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O CURRÍCULO DA MÍDIA EDUCATIVA: GOVERNANDO A SUBJETIVIDADE DOCENTE
GT de Currículo – n. 12
Marlucy Alves Paraíso – UFMG e UFRJ 

Com investimentos heterogêneos, vindos de múltiplos lugares e com efeitos que ainda temos dificuldades de vislumbrar, a subjetividade ganha visibilidade em diferentes práticas discursivas, recebe vários tipos de direcionamentos, diferentes tecnologias de “modelamento”, talvez mais dóceis e suaves do que já vimos na história; a exemplo do que mostrou Foucault (1999) em sua descrição do “suplício” como uma forma de punição e de modelamento do indivíduo; ou de como relatou Nietzsche (1987) sobre as crueldades usadas para moldar o homem nessa sua forma atual (cf. Pelbart, 2000). O currículo da mídia educativa é uma dessas práticas construídas para investir nas subjetividades, especialmente dos/as professores/as. Ele “tomou de assalto” (ibidem) a subjetividade docente para investi-la de um modo e numa escala que impressiona, desconcerta, intriga e surpreende.
Neste trabalho, trago fragmentos da minha tese de doutorado – que investigou as práticas de produção e as tecnologias de subjetivação do discurso da mídia educativa brasileira sobre a escola e o currículo – para discutir como a subjetividade docente é fabricada pelo currículo da mídia educativa. Analiso textos Entendido em um sentido ampliado, referindo-se não apenas às suas formas impressas, mas também, aos aparatos visuais, sonoros e a quaisquer outras formas eletrônicas de comunicação., divulgados pela mídia educativa brasileira, que têm como metas “investir na formação do/a professor/a”, “transformar a educação” e “revolucionar o ensino”. Trabalho com episódios de cinco programas do Canal Futura Canal televisivo que se autodenomina “o canal do conhecimento”, criado pelo setor privado de telecomunicações e que envolve “a parceria” de quinze grupos empresarias brasileiros e estrangeiros. – Nota 10, Ação, Jornal Futura, Amigos da Escola: focos de atuação e Acelera Brasil –, com peças publicitárias que tratam da educação divulgadas pelo mesmo Canal e com oito números da revista TV Escola, publicada e distribuída para as escolas públicas brasileiras pela Secretaria de Educação a Distância do Ministério da Educação (SEED/MEC). Todo o material analisado foi divulgado pela mídia educativa nos anos 1999 e 2000.
 Considerei o discurso da mídia educativa como um texto curricular de formação de professores/as porque ele prescreve saberes, modos de ser, de se conduzir, de se portar e de estar; porque ele indica exercícios que devem ser efetuados pelos/as próprios/as professores/as sobre eles/as mesmos/as de forma a se constituir de determinados modos; porque seleciona, sugere e ensina conhecimentos, métodos de ensino, materiais para serem utilizados no planejamento e desenvolvimento das aulas; porque ensina também condutas corretas, regulando a ação dos/as docentes. Por tudo isso, li os textos da mídia educativa como um currículo de formação docente. E, como um currículo de formação de professores/as, o discurso da mídia educativa sobre a educação escolar está envolvido em processos de produção; ele “nos produz” (Silva, 1999). Assumi que esse texto inventa e emprega técnicas particulares para instrumentalizar os interesses e as escolhas dos/as docentes brasileiros/as. Considerei que, como tecnologia humana, o currículo da mídia educativa toma “modos de ser humano como seu objeto” (Rose, 1996, p.26) para modelar, administrar e governar Governo é aqui entendido na acepção foucaultiana como “conduta da conduta” (cf. Foucault, 1993 e 2000; Gordon, 1991 e Rose e Miller, 1993). Foucault entendia o governo tanto em seu sentido amplo quanto em seu sentido restrito, já que o governo como uma atividade poderia dizer respeito à relação da pessoa consigo mesma e com outras pessoas (envolvendo alguma forma de direcionamento e controle), às relações dentro das instituições sociais e comunidades e também às relações referentes à soberania política (Gordon, 1991, p.3).. Presumi que o currículo da mídia educativa inventa meios ou tecnologias para governar os/as professores/as, para moldar ou orientar suas condutas nas direções desejadas. 
Assim, analiso o currículo da mídia educativa para a formação de professores/as como “um discurso que, ao corporificar narrativas particulares sobre o indivíduo e a sociedade, nos constitui como sujeitos – e sujeitos também muito particulares” (Silva, 1996, p. 165). O currículo de formação de professores/as da mídia educativa está envolvido no processo de subjetivação Subjetivação é aqui usada para designar os “processos e práticas heterogêneas por meio dos quais os seres humanos vêm a se relacionar consigo mesmos e com os outros como sujeitos de um certo tipo” (Rose, 1996, p.25). A subjetivação é “técnica e prática” (ibidem), e está ligada ao discurso, pois este manifesta “um campo de regularidade para as diversas posições de subjetividade” (Foucault, 1995a, p. 61). E embora a subjetivação não seja “uma operação puramente lingüística” (Rose, 2001, p.149) – já que os processos que proporcionam uma condição subjetivante à linguagem estão relacionados a toda uma organização de saberes e poderes –, as práticas, técnicas e táticas que subjetivam pessoas, produzindo determinadas subjetividades, podem ser descritas sem lançar mão de qualquer interioridade. Subjetividade é entendida também como destituída de toda e qualquer interioridade e identidade., na medida em que está “centralmente envolvido naquilo que somos, naquilo que nos tornamos e naquilo que nos tornaremos” (Silva, 1999, p. 27). Trata-se de um texto conduta da conduta; envolvido, portanto, em processos de produção de subjetividades.
