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É toda a história dos procedimentos de 
individualização humana no Ocidente que se 
encontra introduzida pela história da pastoral. 
Digamos ainda que é a história do sujeito. 
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1. Considerações iniciais: a pastoral problematiza a educação 

 

 No lastro das questões que se movem tacitamente na silagem genealógica da 

história, a pastoral cristã torna-se uma problematização de extenso e importante alcance.  

De dentro de sua perspectiva, ao ser analisada como Foucault fez, ela lança luz à 

compreensão de certas experiências, práticas e rituais que nos permitem entender como 

ainda persistem no registro da educação, da prática de conduzir os indivíduos para certa 

finalização – teleologização do outro1 – um jogo de estreita relação com seus 

dispositivos. A pastoral representa umas das grandes ancoragens ao redor dos 

procedimentos que vigoraram no Ocidente a fim de conduzir o outro: educação como a 

arte de condução. 

 Segundo Foucault, a questão que perpassou a pastoral é emblemática: “que tudo 

seja regulado” (1998a, p.166). Neste caso, a partir da dinâmica de condução que a 

pastoral instaurou, o conduzido é situado na posição de regulação inferior-dependente 

na seguinte dimensão: a) numa relação de domínio e obediência; b) relação de 

reconhecimento de um não-saber: a produção do sujeito dependente; c) relação de 

confissão e direção de consciência: emersão de procedimentos de extração e produção 

de verdades – séries de estratégias e mecanismos para analisar, reconhecer, normatizar, 

guiar e transformar indivíduos. 

                                                           
1 No contexto deste trabalho, conceberei o outro no registro de uma relação assimétrica. No caso da 
análise da pastoral, o outro representa um duplo registro: a) o outro como o superior, aquele que conduz o 
outro inferior que se submete ao conjunto de procedimentos e regras interpostos pelo estatuto de 
constante submissão; b) o outro como inferior, daí, como o conduzido, o dependente do outro superior.  
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 Sob este horizonte, buscarei destacar algumas continuidades existentes entre a 

pastoral cristã e certos traços gerais da educação ocidental, notadamente, pelo fato de 

ela, por vezes, reproduzir a relação de mando e obediência com o intuito de manter 

colonizado o pensamento, submetendo-o às mesmas referências, às práticas e condutas 

humanas disciplinarizadas e a uma forma pedagógica heterônoma. Ainda nesta 

perspectiva, será importante problematizar a figura do educador-pastor, isto é, aquele 

que, segundo a interpretação que faço de Foucault (1981), pretende dar conta não 

somente de cada um de seus alunos-ovelhas, mas de todas as suas ações, de todo bem e 

mal que eles são suscetíveis de fazer e de tudo o que lhes pode acontecer. 

Assim, no limite, as articulações de mecanismos de condução humana, a partir 

da pastoral cristã, tornaram-se condições marcantes para a fundamentação de um 

conjunto de ações e práticas que, desde então, prepararam e dispuseram o indivíduo2 à 

perspectiva de dominância, dependência e cuidado em relação ao outro. Na pastoral, 

portanto, a formação passa a problematizar o outro como canal de força para a condução 

e formação de outros, o que está longe de ser invalidado ainda em nossa 

contemporaneidade.  

 

2. A pastoral e a arte da condução humana: um diagnóstico voltado à 

educação  

 

Considerada por Foucault como “a arte de todas as artes, o saber de todos os 

saberes”, a pastoral cristã se estabeleceu como a “arte pela qual se ensina as pessoas a 

governar os outros, ou se ensina aos outros a se deixar governar por alguns”3 (2004, p. 

                                                           
2 A referência ao indivíduo no contexto deste trabalho nos remete à concepção que Foucault traz em O 
poder psiquiátrico. Devemos entender o indivíduo como uma singularidade somática, efeito dos 
dispositivos disciplinares que fazem nele circular um tipo de função-sujeito. “O que se deve chamar de 
indivíduo é o efeito produzido, o resultado dessa vinculação do poder político à singularidade somática 
[...] não se pode dizer que o indivíduo preexiste à função-sujeito, à projeção de uma psiquê, à instância 
normalizadora. Ao contrário, é na medida em que a singularidade somática se tornou, pelos mecanismos 
disciplinares, portadora da função-sujeito que o indivíduo apareceu no interior do sistema político” 
(FOUCAULT, 2006, p.70). Com veremos, a pastoral cristã é o esteio mais longínquo das condições 
históricas para o enraizamento dos mecanismos disciplinares no Ocidente, portanto, responsável pela 
emersão do indivíduo e de certas funções-sujeito.  
3 É importante dizer que a expressão “a arte de todas as artes, o saber de todos os saberes” referindo-se à 
arte de governar os homens pela pastoral, Foucault atribuiu a Gregório de Nazianzo (329-389/390). Na 
nota 46 referente à lição de 15 de fevereiro de 1978 do curso Sécurité, Population et Territoire (2004) nos 
é apresentado o contexto no qual se encontra a expressão de Gregório, subtraído de seus Discursos: “Na 
verdade, parece-me que é a arte das artes (technè technôn) e a ciência das ciências (epistemè epistemôn) 
de conduzir o ser humano que é o mais diverso e o mais complexo dos seres”. Embora o tradutor do 
fragmento, J. Laplace, opte por “ciência das ciências” (science des sciences) para epistemè epistemôn, o 
que de fato é mais próximo do sentido grego, Foucault, ao optar por “saber dos saberes”, mais uma vez, 
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154). Ora, o registro da arte, melhor dizer desta technè, revela tanto as habilidades em 

