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RESUMO 

 

Este trabalho irá apresentar em seu percurso um movimento de desnaturalização da educação 

formal. Compreendida como práticas educativas localizadas, hegemonicamente, a partir do 

espaço escolar. Diante do direcionamento crítico deste trabalho, trabalhou-se a partir dos efeitos 

formativos que incidem na produção de uma subjetividade dócil, em termos políticos, e 

eficiente, em termos econômicos. A educação formal, então, se conforma a partir de uma 

maquinaria produtiva de sujeitos-cidadãos. Pensar a subjetividade como produto de um 

engendramento complexo de relações, só nos foi possível levando em consideração a 

metodologia genealógica proposta por Foucault. Afinal, ela nos propõe trazer para o campo da 

visibilidade os fenômenos que têm como alvo o sujeito. A complexidade se manifesta à medida 

que pretende fazer aparecer os pontos de tensões, ou o domínio das forças, que possibilitam a 

produção da subjetividade. Na última parte desta trajetória, busca-se apresentar caminhos de 

re-existência ao sujeito a partir da educação não formal. Nesses caminhos de re-existência há 

uma aposta na hibridização das práticas educativas, bem como a afirmação de um rumo contra-

hegemônico por meio da abertura de fissuras. Afirmando um agenciamento possível entre 

educação formal e não formal, tendo em vista os processos de constituição de si. Portanto, a 

experimentação de práticas de liberdade pelo sujeito em seu processo de constituição, como 

possibilidade de emancipação. 

 

Palavras-chave:  produção de subjetividade; educação formal; educação não formal; 

genealogia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This work will present a movement of denaturalization of formal education. Understood as 

educational practices located, hegemonically, from the school space. Faced with the critical 

direction of this work, we worked from the formative effects that affect the production of a 

docile subjectivity, in political terms, and efficient, in economic terms. Formal education, then, 

conforms to a productive machinery of citizen-subjects. To think of subjectivity as a product of 

a complex engendering of relationships, it was only possible for us considering the genealogical 

methodology proposed by Foucault. After all, it proposes to bring to the field of visibility the 

phenomena that target the subject. Complexity manifests itself as it intends to bring out the 

points of tension, or the domain of forces, which enable the production of subjectivity. In the 

last part of this trajectory, we seek to present ways of re-existence to the subject from non-

formal education. In these paths of re-existence, there is a bet on the hybridization of 

educational practices, as well as the affirmation of a counter-hegemonic course through the 

opening of fissures. Affirming a possible agency between formal and non-formal education, 

considering the processes of constitution of the self. Therefore, the experimentation of freedom 

practices by the subject in his constitution process, as a possibility of emancipation. 

 

Keywords: subjectivity production; formal education; non-formal education; genealogy. 
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INTRODUÇÃO 

Inicio essa escrita me sentindo mal do estômago e o computador travando, como se 

fosse uma reivindicação por trabalhar sem parar desde o início do dia, por longos dias a fio, 

afinal já é bem tarde. Engraçado que meu mal estar me assolava também desde o início do dia, 

mas só consegui percebê-lo com mais força agora. Enquanto eu tomava banho, antes de 

começar a escrever, pensava sobre meu processo formativo, sobre como colocar um pouco desta 

experiência para abrir o trabalho, enfim, estava às voltas sobre como me inserir nesse texto. 

 Meus pensamentos dançavam desordenadamente, até apareciam algumas frases soltas 

e logo se perdiam. Afinal os pensamentos e as ideias são livres, rebelam-se diante dos sistemas, 

como nos ensina Alves (2011). Nesse momento, pensava em como dizer do processo de 

escrever uma dissertação que teve o planejamento completamente atropelado pelas medidas de 

isolamento oriundas da pandemia de COVID-19. Pensava em como falar disso de forma amena. 

E, talvez, aí esteja o grande mal-estar que o corpo denunciava. 