Nesse currículo, encontram-se programas inteiros de formação e treinamento dos/as professores/as, explicações de teorias educacionais, sugestões minuciosas para o desenvolvimento da prática docente, “dicas”, depoimentos, exemplos práticos, aulas-modelo, mesas-redondas com discussões temáticas, conselhos de especialistas, astros midiáticos e empresários/as. Encontros são realizados para tornar os/as professores/as multiplicadores/as do que aprendem e mobilizadores/as de outros/as docentes na escola onde atuam e no município onde residem. No currículo da mídia educativa, uma infinidade de práticas destinadas aos/às professores/as é produzida e divulgada, operando no coração da subjetividade docente e constituindo-a de determinados modos, já que o discurso é uma prática que produz, significa, objetiva e subjetiva os sujeitos de que fala (cf. Foucault, 1995a e 1995b).
Trata-se de uma ação não somente para o redirecionamento da sua profissão, mas também para a condução da sua conduta, para a regulação da sua sensibilidade, dos seus afetos e da sua realização como indivíduo. A formação de professores/as foi definida como um campo problemático, passível e necessitado de intervenção e regulação; foi tomada pela mídia educativa como um objeto do seu investimento na educação. Para treinar, formar e orientar os/as docentes brasileiros/as, o currículo da mídia educativa inventa uma variedade de técnicas e múltiplas estratégias que governam a subjetividade docente, fazendo aparecer um tipo de professor/a (moderno/a, corajoso/a, criativo/a, empreendedor/a, afetuoso/a e solidário/a) no terreno da educação escolar. 
O currículo da mídia educativa, construído para atingir as metas de “mudar a educação brasileira e formar professores para construírem práticas educacionais bem-sucedidas” Tais metas são enunciadas tanto pela revista TV Escola como pelos programas do Canal Futura, especialmente nos programas Nota 10 e Jornal Futura., coloca em funcionamento técnicas de subjetivação acionadas para governar os/as professores/as, administrá-los/as, torná-los/as sujeitos de um tipo específico e imprimir-lhes uma determinada subjetividade. Descrevo e analiso, neste trabalho, as técnicas acionadas nesse processo e as estratégias adotadas para a subjetivação dos/as professores/as, discutindo o tipo de subjetividade docente produzido pelo currículo da mídia educativa. O argumento aqui desenvolvido é o de que as subjetividades dos/as professores/as são fabricadas e reguladas por um currículo que procura ativar neles/as motivações, desejos, esperanças e sonhos pessoais e profissionais, individuais e coletivos. Além disso, mostro que as técnicas a que recorrem esse currículo são, em sua maior parte, suaves e românticas, mas nem por isso menos eficientes no processo de governo e de produção de subjetividades docentes atuantes, empreendedoras, corajosas, esclarecidas, responsáveis, amorosas e dedicadas. Sem prescindir das técnicas de dominação, no processo de “montagem” da subjetividade docente, as técnicas mais comumente acionadas por esse discurso são as técnicas do eu; técnicas explicadas por Foucault como “aquelas que permitem aos indivíduos efetuarem um certo número de operações sobre os seus corpos, sobre suas almas, sobre o seu próprio pensamento, sobre a sua própria conduta” (Foucault, 1993, p. 209).
Discuto a subjetividade docente fabricada pelo currículo da mídia educativa, analisando o próprio discurso. A metodologia adotada e todo o empreendimento analítico operado – possibilitado pelo uso de ferramentas analíticas foucaultianas, tais como discurso, governo e subjetivação – consistiu em ler, descrever e discutir como o currículo da mídia educativa “opera”, o que esse discurso “faz” (cf. Rose, 1996), o que ele faz aparecer no terreno da educação, como ele objetiva, o que ele produz e subjetiva. Para isso, fiquei atenta ao vocabulário utilizado, às estratégias e táticas adotadas, bem como às técnicas corporificadas no discurso investigado. Examinei a força das palavras do currículo da mídia educativa em seu poder de habilitar os/as docentes a viverem tipos particulares de experiências e a se tornarem determinados tipos de sujeitos: esclarecidos, empreendedores, românticos e amorosos. Descrevi os modos de pensar e agir docentes que a linguagem do currículo da mídia educativa conecta; o que ela impele os/as docentes a fazer (cf. Rose, 1997); que sonhos e esperanças ela promove. Em síntese, procurei analisar como o currículo da mídia educativa transforma o que os/as docentes podem ser e divulga o que esses/as devem se tornar.