jogo na produção da pastoral quanto o seu produto finalizado.  Para se exercer 

diretamente como forma de dirigir os homens, a pastoral produziu táticas e estratégias 

regulares e englobantes capazes de acessar aos mais variados tipos de condutas, a fim de 

extrair delas algum tipo de relação, de produção de força. Para tanto, e grosso modo, 

produziu “uma intervenção permanente na conduta cotidiana, na gestação das vidas, 

mas também nos bens, nas riquezas, nas coisas” (Ibid., p.157).  E a forma de se obter a 

sua intervenção consistiu na ativação de três campos distintos que, apesar de suas 

especificidades, forjam uma zona comum por intermédio da qual a condução torna-se 

uma arte de governar, sendo elas: primeiro, a relação dominação e obediência; segundo, 

o reconhecimento da relação de dependência pelo fato de quem é guiado se portar como 

humilde, errado e desviante; e, finalmente, a confissão como arte de acessar e produzir 

uma verdade a ser reconhecida numa espécie de fisiologia moral. 

Assim, em primeiro lugar, é preciso levar em consideração que a pastoral cristã 

põe em marcha um tipo de relação de poder em construção, pois pressupõe um poder de 

uns sobre outros consignados a um rebanho. A pastoral se exerce, deste modo, 

essencialmente a partir de alguém que, sob a figura do pastor, conduz aplicando a sua 

força não estritamente sobre um território bem delimitado, mas sobre uma 

multiplicidade em movimento: o rebanho. O poder pastoral, com isto, acompanha os 

deslocamentos dos seus. Então, como Michel Foucault argumenta, “o rebanho existe 

pela presença imediata e a ação direta do pastor” (1981, p.138), daquele que conduz. 

Por extensão, é possível ver emergir um tipo de relação de dimensão submissão e 

servidão integral, já que é o condutor quem porta o saber necessário para conduzir 

aquele que não pode se perder. Ele escolhe e intermedeia a finalidade a se completar. 

Um tipo de conhecimento começa a ser processado com o intuito de não permitir que a 

ovelha se desgarre, abandone o seu território, a trajetória, o vínculo estabelecido com o 

grupo e o guia. Sendo assim, aquele que dirige não abre mão de uma relação de 

dependência integral, portanto, de uma relação de submissão. Aqui é sublinhada a 

submissão de um indivíduo a outro indivíduo e não a lei, a um princípio ou injunção 
                                                                                                                                                                          

põe em relevo a sua forma de instrumentalizar o pensamento. Poderia até mesmo dizer que Foucault força 
um sentido ou o forja com a intenção de fazer encaixar na ordem de seu pensamento a expressão de 
Nazianzo. Talvez esta seja mesmo uma crítica possível a ele. Contudo, ao levar em consideração o 
sentido maior que Michel Foucault atribui ao saber e as implicâncias decorrentes de suas análises, 
veremos que, de fato, a sua apropriação do termo se justifica no horizonte da singularidade histórica que 
propõe. Quer dizer, os saberes atinentes às formas de poder não são instâncias superficiais em nossa 
constituição, residem nas camadas profundas de séries históricas que, apesar de longínquas, não deixam 
de ser latentes.  
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racional tirada da razão. Mas, independentemente disto, “quem é dirigido deve aceitar, 

deve obedecer” (FOUCAULT, 2004, p.179). Na forja de toda esta dependência, e 

paralelamente, “toda vida integralmente deve ser codificada pelo fato que cada um de 

seus episódios, cada um de seus momentos deve ser comandado, ordenado por alguém” 

(Ibid.).  