Como falar sobre o impacto de escrever, cuidar da casa, comida e de uma criança em 

tempo integral, de forma amena? Como tornar um eufemismo as escolas fechadas, uma grande 

desordem que pairava como imensa cortina de fumaça se alastrando junto a angústia de um não 

saber a respeito do que se passaria - e se passa - durante esses períodos sombrios? Períodos que 

se acentuam pelo terror do desgoverno que rege este país. Esse que, ao negar certas existências, 

zomba dos números alarmantes de mortes que aumentam a cada dia. Como escrever de forma 

amena? Ou ainda, como falar dessa experiência tão viva, tão presente e recente de trauma 

coletivo? 

  Rodavam em minha cabeça, palavras, frases e imagens. Vinha à mente a lembrança da 

passagem pela qualificação, logo nos primeiros momentos, e mais nebulosos, do 

estabelecimento das medidas de isolamento. Uma lembrança dura que me deixou um 

questionamento, e este retornou muitas vezes ao longo desta escrita: será que este lugar - a 

academia, o mestrado, o ensino superior público - é para mim?  

Veio-me à memória a lembrança de quando terminei o ensino médio e, chorando no 

colo da minha mãe, perguntava: será que vou conseguir entrar pra faculdade? Lembrei também 

de quantas vezes eu já tentei explicar para o meu pai o que significava o mestrado na gradação 

formativa. Sim, é difícil explicar, afinal trata-se de uma experiência inédita em nossa família. 

Fiquei pensando nas cenas de violências cotidianas. Essas que vivenciamos quando ocupamos 

lugares onde não nos esperavam ocupar, tal como nos mostra Kilomba (2019). 
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Essa mesma lembrança carregava uma pista e, admito que demorei para conseguir 

enxergar: era um lindo relato sobre mim a partir do olhar afetivo de uma querida professora. 

Sobre mim? Como assim? Pegou-me de surpresa! Emocionei-me. Mas, ainda assim, confesso, 

demorei para compreender. Compreender que todo meu percurso formativo diz também de 

quem eu me torno ao vivenciá-lo, a partir dessas experiências que me tocam e imprimem em 

mim marcas (BONDIA, 2002). 

Estou nervosa e suando bastante. Onde na academia existe lugar para essa fala afetiva 

que diz de um sujeito em particular, esse sujeito: eu!? Ora, mas que contradição, afinal não é 

essa atitude que pretendo afirmar e sustentar a partir desse trabalho? Em que momento 

deixamos de ver a nossa formação não tanto pelo que sabemos, mas também pelo que vivemos, 

pelo que nos (trans)formamos nessa caminhada? Em que momento deixamos de lado: afetos, 

sensações, medos, dores, odores, corpo, gestos, atitudes, encontros etc., em troca de uma 

certificação? Uma validação externa, prescritiva e normativa de nossa existência que nos 

orienta a reprodução de modelos prontos? Onde, quando, como e por que nos assujeitamos 

nesse processo? 

 Uma intelectual é filha do seu tempo e das marcas subjetivas que este contexto nos 

deixa. Assim nos constituímos, num movimento constante. Nessa trajetória, como não afirmar 

que a minha e a nossa existência também é política?  Nossos gestos e atitudes são políticos! 

Nossa presença e ausência é política! Nossa vida e subjetividade também! E é este caminho de 

compreensão e afirmação que pretendemos percorrer ao longo deste trabalho. Compreendendo 

a dimensão política do nosso fazer e, sobretudo, nos implicando nela. Propomos afirmação 

nesse sentido, não como uma certeza universal. 

 Em outras palavras, como uma forma de apresentar o contorno político de nossa 

existência, de nossos afetos, gestos e condutas. Enfim, daquilo que é político em nossa maneira 

de habitarmos o mundo e sermos constituídos. Esse trabalho pretende percorrer a todo momento 

a relação ininterrupta entre macro e micropolítica. Em um desejo de apresentar o plano de 

consistência - como algo que mapeia as forças - que incidem produção de subjetividade no 

campo das práticas educativas, formais e não formais. Que acontece como uma dança, um 

balanço constante entre o dentro e o fora, uma heterogênese. 