Mapeando o currículo da mídia educativa
Mesmo reconhecendo que a escola é imprescindível para a formação de professores/as; que o estudo é uma prática insubstituível para que os/as professores/as tenham uma ação bem-sucedida; que a prática docente é “surpreendente” Revista TV Escola, n. 19, p. 22, maio./jun. 2000., “cheia de possibilidades” Revista TV Escola, n. 16, p. 4, ago./set. 1999., “demanda muitas habilidades” Revista TV Escola, n. 19, p. 6, maio/jun. 2000. e que “quem” de fato “decide como deve ensinar é o professor” Programa Nota 10 do Canal Futura, episódio sobre o tema Formação de Educadores, que foi ao ar em junho de 2000., os textos midiáticos enunciam uma resposta afirmativa em relação ao auxílio que podem dar aos /às docentes: Sim! “Podemos e devemos ajudar os professores a praticar um ensino de qualidade” Introdução de vários episódios do Nota 10.; vamos ensinar mostrando “práticas de ensino e experiências bem-sucedidas” Grade de programação do Canal Futura na apresentação da programação mensal. ; podemos “apontar caminhos para o professor não se sentir sozinho na execução da sua prática” Propaganda do Nota 10 nos intervalos da programação do Canal Futura. ; “trazemos ao professor sugestões para ele desenvolver diferentes temas curriculares” Programa Nota 10 no episódio Projetos de Trabalho que foi ao ar em março de 2000.  ; “indicamos atividades que podem ser desenvolvidas para tornar o ensino mais dinâmico” Vinheta do Canal Futura para apresentar o Nota 10. ; “selecionamos programas da grade de programação da TV Escola” e apresentamos “dicas para o desenvolvimento de temas curriculares com o uso dos programas” Todos os números da revista TV Escola a partir de 2000.. Os textos midiáticos justificam esta posição por considerar que a televisão e outros meios (tais como revista e computador) são instrumentos de “valorização humana”; de “transformação”; permitem “ao professor novos conhecimentos em sala de aula”; permitem “romper o isolamento, principalmente daqueles que se encontram nas regiões mais carentes” Revista TV Escola, n. 17, pp. 4 e 29, out/nov., 1999., possibilitam “o desenvolvimento de novos projetos”, de “novas práticas”; estimula os/as docentes a fazerem “novas descobertas” em relação à “sua prática” e às suas “possibilidades para ensinar bem” Programa Nota 10 do Canal Futura, episódios que foram ao ar em maio de 2000.. 
A prática docente, no currículo da mídia educativa, deve ter a finalidade de “mudança”, de “transformação” e de “construção de um País melhor”. É uma prática que deve estar comprometida com “a formação de cidadãos”, ser “uma lição de vida”. E embora considere que para uma prática bem-sucedida “não há receita única, absoluta, que sirva a todos, sem considerar a diversidade de males e paladares” Revista TV Escola, n. 19, carta do editor, p. 4, maio/jun. 2000.; que é preciso “permitir que se mude a dosagem do remédio conforme a reação do paciente” Ibidem.; ou que “se acrescente sal e pimenta ao gosto de cada um”; e ainda que “a melhor receita é múltipla, em vários modos de trabalhar”, o currículo da mídia educativa ensina que “alguns ingredientes, no entanto, são básicos” Ibidem.: “motivação”, “ânimo e coragem”, “criatividade”, “empenho”, “alegria”, “afetos”, “estudos de capacitação”, “trabalho com TV, vídeo e computador”, “boa relação com os alunos”, “abertura para a comunidade” e “realização de experiências diferentes” em “espaços diferentes”.
No currículo da mídia educativa, vamos encontrando a enumeração dos saberes necessários e dos “ingredientes básicos” para a construção de uma prática docente adequada ao “Brasil que todos querem”. Essas sugestões são apresentadas ora por meio de relatos de experiências de professores/as que têm “uma receita de sucesso” Título de uma reportagem narrada pela revista TV Escola, n. 19, p. 22-25, maio/jun. 2000., ora por meio de sugestões minuciosas dadas ao/à docente para o planejamento das aulas e para a condução do ensino. Em outros momentos ainda, essas sugestões são apresentadas por meio de opiniões de especialistas que avaliam a educação brasileira, indicam modos de ensinar e exercícios que os/as professores/as devem efetuar sobre eles/as mesmos, de modo a praticar a docência adequadamente e se tornar um indivíduo feliz e realizado.  
Assim, a perguntas do tipo: como devo fazer a minha prática? Que tipo de professor/a devo ser? Como devo ensinar?; o currículo de formação docente da mídia educativa responde detalhadamente. Ele sugere exercícios que devemos operacionalizar sobre nós mesmos/as, avaliações que devemos fazer e posturas que devemos ter. Lista programas que devemos assistir, atividades que devemos realizar, materiais que devemos utilizar. Mostra experiências que podemos fazer; problemas que devemos solucionar e práticas-modelo que devemos imitar.
Qual currículo desenvolver? Mais uma vez os/as professores/as que vêem e lêem os textos aqui analisados não ficarão sem respostas. Considerando os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) “um currículo de grande qualidade” feito “na medida certa para o Brasil”, o currículo analisado procura acrescentar às suas explicações, informações sobre “o que dizem os Parâmetros” Título de uma matéria que vem em todos os números da revista TV Escola na seção “Destaques da Programação”. acerca de vários temas curriculares. Ainda que possamos imaginar que esses textos estejam propondo um outro currículo, especialmente pelas diferentes vezes que falam em “currículos alternativos”, ou quando divulgam “o currículo da professora” ou de uma determinada escola, uma análise minuciosa do discurso permitiu que eu concluísse que o currículo analisado é sempre complementar aos PCN; nunca substituto.  
Como deve ser a minha relação com os/as alunos/as e com a comunidade escolar?  Sobre isto o currículo da mídia aqui analisado é incisivo. Nele encontramos a prescrição detalhada das condutas adequadas. Em relação aos/às alunos/as encontram-se depoimentos como: “minha relação com os alunos é baseada na confiança”, é de “muito carinho”, de “respeito e compreensão”; “acredito na capacidade do aluno”, “me emociono com eles”; “converso”, “tenho sempre um tempinho para escutá-los” Retirado de vários números da revista. Ver revista TV Escola, n. 17, out./nov. 1999 e n. 19, maio/jun. 2000. . Em relação à comunidade encontram-se depoimentos do tipo: “a comunidade é minha maior parceira” Ver revista TV Escola, n. 20, ago./set. 2000. Aí esse tema recebeu destaque de capa e várias reportagens., “conto com a comunidade para tudo”, “a comunidade consolida o projeto pedagógico”, “a comunidade na escola rompe o isolamento dos professores” etc.

