egressos do curso e o que motivou o contrapoder, o opor-se à ordem posta.  

E1 relatou em uma de suas falas que, a sala era dividida, e que havia um vão entre os 

apoiadores do sistema e os apoiadores da luta “ala de direita e ala de esquerda”. Lembrou 

ainda que os da esquerda, não eram bem vistos e que não eram entendidos em suas demandas. 

Havia uma “onda” que conspirava contra os insurgentes. Não eram bem vistos pela instituição 

que os denunciava como opositores de uma Instituição que deveríamos apoiar em qualquer 

cirscustancias. Eram vistos como traidores de uma Instituição que deveria ser referenciada. 

Parecia heresia se opor a ela.  

Em termos do disciplinamento que trata Foucault, esse grupo não se assujeitou ao 

sistema. Ao encerrar essa dissertação, entendo que muito mais poderia ser dito e que muitos 

não ditos continuarão não ditos. O que ficou dessa luta, que se iniciou com cinco egressos, 

ganhou apoio ao longo do tempo, pois toda a Universidade pleiteava mudanças. Um novo 

Reitor foi eleito tempos depois,  herdou dívidas estratosféricas daquela década. A 

Universidade passou por intervenção e hoje, ao que sabemos, continua sendo uma Empresa 

lucrativa, com baixa qualidade de ensino no curso de Direito. Os docentes são escolhidos por 

afinidades entre seus pares e o Centro Acadêmico Edézio Caon segue no mesmo espaço, 

agora sim, com uma mesa de pebolim  horror dos egressos entrevistados  e sem os 

acalorados debates de outrora.  

Passado o período em que cada egresso esteve na academia durante sua formação, a 

sensação de pelo menos quatro dos egressos foi da apropriação do discurso Chapa 2 para que 

E3 chegasse à presidência do DCE. E3 não era considerado pelos insurgentes um espírito 
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Chapa 2. E3 vinha de uma formação em Ciências Políticas e ao que tudo indicava, visualizava 

a luta estudantil como um passo inicial à sua carreira política. Esse não seria o problema, já 

que, no capítulo II da dissertação registramos o grande número de líderes do país que saíram 

dos bancos acadêmicos dos cursos de Direito. O problema foi o esvaziamento da luta dentro 

do campus. Na esfera jurídica a luta continuou. Uma das conclusões da monografia de 

conclusão do curso de Direito do Dr. Fernando Cordiolli em 2003 sobre os movimentos 

políticos estudantis é de que eles são efêmeros, descontínuos, duram o tempo da graduação. 

Exceção daqueles que fazem uma opção pela política como o caso do Egresso E3 da pesquisa. 

A formação disciplinar dos egressos, esta pesquisadora constatou que não conhecia a 

essência dos mesmos, grupo do qual fiz parte, reafirmo, pois que não os conhecia. Minha 

formação vem do teatro, da educação, dos movimentos sociais, da política, de uma mulher 

independente e feminista. Meus colegas, egressos eram na sua maioria dependentes, 

estagiários e de formação diversas. Um deles, aprovado numa das escolas mais requisitada de 

formação de oficiais do exército. Outros dois, filhos de delegado de polícia, um dos mais 

eficientes delegados de polícia que a cidade já teve. Outro, com uma formação disciplinar 

rígida e outro, que pensava em artes cênicas por sua veia artística. Faço esse registro, pois 

vislumbro aqui, não como uma descoberta, mas como um dado estatístico de importância 

desse movimento que Foucault chama de insurgência para a educação. 

Uma educação que não seja meramente submissão ao pastorado, mas o 

enfrentamento dos poderes e ensino de resistências, uma educação que não seja mero 

assujeitamento, mas uma educação de verdade, sob diferentes formas. como a coragem, 

conhecimento e resistência. Estamos falando de uma educação para a insurgência na 

construção de uma alternativa de política de representação. 

Na análise das memórias dos entrevistados constatamos essencialmente a potência 

que amizade, da luta dos insurgentes para a construção de outra forma de educação, de 

formação que, no entendimento de Foucault pode representar um nova forma de 

enfrentamento do poder e uma multiplicidade de formas de resistência, “(...) um conjunto de 

lutas pontuais e disseminadas, uma multiplicidade de resistências locais, imprescindíveis, 

heterogêneas [...]”. (FOUCAULT, 2012, p.106). O que o autor chama de subjetivação, 

podemos entender como contrapoder dentro das instituições. Foucault afirma que nessa 

insurgência a pessoa comum se transcende e subleva e faz a história. Prova dessa afirmação 

foucaultiana foi à marca profunda da luta em cada egresso. A emoção de cada um em 

relembrar aquele tempo em que pode escrever a sua história. O fazer de novo relatado por E3 

registra que não foi inútil sublevar-se. 
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Finalizo com Alexandre Simão Freitas que “Despertar a língua furiosa da revolta para 

não deixar quieto o outro impensado da política. (Freitas, 2017, 39), que para Foucault é 

confrontar uma racionalidade que insiste em deixar tudo quieto, que nada de verdadeiro se 

mova.  Dessa forma ele ensina a recusar o medo. “ recusar o medo e clamar pelas fúrias para 

dizer o novo”. 