 Fiquei pensando em quantas vezes, nesses 9 anos de UFF, tive que insistir e ficar! 

Minha experiência de formação passa necessariamente por uma experiência de resistência. Da 

necessidade de fazê-la operar no desvio. No desvio que nos tornaram, nas palavras de Fanon 

(2008). Não é sem o meu corpo e sem a minha subjetividade que nasce essa pesquisa. Ela surge 
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encarnada nessa experiência de habitar à margem porque - pego emprestada as palavras de 

Alves (2011) - “o que escrevo é parte de mim mesmo” (ALVES, 2011, p. 09). 

Nesse processo (trans)formativo e existencial que se inicia ininterruptamente em 2009 

- quando deixei o interior do Espírito Santo e passei a me aventurar pelas capitais e grandes 

cidades - me adaptar não foi, nunca, uma opção, pois a cor da minha pele e o meu gênero já me 

colocam fora. Numa experiência devastadora de outridade como nos mostra Grada Kilomba1.  

Não é sem dor que essa constatação me chega, gradativamente, num tempo em que 

também se faz possível para mim escutar, perceber e enxergar. Portanto, nesse contexto, a 

minha experiência de edificação de um lugar, já é em si, resistência. Um lugar de abertura de 

brechas, lugar de respiros possíveis, lugar de Re-existência! 

 É afirmando esse lugar que abro este trabalho, afirmando a força de cada palavra, 

porque de algum lugar elas dizem de mim, de algum lugar da minha existência. Elas emergem 

desses afetos que me tomam pelo corpo e em seguida tornam-se palavras-texto. É deste afeto 

que invade o corpo que direcionei meu olhar ao poder disciplinar e a biopolítica e ao complexo 

processo de produção subjetiva, que faz do corpo sua morada, mas não só. Que o toma como 

um resultado paradoxal de um “nó de relações” (GALLO, 2017, p. 79).  

É encarnando um fazer que é descontínuo, seguindo por um descaminho que tem sua 

errância “permeando às margens da tradição” (GALLO, 2015, p. 427) que escolho seguir com 

Foucault, para fazer aparecer especificamente esse lugar onde as práticas educativas enlaçam o 

sujeito, produzindo-o e assujeitando simultaneamente. Uma complexa tarefa que me lancei 

depois de me deparar com as limitações impostas pelo contexto. Ao ver o meu planejamento de 

campo tornar-se revisão bibliográfica.  

Lancei-me, então, a experienciar os conceitos-ferramenta e a escrita, como campo. 

Nesse momento já me sinto mais tranquila, acho que vejo as minhas palavras fazerem sentido 

e, em meus pensamentos, costuro essa sensação-sentimento com as linhas que emergiram da 

pesquisa. Lembro-me de que, quando fui chamada para a entrevista de seleção do mestrado, 

carregava comigo o meu primeiro projeto - aquele cru, cheio de frios na barriga, sonhos 

aventureiros e vontade de se lançar. Hoje, nessa altura do campeonato, com tudo caminhando 

 
1 Falar de Outridade é aprofundar-se nessa discussão pois, é considerar a diferença que aparece na relação 

incluindo as projeções que são feitas pela branquitude em relação à negritude. Essas que compõem o imaginário 

branco, logo o imaginário hegemônico, a norma. Essas projeções desembocam em fantasias que projetam neste 

Outro, negro, tudo aquilo que eles, brancos, não são! E mais do que isso, àquilo que eles resistem em reconhecer 

em si mesmos, ou seja: “a personificação de  aspectos repressores do ‘eu’ sujeito branco” (KILOMBA, 2019, p. 