Os recursos para a subjetivação
Combinando uma série de artifícios compostos de textos dos mais diferentes tipos, imagens de diferentes cores, formas e tamanhos, sons variados, mapas, quadros, tabelas, índices estatísticos, fotografias, desenhos, charges, figuras de colagem etc., o currículo  analisado objetiva a escola como a instituição que representa a saída para o desenvolvimento do Brasil; como o espaço adequado para ensinar os conhecimentos e habilidades que façam as crianças e os jovens brasileiros/as “darem certo na vida”; e o professor e a professora como sujeitos passíveis de esclarecimento, amorosos, empreendedores e comprometidos com a escolarização da população brasileira. Esse currículo utiliza diferentes estratégias para administrar os/as docentes, produzir subjetividades de um certo tipo e governar as condutas.
Existe, no currículo analisado, todo um investimento estratégico que insere os/as docentes num jogo de auto-avaliação e auto-reconhecimento, capturando-os/as e moldando-os/as de maneira a que reconheçam-se e sejam reconhecidos/as como professores/as modernos/as, esclarecidos/as, dedicados/as e preocupados/as com o bem-estar de crianças e jovens brasileiros/as que encontram na escola a possibilidade de darem “certo na vida”. Nesse jogo estratégico, ao mesmo tempo em que os/as docentes são posicionados/as como sujeitos “abertos para o novo”, “ávidos para aprender e construir uma prática pedagógica bem-sucedida”; são também posicionados/as como sujeitos “carentes”, que “precisam de auxílio”. O currículo analisado faz parte de todo um aparato que, por um lado, mostra aos/às docentes suas carências e, por outro lado, coloca ao seu dispor técnicas variadas que lhes possibilitam se constituírem de certos modos e construírem uma prática pedagógica adequada às metas educacionais propostas pela própria mídia educativa e pelo atual Governo que é, em parte, responsável pela criação e divulgação dos discursos analisados.
O/a professor/a é constituído/a nesse currículo como um sujeito que deve estar sempre apto a aprender, a ser e a fazer; um sujeito capaz de ver e ouvir outras experiências, outros/as professores/as, o/a especialista e a própria mídia educativa. O/a docente deve ser capaz de se auto-avaliar e de relatar o que encontrou na auto-avaliação. Os/as especialistas poderão tirar suas dúvidas e a mídia educativa explicará em detalhe como pode tornar-se um/a “bom/boa” professor/a e qual caminho deve seguir.
Como um dos recursos para a subjetivação, a mídia educativa capta alguns/algumas professores/as em sua ação profissional e os/as divulga, explicando detalhadamente como fazem sua prática docente. Isto é feito de modo a produzir nos/as docentes a possibilidade de que se reconheçam em uma variedade de verdades veiculadas em seus diferentes materiais. A mídia educativa mostra experiências para o/a professor/a imitar e um currículo para ele/a seguir, apresentando sugestões e modelos. Se o/a professor/a esclarecer-se e quiser relatar como era, o que fez e como está, a mídia educativa mostra a outros/as professores/as o seu processo, como ocorreu o seu esclarecimento, como se deu a sua mudança. Os/as professores/as que mudaram, ganham as luzes e o cuidado da mídia educativa e passam a ser divulgados como aqueles/as que fazem, que enfrentam qualquer problema pela educação escolar, que são empreendedores/as, corajosos/as, participativos/as e amorosos/as.
Contudo, ao mesmo tempo em que esses/essas professores/as são referenciados/as como “modelos”, o currículo analisado mostra-os/as como “professores/as comuns”, divulgando a idéia de que todos/as podem fazer o mesmo. Diversas vezes as reportagens são acompanhadas de mapas localizando as cidades e as escolas nas quais as experiências ocorreram, mostrando que se trata de cidades e escolas comuns, com as mesmas características de inúmeras outras cidades e escolas espalhadas pelo Brasil. As carências que tais escolas vivem e as dificuldades enfrentadas na prática pedagógica pelos/as professores/as também são focalizadas. É claro que a mídia educativa ensina aos/às docentes, com habilidade e autoridade, como “driblar” as dificuldades, as faltas e as carências. Com essas estratégias, a mídia educativa faz o/a docente sonhar com uma escola de qualidade, faz acreditar que os/as professores/as que fazem “um bom trabalho” são comuns, trabalham em escolas comuns e enfrentam muitas dificuldades; todos/as, portanto, podem fazer o mesmo. No currículo investigado, encontram-se diferentes recursos para a subjetivação. É um discurso que atrai pelas possibilidades de intervenção, de transformação e de sucesso que oferece; interpela pelo conjunto heterogêneo de técnicas e pelas sedutoras estratégias midiáticas que utiliza; seduz porque identifica suas metas com nossos desejos, anseios e vontades de transformação, de eficiência e de afetos; governa porque indica as formas por meio das quais se pode moldar e direcionar a conduta de si e dos outros.
 