Em virtude desta relação dependência integral/submissão, e até mesmo com o 

intuito de vigorá-la, uma segunda perspectiva se abre com um duplo papel. O estado de 

obediência devota inaugura um tipo de relação cujo pressuposto fundamental para o seu 

funcionamento é o reconhecimento humilde de que a vontade própria do indivíduo é 

sempre equivocada, errônea e desviante. De um modo original, a pastoral cristã, mesmo 

porque parte da concepção de que o homem é essencialmente mau — de São Paulo ao 

recrudescimento teológico de Santo Agostinho — tornou evidente que “ser humilde é, 

no fundo, e sobretudo, saber que toda vontade própria é uma vontade má” 

(FOUCAULT, 2004, p.181). Se há, portanto, uma peculiaridade neste tipo de saber que 

se produz pela necessidade inerente à submissão de obediência, deve-se ao fato de que 

se há um propósito na obediência é o da ordem de “um estado de obediência definida 

pela renúncia, a renunciação definitiva a toda vontade própria” (Ibid., p.181). Mas 

penso que o campo generalizado desta obediência a caracterizar o espaço no qual vão se 

desdobrar as relações pastorais não seria possível sem o papel de um poder benfazejo, 

ao menos em sua promessa e idealização. Manifestando-se por intermédio de um 

cuidado, zelo, devotamento e aplicação indefinidos voltados para o rebanho, importa ao 

pastor cuidar de sua salvação, entendida aqui como a capacidade de o rebanho receber e 

lhe ser garantida a subsistência, a proteção contra qualquer perigo e maldade. Então o 

pastor deve ser considerado como superior e, sendo assim, ele é o que vela pelo bem-

estar dos seus. E a esta altura Foucault antecipa, por ligação, o longo alcance deste 

aspecto e nos diz: “o pastor é aquele que vela. ‘Vela’ no sentido evidente de vigilância 

(surveillance) do que pode se fazer de mal, porém, e sobretudo, como vigilância 

(vigilance) a propósito de tudo o que pode acontecer de infelicidade” (2004, p.131).  

Aparentemente os termos poderiam se equivaler, mas não é o caso. Embora seja 

exigido do pastor dirigir a sua atenção a todo o rebanho, ele não pode permitir que uma 

só de suas ovelhas lhe escape. Para haver uma vigilance, que é a atenção dispensada a 

todo o rebanho, será necessária uma surveillance como controle individual. Então, “o 

poder pastoral é um poder individualizante” (Ibid., p.132), pois “supõe uma atenção 

individual a cada membro do rebanho” (FOUCAULT, 1981, p.139). Eu diria que reside 
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nesta dinâmica uma paradoxal equivalência da ação pastoral, pois se de um lado o 

pastor deve ter o olho sobre o todo, de outro, o mesmo deve ocorrer sobre cada um. O 

pastor “presta atenção a todos, sem perder de vista ninguém dentre eles. Ele é levado a 

conhecer o seu rebanho no conjunto e no detalhe” (Ibid., p.139). É pela expressão latina 

omnes et singulatim que Michel Foucault se apropria desta característica do poder 

pastoral para nos levar a ver que, de fato, a aplicação infinita de vigilância presente em 

todo tecido social é devedora desta arte que, antes de tudo, procurou agir de modo 

particularizante. Não à toa, o argumento foucaultiano sustentará, não sem ousadia, que a 

questão do omnes et singulatim “será precisamente o grande problema das técnicas de 

poder no pastorado cristão e das técnicas de poder modernas”, notadamente, as que nos 

conduziram às “tecnologias da população” (FOUCAULT, 2004, p.132)4.  

Ora, ainda a este propósito, não se pode então ignorar que se processou desde a 

mais incipiente forma deste tipo de poder “um modo de individualização que não 

somente não passa pela afirmação de um eu (moi)” (FOUCAULT, 2004, p.132) do 

indivíduo, uma vez que a vontade de quem guia prevalece como prescrição de lei, com 

o intuito de garantir o cuidado do outro pela via da submissão constante, mas, além 

disto, todo este processo também acarretou na constante “destruição do eu” (Ibid., 

p.183). Com efeito, é o problema da verdade que doravante se ritualiza. Enquanto 

técnica, ou melhor, arte, o poder pastoral atua sobre o indivíduo e a coletividade 

necessariamente para ensinar, isto é, para assegurar o acesso a um tipo de verdade.  O 

uso deste dispositivo se dá pela construção de uma rede de alianças, de comunicações e 

de pontos de apoios que modulam o cotidiano dos que se submetem “a uma observação, 

uma vigilância, uma direção exercida a cada instante e de maneira menos descontínua 

possível sobre a conduta integral, total, das ovelhas” (Ibid., p.185). Isto ocorre porque 
                                                           