38). 
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para o fim - pois escrevemos a introdução quando terminamos o trabalho, né?! - voltei a ler um 

texto que se abriu pra mim, e vejam só: 

 

[...] na receptividade afetiva há uma contração que torna inseparáveis termos que se 

distinguem: sujeito e objeto, pesquisador e campo de pesquisa, teoria e prática se 

conectam para a composição do campo problemático. Aberto à experiência de 

encontro e com o objeto da pesquisa, o aprendiz-cartógrafo é ativo na medida em que 

se lança em uma prática que vai ganhando consistência com o tempo, marcando o 

propósito de seguir cultivando algo. (ALVAREZ; PASSOS,  2009, p. 137). 

 

 

 Se no início a pesquisa tratava de dois momentos: de entender as críticas à educação 

formal no sentido de nos encaminhar a como algumas experiências de educação não-formal 

concebem a formação. Após todas as reconfigurações, me abri a pensar quais as forças que, 

engendrando o campo da educação formal, atravessavam a produção de subjetividade, para em 

seguida pensar alguns elementos das práticas em educação não formal como formas de 

resistência.  

Assim, essa pesquisa foi cultivada. Foi nesse processo de disponibilidade à experiência 

vivida, efetivamente engajada no processo de construção desse campo problemático, desse 

território existencial, que esse processo aconteceu, permitindo afetar-se inclusive com as 

incertezas (ALVAREZ; PASSOS, 2009; BONDIA, 2002). Pensar o modo e as implicações da 

produção em ciências humanas e sociais é um importante papel para o pesquisador, afinal a 

produção de conhecimento - epistemologia - estabelece referências aos modos de existência. 

Nesse percurso, minha implicação com a pesquisa se constituiu no domínio da produção 

de um conhecimento - de um saber - que tem poder de intervenção.  Nesse sentido, essa pesquisa 

é uma forma de cuidado. Cuidado, crítica e afirmação. Prossigo, então, habitando esse território 

como uma passagem. Considerando que foi realizado um mapeamento de forças, que estão em 

processo contínuo de transformação. Não almejo, contudo, que esse conhecimento se estabeleça 

como uma verdade em geral, mas que fale de um espaço compartilhado. Como num território 

existencial: 

[...] O território não se constitui como um domínio de ações e funções, mas sim, como 

um ethos,  que é ao mesmo tempo morada e estilo. [...] As paisagems vão sendo 

povoadas por personagens e estes vão pertencendo a paisagem. Com tal perspectiva, 

somos levados a afirmar que o ethos ou território existencial está em constante 

processo de produção. (ALVAREZ; PASSOS, 2009, p. 134) 

 

Para percorrer este caminho foi preciso se despir de algumas certezas, e reiterar esse 

movimento ao longo de todo o trabalho. Nesse caminhar errante pelos mais diversos caminhos, 

realizamos uma crítica contundente ao paradigma de científico moderno que se estabelece como 
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forma de dominação. À medida que compreende o ato de conhecer como algo que determina, 

classifica, divide, seleciona. Portanto, que se legitima como única verdade à medida que 

desqualifica outros. Uma única verdade em geral que pretende a homogeneização em função 

de um fundamento primeiro, como uma linhagem, e, portanto, que exclui, classifica e segrega. 

Nossa crítica a esse modelo de ciência é uma proposta de reflexão sobre esse modo de 

fazer que nos encaminha a estados de dominação (FOUCAULT, 2004) e também uma aposta 

em outras formas de fazer ciência, sobretudo, ciências humanas. Onde o ato de conhecer é o ato 

de se engajar na produção de conhecimento e suas implicações. Outras formas de fazer ciências 

em que as epistemologias sejam mais composições do que determinações. Um modo de fazer 

ciência em que sujeitos e objetos se codeterminam e transformam-se no processo (ALVAREZ; 

PASSOS, 2009). Para finalizar, consigo afirmar que, eu e o Miguel certamente saímos 

(trans)formados e lançamos o convite a vocês.  