Demandando uma subjetividade e “fabricando” a subjetividade
Fazer da escola “uma rotina de surpresas”; espaço no qual “aprender é uma festa”; um ambiente no qual “todos cooperam”, “a solidariedade impere”, “a ciência e o afeto estejam sempre juntos”. Transformar “os dias escolares em dias alegres”; “fazer das aulas um espetáculo”, “uma brincadeira pedagógica”. Ser “inquieta, sensível e amiga”; “solidária e coletiva”; “criativa e afetuosa”; “um profissional transformador”; aquele/a que “estimula a troca de idéias e sentimentos”; que “reconhece seus preconceitos e muda”. “Formar o cidadão para a vida”. “Dinamizar o processo de ensino e aprendizagem com ‘tecnologias’, entusiasmo e carinho”. “Tratar todos os alunos do mesmo jeito”. “Conhecer bem os interesses dos/as alunos/as e suas necessidades emocionais, estabelecendo relações de confiança”. “Fazer aprender, apesar de tudo”. 
Estas são proposições da mídia educativa que demandam subjetividades específicas dos/as professores/as; subjetividade que, na falta de nomes melhores, chamo de moderna, romântica, amorosa e dedicada. O currículo da mídia educativa atribui essas características ao/à “bom/boa” professor/a. Ele demanda essa subjetividade de todos/as os/as professores/as brasileiros/as; e ao demandar, ele também constitui a subjetividade, quando incita os/as professores/as a agirem de determinados modos; prescreve comportamentos, práticas, experiências e condutas; mostra imagens do/a “bom/boa” professor/a abraçado/a aos/às alunos/as; e quando, ao falar dessas características desejáveis, não somente apresenta imagens de professores/as emocionados/as e felizes e de alunos/as satisfeitos/as e agradecidos/as, como coloca ao fundo (no caso dos programas televisivos e dos comerciais) músicas animadas ou emotivas; enfim, quando torna os/as professores/as sujeitos amorosos, românticos, dedicados e modernos. 
A produção do sujeito está relacionada a procedimentos de “objetivação” mas também e fundamentalmente de “subjetivação” (cf. Foucault, 1995b, Larrosa, 1995 e Cruikshank, 1999). No caso aqui em questão, a produção do/a professor/a empreendedor/a, criativo/a, corajoso/a, romântico/a e amoroso/a se dá a partir de procedimentos dos dois tipos. Afinal, se por um lado, discursos pedagógicos (que pretendem ser científicos) nomeiam os/as docentes com certos adjetivos, capturando-os e objetivando-os de determinados modos; por outro lado, o currículo da mídia educativa aciona determinadas práticas que constituem e medeiam certas relações do/a professore/a com ele/a mesmo/a. Essas práticas posicionam os/as docentes “não como objetos silenciosos, mas como sujeitos falantes; não como objetos [apenas] examinados, mas como sujeitos confessantes; não em relação a uma verdade sobre si mesmos que lhes é imposta de fora, mas em relação a uma verdade sobre si mesmos que eles mesmos devem contribuir para produzir” (Larrosa, 1995, p. 54-55). 
A subjetividade docente demandada pelo discurso da mídia educativa pressupõe características românticas e sentimentos amorosos para com as pessoas, especialmente para com os/as alunos/as; pressupõe uma dedicação incansável, uma entrega inabalável à profissão e ao outro. Ela pressupõe, acima de tudo, uma relação que esse sujeito (professor/a) deve estabelecer consigo mesmo; uma relação que se faz a partir de tecnologias do eu, o que lhe permite efetuar operações sobre si mesmo, sobre o seu pensamento e sobre a sua conduta.
Para fabricar essas subjetividades docentes, a mídia educativa mostra, expõe, faz falar, repete, recorta, enquadra, capricha no ângulo que vai enfocar, nas imagens e fotografias que vai expor, nas cores que vai usar, no som que divulgará; seleciona com esmero as estratégias que vai utilizar, o vocabulário que empregará; escolhe com cuidado quem vai falar, quem vai ser mostrado e quem avaliará aquilo que mostra e expõe. Para fabricar as subjetividades docentes almejadas, o currículo da mídia educativa formula um conjunto de valores e regras de ação e os propõe aos/às docentes e àqueles que com eles convivem: demais profissionais da escola, a comunidade, a família dos/as alunos/as, os voluntários. Para fabricar as subjetividades docentes almejadas, o currículo da mídia educativa sugere um conjunto de práticas de si que os/as docentes devem praticar, mediante um trabalho sobre si mesmo/a, através do qual ele é incitado a se constituir como um sujeito esclarecido, que faz, que é responsável por suas ações, por sua conduta e pela conduta de crianças e jovens em processo de escolarização. Essa subjetividade demandada não expressa uma prática que é imposta aos/às docentes para que cumpram aquelas prescrições e aqueles comportamentos inscritos em qualquer currículo; ela é uma prática que expressa nossa “vontade moderna” de agência, de sermos sujeitos esclarecidos, sujeitos da ação, dotados de características “naturalmente boas”, indivíduos que conhecem, agem, participam, fazem e transformam. Ao expressar nossas vontades, o currículo analisado captura, interpela e seduz porque expressa a possibilidade de nos reconhecermos nas próprias práticas que veicula.