4 É preciso esclarecer alguns aspectos para se ter o cuidado de não colocar numa vala comum nem a 
diversidade implicada na noção de pastoral cristã nem no risco de uma sobreposição imediata e tomada 
como totalidade à guisa da tecnologia de poder modernas, que para Foucault significa atuais. É claro que 
Michel Foucault tem consciência que o “termo cristianismo não é exato e recobre uma série de realidades 
diferentes”, o que equivale dizer o mesmo para a questão da pastoral cristã. Mas ao ressaltar a pastoral 
como o faz, leva em conta, sim, “que a pastoral começa com um certo processo que é absolutamente 
único na história e que não se encontra outro exemplo em nenhuma civilização: processo pelo qual uma 
religião, uma comunidade religiosa se constituiu como Igreja, quer dizer, como uma instituição que 
pretende governar os homens em sua vida quotidiana sob o pretexto de conduzi-los a uma vida eterna em 
outro mundo, e isto em uma escala não apenas restrita a um grupo definido, não apenas a uma cidade ou 
um Estado, mas à humanidade inteira”. Dado este estatuto, Foucault julga que a pastoral cristã representa 
um dos traços mais marcantes na história da sociedade, e que, justamente por esta forma, “representa um 
dispositivo de poder encontrado em nenhuma outra parte, um dispositivo de poder que não cessou de se 
desenvolver e de refinar durante quinze séculos, digamos desde os séculos II e III depois de Jesus Cristo 
até o século XVIII de nossa era”. Logo, “o poder pastoral em sua tipologia, em sua organização, em seu 
modo de funcionamento, o poder pastoral que se exerceu enquanto poder é sem dúvida algo do qual nós 
ainda não nos livramos” (FOUCAULT, 2004, p.151-152). 
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um saber perpétuo que é o saber do comportamento e das condutas se organiza de modo 

exaustivo a fim de assegurar a “direção da consciência” ininterruptamente. Embora esta 

temática não seja exclusiva do cristianismo, tampouco por ele inventada, a direção da 

consciência cristã se distingue da Antiguidade, por exemplo, pelo fato de não se dar no 

registro da voluntariedade do indivíduo. Na pastoral, este tipo de direção se instaura de 

modo obrigatório, portanto não voluntário; contínuo, ou seja, não é meramente 

circunstancial, pois atravessa todos os aspectos da existência; de igual modo, “não tem 

por função garantir ao indivíduo o domínio sobre si mesmo” (FOUCAULT, 2004, 

p.186), ao contrário, circunscreve-o à dependência constante do condutor ou guia: o 

diretor de sua consciência. Sob esta ótica, vemos formar um tipo de exame ininterrupto 

a extrair e forjar certos discursos de verdade sempre intermediados por quem exerce a 

função de conduzir. Por conseguinte, a verdade estará sempre ligada àquele que dirige a 

consciência. Então a pastoral cristã inova completamente ao colocar em foco  

uma estrutura, uma técnica ao mesmo tempo de poder, de investigação, de 
exame de si e dos outros pelo qual uma certa verdade, verdade secreta, 
verdade do interior, verdade da alma escondida, será o elemento pelo qual se 
exercerá o poder do pastor, pelo qual se exercerá a obediência e será 

garantida a relação de obediência integral (Ibid., p.186). 

 

Finalmente, é preciso acrescentar que o instrumento primordial na consecução 

tanto da extração da verdade quanto de uma pedagogia da verdade, ou seja, a intenção 

produzida e atingida por intermédio de uma direção que, de fato, ensina de sua 

exterioridade como o modo de ser correto é objetivado, encontra o seu acabamento na 

modalidade de poder mais vertiginosa e refinada da pastoral: a confissão. O que 

interessa aqui não é toda série histórica em suas continuidades e descontinuidades que 

se interpõe na história da confissão. Mas a percepção de como este procedimento 

tornou-se a chave fundamental de toda cartografia do corpo do homem ocidental à 

medida que o incitava à busca da verdade, a um tipo de relação costurada entre o 

desnivelamento da qualificação do próprio confessor e da desqualificação do 

confessante — proto-especialização do saber —; à constante dependência do outro para 

se chegar ao remédio cuja dor, mal, pecado, medo, fantasia, desejo se revelavam em 

meio ao “imenso relato total da existência” — protomedicalização ocidental —; enfim, 

confissão como fisiologia moral da carne, investimento vigilante, policiamento a incidir 

como controle desde a obrigatoriedade da confissão, que opera os seus códigos, as 

chaves de acesso ao que está velado, desconhecido. Pela confissão emerge uma técnica 
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cuja regularidade, continuidade e exaustividade, segundo a interpretação de Foucault, 

faz deste modo de exercício de poder uma importante peça para se produzir, da 

condução como arte de governo à ciência como saber qualificado, “procedimentos para 

analisar, reconhecer, guiar e transformar” (2001, p.242)5.    

Se, contudo, impõe–se a necessidade da definição, Foucault sustenta que a 

confissão se organizou e se estruturou como a 

[...] obrigação de fazer passar regularmente pelo fio da linguagem o mundo 
minúsculo de todos os dias, as faltas banais, as falhas mesmo imperceptíveis 
e até o jogo problemático dos pensamentos, das intenções e dos desejos; 
ritual de confissão em que aquele que fala é ao mesmo tempo aquele de que 
se fala; apagamento da coisa dita por seu próprio enunciado, mas igualmente 
aumento da confissão por ela mesma que deve permanecer secreta, e não 
deixar atrás dela nenhum traço a não ser o arrepender-se e as obras da 

penitência (FOUCAULT, 1977, p.245). 