Analisar o contexto dos acadêmicos da Uniplac de insurgências no recusar o jogo de 

poder, resistir foi um recorte escolhido para analisar o poder dentro das instituições, isto posto 

como uma síntese do Foucault desenvolve com propriedade em sua obra, principalmente em 

Vigiar e Punir, examinando a instituição escolar como uma das mais importantes formas de 

formação de sociedade disciplinar. Mas esses agressos olharam ao seu redor e não ficaram 

alheios aos jogos de poder no qual estavam inseridos. Foi possível resistir,   

Pesquisamos um contexto de 15 atrás dentro da Instituição. De lá para  a luta para a 

consolidação de Democracia sofreu avanços e revés. Em 2015 tivemos a ocupação das escolas 

públicas pelos estudantes secundaristas contra as reformas propostas pelo governo do Estado. 

Lá  como cá, os estudantes que protagonizaram as lutas tiveram a sensação de pertencimento 

ao espaço que é publico e a importância de uma reinvenção coletiva de luta. 

As ações dos egressos produziram transformações na Instituição? Na política? Na 

sociedade? Não temos como saber por que essa militância implica num trabalho de cada um 

deles sobre si mesmo. Eles não são os mesmos  depois de vivenciarem esse processo, o que já 

não é pouco. 
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APÊNDICE  

APÊNDICE A: ROTEIRO DE QUESTÕES PARA OS EGRESSOS  

 

 

 

1. Quais os motivos para a escolha do curso de Direito? 

2. Quando surgiram as primeiras insatisfações com relação ao curso? 

3. Como surgiu seu envolvimento com o movimento estudantil? 

4. Quais eram as principais bandeiras de luta do Centro Acadêmico que participava? 

5. Você sofreu algum tipo de retaliação pela participação no movimento? 

6. Como você avalia a formação recebida em termos de qualidade e sua adequação para o 

mercado de trabalho?  

7. Como você avalia o movimento estudantil naquele período? 

8. Em termos de efetividade das ações, quais foram os avanços? 

9. Considerações finais do entrevistado 
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APÊNDICE B: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Prezado (a) Senhor (a) 

 

“O (A) Senhor (a) está sendo convidado a participar da pesquisa que tem como tema: 

AS INSURREIÇÕES DA MILITÂNCIA ESTUDANTIL NO CENTRO ACADÊMICO 

EDÉZIO CAON, DA UNIPLAC, NOS ANOS DE 1998 A 2004”. Abordaremos essa 

temática com a intenção de pesquisar o histórico do movimento estudantil no período 

recortado. Buscaremos junto aos egressos do curso de Direito do período de 2000 a 2004 que 

participaram do movimento estudantil do Centro Acadêmico, buscando através de relatos e 

entrevistas a contribuir dos mesmos com a historia do movimento estudantil vivenciada. O 

projeto de pesquisa é de autoria da aluna Mestranda em Educação na UNIPLAC: Velci Muniz 

Vieira, sob a orientação da Prof. Dra. Carmen Fornari Diez. Todas as informações 

resultantes da entrevista e do questionário serão utilizadas com a única finalidade de fornecer 

elementos para a realização da investigação para a Dissertação de Mestrado em Educação da 

Universidade do Planalto Catarinense, ou relatórios e artigos que dela resultem. O documento 

abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que está sendo realizada. 

Sua colaboração neste estudo é MUITO IMPORTANTE, mas a decisão em participar deve 

ser sua e VOLUNTÁRIA. Para tanto, leia atentamente as informações contidas no TECLE e 

não se apresse em decidir. Se você não concordar em participar ou quiser desistir em qualquer 

momento, isso não causará nenhum prejuízo a você. Se você concordar em participar basta 

preencher os seus dados e assinar o Termo de Consentimento concordando com a pesquisa. Se 

você tiver alguma dúvida pode esclarecê-la com o responsável pela pesquisa.  