Técnicas para subjetivar e governar: buscar em si mesmo/a seus melhores sentimentos e “deixar o coração falar mais alto”

“Eu sempre soube que era capaz! É que às vezes eu me esquecia disso. Aí é preciso alguém dizer alguma coisa para despertar nossos sentimentos e fazer a gente olhar para a gente mesma e perguntar: será que estou fazendo tudo que posso? Será que estou dando tudo de mim para ajudar essas crianças que dependem tanto do que faço?” Pronunciado por uma professora de uma escola pública, num episódio do Amigos da Escola: focos de atuação, que foi ao ar em junho de 2000. 

“Aprendemos com a série ‘PCN na Escola’ que nossa relação com os pais pode ser mais afetiva, menos formal. Em vez de enviar uma convocatória, por exemplo, fazemos com os alunos bilhetinhos que eles levam para casa. Não é uma intimação, é um convite para que venham conhecer nosso trabalho de perto” Depoimento de uma diretora (Célia Maria de Souza da Escola Diógenes de Lima) na matéria intitulada “Escolas Motivadas” publicada na revista TV Escola, n.21, p. 29, out./nov. 2000..

“Não tenho segredo. Acredito na capacidade do aluno, tenho muito orgulho e me emociono com o que eles fazem” Depoimento de um professor (Osmar Mendonça da E. E. Dom Aquino Corrêa, de Campo Grande) na matéria “O segredo do professor”, publicada na revista TV Escola, n.17, p. 19, out./nov. 1999. .

“Na minha prática, deixo sempre o coração falar mais alto” Trecho da fala de uma professora divulgado em um comercial veiculado durante os intervalos da programação do Canal Futura..