 

Com efeito, é desta estridente relação de poder, amparada na rede inevitável de uma 

discursividade que se produz pelo incitamento, que a confissão se torna marca 

inconfundível de nossa cultura. Claro, não era o ato em si de se enunciar pela fala que 

contava, mas a realidade que se atingia por esta estratégia. A confissão nos colocou no 

âmbito da produção de realidade. Aquilo que cada sujeito enuncia o faz criando não 

apenas a si próprio à medida que pode revelar o que é, o que tem; além disto, e por isto 

mesmo, passa a criar a sua realidade no instante que a invoca. A confissão é, assim, um 

procedimento incontornável das produções de verdade. Melhor dizendo, “a confissão da 

verdade se inscreveu no cerne dos procedimentos de individualização do poder, desde 

então nos tornamos uma sociedade singularmente confessada” (FOUCAULT, 1998, 

p.58-59)6.  

                                                           
5 A argumentação desenvolvida neste parágrafo acompanha o pensamento de Michel Foucault na lição de 
19 de fevereiro de 1975 do curso Em defesa da sociedade (2002).  
6 Mais do que uma sociedade confessada, Michel Foucault pensa que “o homem, no Ocidente, tornou-se 
um animal confidente”. Atento aos efeitos gerais da confissão, o nosso autor sustentará que a confissão 
difundiu seus efeitos “na justiça, na medicina, na pedagogia, nas relações familiares, nas relações 
amorosas, na esfera mais cotidiana e nos ritos mais solenes; confessam-se os crimes, os pecados, os 
pensamentos e os desejos, confessam-se passado e sonhos, confessam-se a infância; confessam-se as 
próprias doenças e misérias; emprega-se a maior exatidão para dizer o mais difícil de ser dito; confessa-se 
em público, em particular, aos pais, aos educadores, ao médico, àqueles a quem se ama; fazem-se a si 
próprios, no prazer e na dor, confissões impossíveis de confiar a outrem, com o que se produzem livros. 
Confessa-se — ou se é forçado a confessar” (1998, p.59).  Com estas afirmações, a meu ver, Foucault está 
levando às últimas conseqüências as mediações de sujeição nas quais estamos implicados. É possível 
enxergar isto na interpretação que Frédéric Gros dispensa à questão. Para este comentador, a confissão 
enquanto “maneira de submeter o indivíduo, requerendo-se dele uma introspecção indefinida e o 
enunciado exaustivo de uma verdade sobre ele mesmo” põe à mostra que “o destino do sujeito verdadeiro 
no Ocidente estará fixado, e procurar sua verdade íntima será sempre continuar a obedecer. Mais 
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 Situada desta maneira, julgo encontrar na pastoral uma série de técnicas e 

procedimentos tanto visando a individualização quanto a totalização em seus efeitos 

inevitáveis cuja finalidade inexorável se dirigiu para a condução dos homens.  Três 

conseqüências ganharão terreno desde esta perspectiva histórica que se impôs. De 

imediato, e faço questão de insistir neste ponto, a pastoral se orientou e deu lugar  

a toda uma arte de conduzir, de dirigir, de levar, de guiar, de ter em mão, de 
manipular os homens, uma arte de segui-los e de forçá-los passo a passo, uma 
arte que tem esta função de tomar sob sua responsabilidade os homens 
coletivamente e individualmente ao longo de toda vida e a cada passo da 

existência (FOUCAULT, 2004, p.168).  

Estes termos assinalam para uma importante genealogia da sujeição ocidental, inegável 

em seu papel nas distribuições de forças presentes nas relações que envolviam a 

perspectiva que cada um passou a ocupar, função subjetivante, portanto; e notável em 

sua presença mutante ao longo das formas assumidas a fim de garantir a sua 

proeminência nas formas de dependência/submissão integral, exame perpétuo e 

produção de verdade pela confissão exaustiva, vigilância e ordenação ininterruptas.  

 Em segundo lugar, há uma conseqüência de fundo que toca a questão central 

mesmo da história da constituição dos sujeitos no Ocidente. A pastoral inaugurou uma 

forma de poder absolutamente original que, a rigor, passou a produzir por suas técnicas 

um modo específico de individualização. A partir dela, o indivíduo tornou-se uma 

“identificação analítica” sob a dependência de um exercício de poder desnivelado pela 

qualificação e desqualificação de quem conduz e quem é conduzido. Representa dizer 

que a individualização não é “definida pelo estatuto do indivíduo ou por seu nascimento 

ou pela explosão de suas ações”, ao contrário, por um “jogo de decomposição” 