 

Obrigado (a) pela atenção, compreensão e apoio. 

Eu,____________________________ residente e domiciliado 

(______________________________________), portador da Carteira de Identidade, RG 

(________________), nascido (a) em ____/____/________, concordo de livre e espontânea 

vontade da pesquisa com AS INSURREIÇÕES DA MILITÂNCIA ESTUDANTIL NO 

CENTRO ACADÊMICO EDÉZIO CAON, DA UNIPLAC , NOS ANOS DE 1998 A 

2004. 

Declaro que obtive todas as informações necessárias, bem como todos os eventuais 

esclarecimentos quanto às dúvidas por mim apresentadas. Estou ciente que: 
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1. O estudo objetiva conhecer historia de luta de um grupo de acadêmicos no curso de 

Direito e suas contribuições para a democratização do ensino. 

 

2. A pesquisa é importante de ser realizada porque no Brasil as transformações sociais ao 

longo da sua historia, tem seu nascedouro nos movimentos estudantis, secundaristas ou 

universitários como estamos presenciando no atual momento histórico. Tivemos um 

período de efervescência de luta dentro da universidade local e carece de registros 

dessa história e suas contribuições. 

  

3. Para conseguir os resultados desejados, a pesquisa será de caráter qualitativo, tendo 

como base a pesquisa de campo e as entrevistas serão realizadas de acordo com a 

técnica de entrevista semiestruturada de acordo com Uwe Flick. 

 

4. Objetivando responder o critério de inclusão podemos indicar que primeiramente será 

feito um mapeamento para localizar e convidar no mínimo 5 e no máximo 10 egressos 

do curso de Direito que participaram do movimento estudantil no período recortado e 

se dispuserem a participar. Serão excluídos aqueles que não aceitarem participar da 

entrevista ou não tenham disponibilidade para tal. 

 

5. Sobre o risco de o entrevistado sentir-se desconfortável em função do envolvimento 

político ou por quaisquer outras questões, o procedimento a ser tomado será perguntar 

o (a) entrevistado (a) se está se sentindo bem e gostaria de continuar ou encerrar a 

entrevista, caso se sinta incomodo (a) com situação. De acordo com a resolução 

466/2012 “toda pesquisa com seres humanos envolve riscos em tipos e gradações 

variados. Quanto maiores e mais evidentes os riscos, maiores devem ser os cuidados 

para minimiza-los e a proteção oferecida pelo sistema CEP/CONEP aos participantes. 

Devem ser analisadas possibilidades de danos imediatos ou posteriores, no plano 

individual coletivo”. 

 

6. Local da pesquisa: A pesquisa será pré-agendada e será realizada na casa da pessoa ou 

seu local de trabalho, a escolha do entrevistado. O tempo previsto é de 1 hora até no 

máximo 2 horas. Previamente, decidimos como campo de pesquisa no Estado de Santa 



117 
 

Catarina as cidades de Lages/SC. As entrevistas serão gravadas em áudio e com 

anotações em blocos.  

7. Como benefício da realização da pesquisa pode citar a importância de reconhecermos 

as pessoas que, durante sua formação acadêmica, numa Universidade do interior, 

fizeram parte de um movimento político coletivo, correndo riscos, expondo-se em 

favor de uma causa maior. A importância desse movimento na sociedade e nas suas 

historias de vida é o que pretendemos contar. 

 

8. Tenho a liberdade de não participar ou interromper a colaboração neste estudo no 

momento que desejar, sem necessidade de qualquer explicação. 

 

9. As informações obtidas neste estudo serão mantidas em sigilo e; em caso de divulgação 

em publicações científicas, os dados e as pessoas entrevistadas não serão mencionados. 

 

10. Caso desejar, poderei pessoalmente tomar conhecimento dos resultados ao final desta 

pesquisa com a professora responsável. 

 

DECLARO, igualmente, que após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e 

ter entendido o que me foi explicado, consinto voluntariamente em participar desta pesquisa e 

assino o presente documento em duas vias de igual teor e forma, ficando uma em minha 

posse.  

 

Lages ____ de março de 2017. 

 

 

________________________ 

Assinatura do Entrevistado (a) 

 

Responsável pelo projeto: Carmem Lúcia Fornari Diez 

Programa de Pós-graduação e Pesquisa em Educação (49) 3251-1144 

Mestrado@uniplac.net 

 

CEP UNIPLAC  

Endereço: Av. Castelo Branco, 170 – Bloco I - Sala 1226. 

Bairro Universitário 

CEP: 88.509-900, Lages-SC 

(49) 3251-1086 