 Em relação às técnicas utilizadas para moldar, modular e fabricar as subjetividades docentes capazes de conduzir a si mesmas e aos outros, a sedução e o apelo emotivo são extraordinários. Um conjunto de técnicas românticas e emotivas aí acionadas permite identificar as metas do currículo midiático com as vontades, os desejos e as necessidades dos/as docentes. A mídia educativa constrói um relacionamento de cumplicidade entre ela própria e os/as docentes, isto é, entre “quem governa e quem é governado” (cf. Rose, 1996). Esse relacionamento “cúmplice”, “conselheiro”, “parceiro” e “explicativo”, ao mesmo tempo em que empolga, suscita e incita; instrumentaliza os interesses e as escolhas dos/as professores/as (os governados), que por sua vez, quando relatam suas experiências, parecem acreditar que estão agindo por sua própria iniciativa. Desse modo, se o governo é uma prática que conduz, corrige e modifica o modo de agir (cf. Foucault, 1993 e Rose, 1996); tal prática, no caso da mídia educativa, se operacionaliza em relação a mentalidades Mittchel Dean (1999) explica que a idéia de mentalidade de governo enfatiza as formas de pensamento envolvidas com práticas de governo coletivas, comumente tomadas como “naturais”, sem questionamento por seus praticantes.  tomadas como “humanas”, “boas”, “positivas” e “desejáveis”, que a própria mídia educativa ajuda a produzir.    
“Estar de coração aberto”; “se emocionar”; “acolher a todos”; “encher-se de amor pelo outro porque quando você abraça uma causa toda a causa abraça você”; “procurar seus melhores sentimentos”; “agir com o coração”. Essas atitudes enunciadas pela mídia educativa como desejáveis para o/a professor/a que ainda “acredita na escola pública e no País”, que nutre “a esperança de uma sociedade mais justa” e deseja “construir um mundo melhor para todos” são demandadas e produzidas com técnicas suaves: amor, emoção, carinho, afetos. A docente “modelo” (“humana”, “amorosa” e “dedicada”) deverá ser multiplicado/a, deverá ser desdobrado/a em muitos/as outros/as e se espalhar pelo Brasil. Em um processo de normatização do/a professor/a, a aspiração é que os/as docentes brasileiros/as se homogeneízem num tipo de sujeito que se co-responsabilize pela educação de todas as crianças e jovens brasileiros/as, que “use o coração” em suas ações e se responsabilize pela sua própria formação continuada. 
Contudo, para que se constitua como um sujeito “amoroso e dedicado”, alguns exercícios devem ser praticados pelo/a professor/a; operações devem ser efetuadas sobre si mesmo/a; técnicas devem ser por ele/a desenvolvidas. O/a professor/a deve exercitar o pensamento, refletir sobre si mesmo/a, sobre sua prática, sobre sua ação, sobre sua relação com o outro, sobre sua conduta; avaliar-se, esclarecer-se; corrigir-se; colocar seus sentimentos em ação. Esta subjetividade considerada ideal não parece, no discurso da mídia educativa, difícil de ser atingida. Se buscada, o/a professor/a a encontrará. O que precisa? Voltar-se para si mesmo/a e “rever seus sentimentos”; “olhar com atenção ao seu redor e ver quantas pessoas precisam da sua ação”; descobrir o “seu verdadeiro papel na sociedade”. Será nesse tipo de trabalho voltado para si mesmo/a que o/a docente irá “mostrar seu espírito solidário”, “sua bondade” e sua “capacidade de amar”. Nesse processo, então, a subjetividade romântica e amorosa tomará forma e ele/a deverá falar sobre isso, dizer qual foi o seu processo, ensinando o caminho a ser percorrido por outros/as professores/as para que façam a mesma operação sobre eles/as mesmos/as.

O caminho para o agir eficiente e dedicado: esclarecer-se, falar e corrigir-se.
“Animados, dizem que já venceram o sentimento de que ‘é tarde demais para aprender’. As longas distâncias do Centro-Oeste deixaram de ser empecilho. Para participar dos encontros, alguns professores chegam a andar 20 km” Revista TV Escola, n.17, p.25, out./nov. 1999..

“’Deu um tempinho, a gente estuda’, diz Maria Adélia Bernardo, de Paranatinga” Revista TV Escola, n.17, p.27, out./nov. 1999..

“’Antes, cultura para mim era a lavoura’, comenta Vanda, de Poconé” Trechos de matérias da revista TV Escola, n.17, p.25, 26 e 27, out./nov. 1999..

“’Participei de várias oficinas atrás de experiências que pudessem ser incorporadas’, conta Rose. Aprendi algumas coisas simples, mas que fazem toda a diferença” Trecho de uma matéria da revista TV Escola, n.21, p.28, out./nov. 2000..