(FOUCAULT, 2004, p.187) a definir a cada instante o que ele merece ou não, pois foge 

de seu alcance o saber conduzir-se7.  Como nisto está subsumido não mais “uma 

afirmação de si sobre si, mas toda uma rede de dependências (servitudes), que implica a 

dependência geral de todo o mundo em relação a todo mundo” (Ibid., p.187), e, ao 

mesmo tempo, como se isto não bastasse, “a exclusão do eu, a exclusão do ego, a 
                                                                                                                                                                          

genericamente, a objetivação do sujeito em um discurso verdadeiro não adquire historicamente sentido 
senão a partir desta injunção geral, global, permanente de obedecer: somente sou sujeito da verdade, no 
Ocidente moderno, no princípio e no termo de uma sujeição ao Outro” (GROS, 2001, p.492. Grifos 
meus).  
7 Uma marca interessante referente à incapacidade própria de condução do indivíduo é encontrada em 
Santo Agostinho (1984). No parágrafo 10 do capítulo XII de Confissões, denominado “Invocação à 
Verdade”, o seguinte jogo de relação de dependência total do confessor para com seu guia é colocado à 
prova: “Que não seja eu a minha própria vida. Vivi mal, vivendo de mim mesmo. Fui causa de minha 
morte. Em ti eu revivo. Fala-me, ensina-me”. (p.345) 
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exclusão do egoísmo como forma central, nuclear do indivíduo”, então sob este 

horizonte deparamo-nos com uma “individualização por sujeitamento” (Ibid., p.187). 

Com efeito, a individualização como condição prévia do governo dos vivos não vai ser 

“obtida por uma verdade reconhecida” a partir do próprio indivíduo, já que este é 

produto de uma força que age sobre ele. Será obtida, outrossim, 

pela produção de uma verdade interior, secreta e escondida cuja a forja, 
porém, coincide com os mecanismos de sua extração. Processo, assim, de 
subjetivação, designado aqui como a obtenção de um sujeito, ou de uma 
subjetividade implicada sob relações determinadas de força, pois um sujeito é 

subjetivado pela extração de verdade que se lhe impõe (Ibid., p.187).  

 

Posto isto, pode-se afirmar ainda com Foucault:  

identificação analítica, sujeitamento, subjetivação caracterizam os 
procedimentos de individualização que vão ser efetivamente colocados em 
obra pela pastoral cristã e pelas instituições da pastoral cristã. Portanto, é toda 
a história dos procedimentos de individualização humana no Ocidente que se 
encontra introduzida pela história da pastoral. Digamos ainda que é a história 

do sujeito (Ibid., p.187).  

 

Enfim, a posição cardeal da pastoral como arte de conduzir, hipótese ao mesmo 

tempo ousada e original de Foucault, ajuda a situar o sujeito no eixo das transformações 

históricas do uso e aplicação das forças nas formas técnica e tecnológica do poder. 

Desde longe, a pastoral esboça, constitui o prelúdio, aliás como momento decisivo, das 

condições marcantes das posições de poder inevitavelmente ligadas ao problema 

político que é aquele de nossa relação omnes et singulatim. Como nos tornamos sujeitos 

celulares? Como nos tornamos sujeitos orgânicos? Como a verdade de um sujeito 

tornou-se dependente da relação com a verdade de outro sujeito? Dispendiosas 

conseqüências não se cansarão em suas reposições de força. Nisto, a atualidade desta 

problemática não deve enganar ninguém. 

Deste modo, vê-se operar uma guinada no conjunto das forças destinadas à 

formação humana. Diferentemente da possibilidade de tomar a si mesmo como objeto 

de constituição, doravante, ou seja, com a pastoral, o indivíduo passou a ser dependente 

de uma condução externa a si próprio, sempre relacionada a um condutor-formador, 

cuja presença será efetivada em todos os campos da vida. O jogo de dependência 

constante na pastoral, a meu ver, é o revigoramento da perspectiva aristotélica que se 

tornou a chave fundamental das relações de poder presentes na educação ainda 
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atualmente. Conforme Aristóteles (1978), no capítulo I do Livro I de A Metafísica, a 

possibilidade de ensinar é indício de saber. A ênfase encontrada na pastoral sobre a 

incapacidade de alguém saber tomar sobre si o rumo de sua vida, sempre dependente do  

governo de quem conduz, a tão conhecida relação ovelha-pastor, como já vimos, para 

mim, é uma das bases fundamentais, no Ocidente, de uma “relação pedagógica”, como 

sustenta Foucault, que se tornou “esta passagem que vai daquele que sabe mais àquele 

que sabe menos” (1984, p.589). 

Nesse contexto o que se deve questionar é a intensidade das relações de forças 

presentes nesta passagem entre o que sabe mais e o que sabe menos, e os campos e 

margens de possibilidades de transformação e mutação implicadas aí.  O educador é 

convidado a se colocar em outra posição a fim de indagar as relações sedimentadas, 

dominantes e que fazem circular preponderantemente apenas um tipo de perspectiva a 

deslindar o objeto a ser conhecido. Do contrário, a educação, enquanto prática e 

mediação para a formação humana, corre o risco de sempre rearranjar os mesmos tipos 

de forças, ou seja, a dimensão de todo saber-poder recairia na mesma perspectiva. 