A seguir um resumo de cada capítulo em que são detalhados: 

No primeiro capítulo: Desnaturalizando o olhar: uma questão de método, será 

apresentada a orientação metodológica que escolhi seguir na direção da desnaturalização do 

olhar. Apresentamos os questionamentos iniciais que abrem o trabalho de pesquisa e seus 

desdobramentos. De saída, partimos de problemáticas emergidas no presente, daquelas 

experiências que me tocaram. Nesta direção da desnaturalização proposta pela genealogia 

foucaultiana, traçamos um panorama sobre as diferentes formas de olhar e seus efeitos 

analíticos, num convite ativo e sempre presente ao longo do texto, sobre a habitação de um 

descaminho. Ou se quiserem, numa direção contra-hegemônica, que não tem em vista o 

estabelecimento de uma verdade única e, sobretudo, que traz a dimensão do saber-poder para a 

cena das análises. 

Ao serem lançadas nossas questões iniciais, esbarramos na necessidade de retornarmos 

ao passado, não na busca de fundamentos como um ponto originário que marca o começo de 

todo o processo de institucionalização da educação. Não estamos, portanto, nos propondo a 

fazer uma história da educação que seria contradizer o método que escolhemos trabalhar. Mas, 

voltar ao passado com olhar atento aos múltiplos acontecimentos, como forças em irrupção, 

que tornaram possíveis a institucionalização das práticas educativas formais e não formais. É, 

então, no segundo capítulo: Engendramento de forças: constituindo lugares de educação, que essas 

forças vão se tornando mais presentes e mais fortes, sobretudo quando a tomamos no sentido 

da descontinuidade e do engendramento. 

No terceiro capítulo: A produção de subjetividade, após apresentado o contexto, 

dispositivos, campos discursivos etc., situamos de maneira um pouco dura, talvez, o que 



16 
 

estamos tomando enquanto produção de subjetividade. Tendo a orientação conceitual 

foucaultiana acerca do poder disciplinar e da biopolítica, numa tentativa de analisar as 

condições que possibilitaram a emergência da escola enquanto um dispositivo de governo das 

populações, gerando como efeitos produção de subjetividades dóceis, performada, no cenário 

brasileiro ao que Gallo (2017) denominou como sujeito-cidadão. Levantamos essa discussão 

pela lente da questão lançada no primeiro capítulo: de onde surgem críticas à escola?  

E talvez por isso uma certa dureza, não é possível acessar esse campo sem sentir no 

próprio corpo o que estamos tratando, sem percebermos a nós mesmos como enredados nessa 

complexa trama de produção subjetiva. Entretanto pondero, não se deixe assustar pela 

amargura, pois é exatamente por perceber a força desse enclausuramento que encontro força 

semelhante para tensionar e, desta tensão, apontar movimentos possíveis de (re)existências. 

Essa é então a direção do último capítulo: Abrindo fissuras na ordem hegemônica: outras 

possibilidades de subjetivação.  

Quando parece não haver mais saídas ao sujeito, compreendemos que ela pode emergir, 

paradoxalmente, na dobra da conformação biopolítica. Não sem força, muito menos sem 

movimento, mas, sobretudo, afirmando a potência da abertura de fissuras, de desvios. 

Afirmando que a implicação em nossa produção subjetiva parte de uma atitude, um exercício 

cotidiano de práticas de liberdade. 

 O caminho de resistência que mapeamos é aquele que emerge, concomitantemente, o 

governo de si e a constituição de novas racionalidades. Nossa aposta é que essas emergências 

contemplem a multiplicidade de formas de existência a partir da criação de outras, múltiplas, 

referências de subjetivação. Acreditamos que essa (trans)formação, porque diz de práticas 

formativas e lugares de formação, acontece num entrelaçamento entre o governo de si, práticas 

de liberdade e uma compreensão da ética como estética da existência. 