Ensinar bem apesar de todos os problemas existentes na escola brasileira; estudar e aprender com os programas televisivos, com os diferentes programas oriundos das Políticas Públicas destinadas à educação e mudar seu modo de praticar o ensino. Esquecer as dificuldades que encontrar pelo “caminho”. Promover a aprendizagem de seus alunos a qualquer custo. Transformar a sala de aula em um ambiente alegre e divertido, que conjugue ciência e afeto. Estas são práticas que demandam alguns atributos dos/as professores/as: coragem, empreendimento, perseverança, amor. Essas características desejáveis e demandadas dos/as docentes farão deles/as outras pessoas, pessoas comprometidas, engajadas, capazes, transformadoras. São essas mentalidades que precisam ser governadas e que o discurso da mídia educativa tem que produzir. 
Como uma “ação sobre as ações dos outros” (Foucault, 1995b, p.235), o poder se exerce no currículo da mídia educativa agindo sobre a ação do/a docente e acionando técnicas que possibilitam que ele/a aja sobre si mesmo/a. Técnicas que possibilitam não somente o seu esclarecimento, mas também a sua ação sobre a sua própria conduta, a sua “declaração” sobre os seus erros e o “relato” sobre o processo pelo qual se deu o seu esclarecimento e que possibilitou a sua auto-correção. O currículo da mídia educativa demanda um/a professor/a que se informe e depois transforme as informações obtidas em conhecimentos que serão fundamentais para a sua ação. São conhecimentos sobre o currículo, a prática pedagógica, métodos e procedimentos de ensino. São conhecimentos sobre si mesmo/a, suas capacidades e potencialidades, suas insuficiências, “a realidade na qual trabalha” e as necessidades de seus/suas alunos/as. Um/a professor/a capaz de esclarecer-se, usando para isso as múltiplas estratégias que são colocadas ao seu dispor: livros didáticos, programas televisivos, computador, PCN, revistas, cadernos temáticos etc. Um/a professor/a que seja capaz de corrigir tudo o que fazia de modo “inapropriado” e possa, em seguida, falar sobre os seus erros, sobre as suas correções e sobre a importância do que aprendeu para a sua vida pessoal e profissional.     
Desse modo, no currículo da mídia educativa, os/as professores/as são posicionados/as como “sujeitos falantes”: eles/as falam como eram, como praticavam a profissão docente, o que não faziam de modo “certo”. Eles/as devem revelar, por exemplo, que não sabiam fazer experiências ou não-sabiam praticar o “currículo alternativo”; não sabiam desenvolver um determinado tema do currículo, não conheciam os PNC ou não planejavam bem as suas aulas. Reconhecer que não conheciam determinada teoria pedagógica, ou eram “tradicionais”; que não tratavam os/as seus/suas alunos/as do mesmo modo ou não lhes dedicavam o carinho necessário para que tivessem sucesso na aprendizagem. 
Porém, o exercício de falar sobre os seus erros é importante nesse currículo porque, em seguida, os/as docentes são posicionados/as como “sujeitos da mudança”, que relatam como passaram a ser e o que fizeram para “descobrir” o modo correto de trabalhar. Embora eles/as precisem ver e ouvir as autoridades da mídia educativa para esclarecerem-se, é muito importante que eles/as falem sobre o que fazem, como e com quem aprenderam a fazer, quais dúvidas tiveram ou ainda têm, como tiraram suas dúvidas, como motivaram-se para estudar e instrumentalizaram-se para planejar suas aulas, para executar determinada experiência, para lidar com problemas enfrentados no cotidiano escolar, para fazer com que seus/suas alunos/as “sintam prazer em aprender”. Eles/as devem falar sobre os sentimentos “positivos” que nutrem por seus/suas alunos/as, pela escola pública e pela profissão docente. 
A mídia educativa irá auxiliar os/as professores/as no processo de correção dos seus erros. Porém, mais do que isso, ela irá auxiliá-los/as ensinando-lhes técnicas como a auto-avaliação e a reflexão para que eles/as mesmos/as possam corrigir-se efetuando, assim, o “governo de si”, administrando a si mesmo. Embora a mídia educativa produza e faça circular verdades educacionais e sobre o/a próprio/a professor/a para que esses/as possam se reconhecer nessas verdades, ao usar as técnicas da auto-avaliação e da reflexão, ela posiciona os/as professores/as em relação a uma verdade sobre eles/as mesmos/as que eles/as próprios/as devem contribuir para produzir. 
Ao promover a auto-atualização, o auto-esclarecimento, a auto-motivação e a auto-correção, essas técnicas acionadas pela mídia educativa “governam a alma” dos/as professores/as, administram a sua liberdade e fazem com que se tornem professores/as controlados/as. Esta é uma forma de poder que é exercida em sua dimensão técnica para subjetivar, para constituir sujeitos docentes com determinados atributos e que tenham uma ação compatível com as metas educacionais do currículo da mídia educativa. Se em outros tempos os/as professores/as eram responsabilizados/as a priori pelos problemas da escola pública brasileira, no currículo analisado não é essa a estratégia adotada. Eles/as só são culpados/as se não derem tudo de si, se não enfrentarem os problemas com amor e dedicação e se não “mudarem a educação brasileira”. 
As operações exercidas pelo/a professor/a sobre si mesmo/a no discurso da mídia educativa, e que o/a faz estudar, confessar e falar, bem como as técnicas do eu acionadas, tais como: esclarecer-se, avaliar-se, dedicar-se e mudar-se, em seu conjunto subjetivam o/a professor/a e fabricam as subjetividades empreendedoras, amorosas, românticas e dedicadas que a mídia educativa requer. Tais técnicas subjetivam os/as docentes e “montam” um tipo de subjetividade que se “auto-governa”, se “auto-regula” e se “co-responsabiliza” pelo seu próprio “esclarecimento”, pela sua própria formação e pelo processo de escolarização da população brasileira.
Enfim, embora a fabricação da subjetividade não seja um tema novo, é visível na contemporaneidade o forte investimento que é feito sobre ela. Esse fato, para Pelbart, tem a grande vantagem de nos desfazer do mito de uma subjetividade dada. “Podemos então, por fim, compreendê-la como plenamente fabricada, produzida, moldada, modulada – e também, porque não, a partir daí, automodulável” (Pelbart, 2000, p.12). Desse modo, esse currículo que fabrica subjetividades docentes de um tipo específico, se constitui apenas em um modo de conceber e desenhar o que os/as docentes “podem ser” e “o que podem se tornar”. Esse desenho e essa concepção certamente disputarão espaço no território educacional com outras concepções, com outras propostas, com outros “ditos”, com outros discursos. Por tudo isso, é fácil concordar com o que já dizia Foucault sobre os nossos objetivos em relação à subjetividade: “recusar o que somos”. Ele assim o sintetizou: “talvez o objetivo hoje em dia não seja descobrir o que somos, mas recusar o que somos” (Foucault, 1995b, p.239). Talvez por isso muitos discursos na atualidade (de diferentes movimentos sociais e culturais, por exemplo), estejam procurando, mais do que identificar ou decifrar a subjetividade, “reinventar a subjetividade” (Pelbart, 2000, p.12).
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