Desconfio que é nesta dinâmica viciosa que se chega à formação e reprodução saturada 

de modelos, categorias universais e, sobretudo, a uma certa expectativa de um tipo de 

sujeito que se queira formar. Sob este horizonte é que a educação não prescinde dos 

distintos aspectos de normalização e normatização atinentes às suas práticas. Tanto é 

que em Verdade, poder e si, entrevista com Foucault publicada apenas em 1988, ele 

chama a atenção para o caráter finalizador que distintas práticas, dentre ela as 

educativas, tiveram na elaboração de certa concepção de homem:  

Através dessas diferentes práticas – psicológicas, médicas, penitenciárias, 
educativas – uma certa idéia, um modelo de humanidade é que se formou; e 
essa idéia do homem tornou-se atualmente normativa, evidente, passando por 

universal (1988, p.782).  

O que está em questão aqui é um tipo de problematização necessária às práticas 

educativas e suas heranças históricas. O risco de se apoiar em uma fundamentação de 

modelo de forma inconteste, no caso um modelo educativo, é o de se cair nas regras de 

um jogo normativo, já que construir uma grade de inteligibilidade a partir de um saber 

já estabelecido é, concomitantemente, retroalimentar a concepção forjada daquilo que se 

tem, ao invés de se tentar pensar diferentemente daquilo que se pensa, como é a 

demanda foucaultiana. Uma vez normatizada, segundo Foucault (1977), uma prática 

tende a funcionar como intervenção de poder político, no sentido de perpassar e 
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entrecruzar a “trama de nosso cotidiano”, aliás, forjando e estabelecendo relações de 

dominações de certos indivíduos sobre outros, já que na ordem da perpetuação dos 

pontos de vistas, são necessários todos aqueles que são responsáveis por tornar o nosso 

cotidiano mais aceitável, familiar, natural e, além de tudo, desejável.   

Eis aí apenas uma série possível de problematização de uma proto-genealogia 

das condições pelas quais se firmou a (pre)ocupação com a formação humana. Certos 

caminhos pelos quais se chega a algumas finalizações, consecuções de experiências 

realizadas ou a serem realizadas tendo em vista a finalização subjetiva dos indivíduos e 

grupos humanos. Ora, mas estas problematizações são capazes de permitir outras.  Pois 

se, de um jeito ou de outro, o ser humano por ser incompleto e sempre inacabado, por 

ter de se constituir em formação, não pode se desvincular das formas e maneiras a ele 

implicadas, a figura do educador, no caso, torna-se relevante como mediadora dos 

processos de formação. Ele é instigado a indagar a si próprio se é possível tomar seus 

posicionamentos numa dimensão capaz não apenas de afrontar toda esta ancoragem, 

como também rebalizar seus gestos, atos, táticas e estratégias de condução vinculadas à 

temática da formação.  

 

 

3. Despastoralizar a educação: um campo de problematizações abertas 
 
 

Em consideração ao contexto das questões levantadas ao longo deste trabalho, 

gostaria de enfatizar a perspectiva problematizadora da despastoralização da educação. 

Pensar esta dimensão não é buscar pelo sim ou pelo não, simples recusa ou mero 

consentimento. Mas avançar na escura e turvada senda que oculta as trilhas que nos 

trouxeram até o momento presente. Saber como chegamos até este instante fazendo e 

pensando o que está ao nosso alcance também consiste em saber como podemos partir 

de onde estamos para chegar a outro lugar. 

Assim, quando levamos em consideração que a norma tem uma trajetória 

incontornável no Ocidente, vemos a pastoral cristã servindo como fio transversal de 

relações normativas omnes et singulatim – no todo e no singular – , sob as quais toda 

uma rede de dimensão política, prescritiva e heterônoma intercruza-se com a trama do 

nosso cotidiano. A meu ver, é preciso tornar consciente o fato de o quanto as relações 

existentes nos aparelhos educacionais recriam, desdobram e transformam a prática 

pedagógica numa conduta pastoralizante. Pois, salvo o contrário, elas estão perpassadas 
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e imbricadas nas instâncias a) de domínio e obediência; b) de reconhecimento de um 

não-saber: o dependente; c) de confissão: extrair e produzir verdades – séries de 

procedimentos para analisar, reconhecer, guiar e transformar os indivíduos. 

 Ora, quando Foucault constatou que, no Ocidente, o homem tornou-se uma 

ovelha dentre as ovelhas, encontramos eco disto, por exemplo, em Comenius ao tentar 

fazer da educação um projeto de constante amansamento do homem, claro, para melhor 

conduzi-lo. São suas palavras: “o homem é um animal cheio de mansidão e de essência 

divina, se é tornado manso por meio de uma verdadeira educação; se, pelo contrário, 

não recebe nenhuma ou a recebe falsa, torna-se o mais feroz de todos os animais que a 

terra produz” (1985, p.123, grifo meu)8. O paroxismo da contundência pastoral, além 

disto, pode ficar constatado no cuidado individualizado que é invocado, em nome da 

eficácia, pelo próprio Comenius: “que, para um mesmo aluno e na mesma matéria, não 

haja senão um só professor” (1985, p.232). Nisto tudo, pode-se enxergar a 

pressuposição de uma educação verdadeira em contraposição à falsa, sempre bem 

aplicada pelo condutor que visa individualmente o aluno. A prefiguração da instância 

normativo-disciplinar salta aos olhos.  