Em suma estamos propondo com esta pesquisa realizar um árduo trabalho de 

compreender a complexidade do pensamento Foucaultiano no campo da educação. Ao mesmo 

tempo e de forma também complexa, fazendo aparecer as condições históricas que 

possibilitaram que a escola se tornasse o lugar hegemônico da educação formal em detrimento 

a outras práticas educativas, tendo como efeito a produção de subjetividade dócil e eficiente. 

Mas apontando para saídas que podem ser constituídas na hibridização da escola com elementos 

das práticas educativas não formais que enveredam para a constituição de novos e múltiplos 

panoramas subjetivos.  

                        



17 
 

CAPÍTULO I - Desnaturalizando o olhar: uma questão de método 

1.1 Apresentando nosso percurso e delineando nosso objeto 

Iniciamos essa pesquisa com indagações que nos remeteram ao campo da educação não 

formal. Afinal, o nosso desejo inicial, apresentado no pré-projeto, é compreender como 

“projetos de educação alternativa” ou “práticas educativas não tradicionais” - formas que foram 

encontradas para dar nome ao que viria ser o nosso objeto de análise - concebiam a formação. 

Nesse caminho, realizamos buscas de referências bibliográficas e conceituações que incluíam 

parte do arcabouço teórico acadêmico no campo da educação, de maneira a tornar mais claro 

nosso objeto e assim embasar a investigação. Ao mesmo tempo, passamos a refletir sobre os 

fatores que nos levaram ao questionamento inicial. 

O caminhar da pesquisa, e as transformações ocorridas desde o pré-projeto até o 

momento atual, nos leva a compreender que o campo da educação não formal, em toda sua 

complexidade, reuniria os objetivos chave do trabalho, tais que se apresentam agora pelas 

seguintes problemáticas: de onde emergem as críticas à escola enquanto instituição educativa 

e, por conseguinte, como o campo da educação não formal pode contribuir para ampliar o leque 

das práticas em educação? Nesse intento, gostaríamos de compreender as articulações que 

ocorreram entre esferas específicas da organização social de modo a encarcerar a educação ao 

modelo escolar e situar quais os efeitos desse engendramento na produção de subjetividade. 

Nesse recorte que nos direciona à educação não formal, detectamos uma relação 

intrínseca à formal, a começar em sua nomeação pela negação desse campo hegemônico. 

Chama-nos à atenção o campo da educação não formal ser uma marca da negação da formal. 

Levantamos, então, uma suspeita: a partir disto, colocamo-nos a investigar, através de uma 

perspectiva crítica, quais foram as condições de emergência da instituição escolar. 

Fomos inspirados então pela genealogia.Como forma de fazer aparecer nos meandros 

de certos dispositivos, agenciamentos discursivos e tecnologias, as descontinuidades, os 

paradoxos, os detalhes dispersos na superfície; enfim, os elementos que agenciados tornaram 

possível a consolidação do modelo escolar como modelo hegemônico de educação nas 

sociedades modernas.  

Este trabalho pretende situar alguns dos efeitos dessa hegemonia da educação formal, 

ao mesmo tempo que traz, para o campo da visibilidade, os vetores de força que se engendraram, 

tornando esse campo de formação hegemônico para que, em seguida, possamos tratar algumas 

características das práticas educativas em educação não formal como possibilidade de 

resistência. 
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Diante da necessidade de definição de nosso objeto de pesquisa, a educação não formal, 

dentro do panorama que estamos apresentando, será preciso recuar no tempo numa tentativa de 

realizar um mapeamento que pode nos indicar: quais as forças que, ao se articularem, tornam 

possíveis a consolidação da educação enquanto instituição? Essa resposta nos possibilitará o 

acesso aos fatores que fizeram emergir a constituição dos campos: formal, não formal e a 

informal, identificando suas especificidades? Esse percurso nos coloca diante de um contexto 

de crise da escola, como nos mostrará Canário (2005), crise que aponta na direção das críticas 

que nos propomos a fazer aparecer. 