 Outrossim, creio ser possível enxergar, de modo marcante, a relação domínio e 

obediência, como Foucault fez à guisa da pastoral cristã, presentes na educação, 

notadamente nas práticas educativas materializadas no cotidiano escolar. Não é à toa 

que Michael Apple – embora em outro registro teórico – nos chama a atenção para o 

sistema educacional como um “elemento excepcionalmente importante na manutenção 

das relações existentes de dominação e exploração” (1989, p.26) presentes nas 

sociedades atuais. Na prática, o educador é convidado a fazer de sua posição um 

instrumento para a construção de relações humanas cuja força não seja proveniente dos 

feixes de dominação e obediência. O educador não pode ser um tipo de homo homini 

rex cuja lógica, assentada na autoridade e obediência, trabalha no sentido de minorar o 

outro. Não podemos, todos os educadores, nos esquecer da herança precipuamente 

pastoral que se instalou na cultura brasileira. Herança que instilou uma série de práticas 

e relações humanas preponderantemente de submissão, sujeição e aceitação da 

condução do outro. Desde a presença da Companhia de Jesus, com a chegada de Tomé 

                                                           
8 Ao indicar esta questão, é bom que se saiba, não descarto os avanços que, respeitados os limites, a 
Didáctica Magna trouxe, como a defesa de que a cultura é necessária a todos, que os professores 
deveriam ser afáveis e carinhosos, que a escola deveria ser atraente e num local agradável, enfim, não 
trato de criticar o fundo da proposta de Comenius. O ponto é indicar o quanto a educação está eivada pela 
condição pastoral em alguns pontos.  
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de Sousa em 1549 no Brasil, a tarefa dos jesuítas-educadores foi a de “aculturar e 

converter ‘ignorantes’ e ‘ingênuos’, como os nativos, e criar uma atmosfera civilizada e 

religiosa para os degredados e aventureiros que viessem” (XAVIER et al, 1994, p.40) 

para depois, enfim, florescer toda condição para se doutrinar e formar “elites condutoras 

para manter cativa a alma da Colônia” (Ibid., p.46).  A pedagogia pastoralizante, por 

assim dizer, reproduz a relação de mando e obediência com o intuito de manter também 

colonizado o pensamento, as práticas e condutas humanas, as ilusões cíclicas e as 

condenações irreversíveis na história. Ela sonha com a classe disciplinada, o silêncio 

franciscano, e toda sorte de ladainhas repetitivas.  

 Mas o que seria desta força sem a sua capacidade de criar uma relação cujo 

reconhecimento do outro é notoriamente daquele que se põe no lugar do humilde, do 

desviante, do que necessita ser corrigido. A pastoral pressupõe o não-saber absoluto 

para conduzir. O educador-pastor é o que pretende “dar conta não somente de cada uma 

de suas ovelhas”, ou alunos-ovelhas, eu diria, “mas de todas as suas ações, de todo bem 

e mal que eles são suscetíveis de fazer, de tudo o que acontece” (FOUCAULT, 1981, 

p.144). É a totalização da existência transpassada pelo olhar de quem determina o que 

deve ou não deve, o que vale à pena ou não vale ser sabido, vivido, experimentado. O 

educador-pastor é o que capacita, pois o outro é incapaz. Assim, ele ignora toda e 

qualquer tipo de mediação que não seja o da sua verdade.   

 É para isto que toda sorte de produção e extração de verdade vingam-se na 

esfera da arte de confissão. Este procedimento que reconhece o outro como o gerador do 

que é válido para ser reconhecido como verdadeiro e rechaçado como falso, perpetua-se, 

ad nauseum. Está presente nos sistemas de avaliação, nas formas perversas de exclusão 

de saber, de marginalização de conhecimentos e práticas sócio-culturais a vestibulizar a 

existência prefigurada nos gabaritos a serem distribuídos, de antemão, conforme a 

finalização que se pretende chegar – a pletora de fórmulas mágicas abundam.  

  Estas questões situam diretamente o educador na dimensão tratada de uma 

anatomia política, pois evidencia toda sorte de assimetria que paira sobre as relações 

educativas. Mas, por outro lado, evidencia também uma nova perspectiva que deve ser 

tomada como uma instância de luta, ou melhor, de embates cuja persistência no âmbito 

da transformação nos convida a sairmos do que, por vezes, acabamos por crer como 

nosso destino.  

 Portanto, o que está em jogo ao indagarmos se é possível despastoralizar a 

educação é o ato de instigar outros tipos de relações com a questão da 
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formação/condução humanas de dentro e a partir dos feixes históricos que nos 

conduziram até aqui.   
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