Definir o campo da educação não formal é uma tarefa complexa, como nos mostra a 

bibliografia de referência. As discussões que mobilizaram a comunidade educacional a 

categorizar este campo ocorreu no final da década de 1960 no nível internacional, e teve como 

marco o documento da UNESCO sobre a aprendizagem ao longo da vida. Já no Brasil o 

processo foi influenciado e intensificado pelos movimentos de educação popular ocorridos 

entre as décadas de 1960 a 1980. Tais que tinham como prerrogativa a transformação da 

sociedade e viam na educação um potente veículo de mudanças (GADOTTI, 2005; GOHN, 

2009; MARANDINO, 2017; MARQUES; FREITAS, 2017).  

Neste percurso de pesquisa que desenvolvemos até aqui, temos esbarrado de forma 

constante com o campo da educação formal. Fizemos disto, que parece uma barreira, uma 

questão: é possível delinear o campo da educação não formal, sem passar pelo entendimento 

do que foi o processo de institucionalização da educação? Bem, agora é importante fazer uma 

ressalva sobre o terreno difuso no qual pretendemos transitar, visto que há muitas discussões 

sobre o que é a educação não formal. Além do consequente alargamento desse campo no que 

diz respeito às conceituações, especificidades e controvérsias, acumuladas neste processo de 

tentativa de definição.  

Para iniciar o debate é preciso ter claro que a escola é uma construção histórica e a 

educação, por sua vez, é um território de disputa de sentido. Tratar sobre as faces desse processo 

que ora se atravessam, ora se distanciam, supõe que a discussão esteja sempre contextualizada. 

É preciso afirmar que, inspirados na genealogia, nossa pretensão não é a de constituir uma 

narrativa histórica linear, homogênea e em geral sobre o campo, mas analisar as tensões e as 

descontinuidades que tornaram possível seu aparecimento e analisar os efeitos que repercutiram 

na ordem do acontecimento2. 

 
2 Falar sobre a concepção de acontecimento é o exercício que essa dissertação propõe desde sua apresentação. 

Afinal escolheu-se trabalhar pela direção da descontinuidade e compreendendo a força das irrupções e rupturas. 

Nesse sentido Deleuze e Guattari (2015) nos mostra, por meio do movimento do maio de 68 na Europa, que o 
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Interessa-nos apreender desse movimento os pontos de tensão, os detalhes, os 

paradoxos, de forma a fazer emergirem as lacunas, os deslizamentos, os detalhes,  as 

descontinuidades dos agenciamentos e entender como se deram seus efeitos3. Mais do que 

respostas acabadas, propomo-nos a fazer pensar, formular indagações e buscar novas respostas, 

pois apostamos ser esse o grande alicerce do conhecimento. 

Nesse sentido, essa pesquisa entra para o arcabouço de outras, as quais pretendem 

ampliar o espectro das pesquisas em educação, não apenas contrapor de maneira dicotômica a 

educação formal e a não formal, mas compor. Numa tentativa de compreender e acessar de que 

modo algumas práticas ou elementos da educação não formal possam contribuir para oxigenar, 

abrir brechas e desvios na cristalização de certas práticas.  

Para tanto, talvez seja necessário superar essa contradição anunciada pelo nome. Nossa 

atitude investigativa, além de marcar a complexidade do campo, nos propõe a pensar essa 

conceituação por duas vias, epistemológica e política (MARANDINO, 2017), mas entendendo 

essas vias como inseparáveis no processo de análise e para isso utilizaremos a noção de saber-

poder, que estará pulverizada ao longo do trabalho.  

Nessa direção eu proponho lançar esta reflexão para que ela nos acompanhe ao longo 

do trabalho: é possível tratar de uma educação que não seja política? Ou ainda é possível uma 

epistemologia que não possua atravessamentos políticos? Superar essa contradição entre o 

formal e o não formal inicia-se por aqui. 

1.2 Teleologia e Genealogia: As diferenças na maneira de olhar e seus efeitos analíticos 

A proposta de reflexão a que estamos nos propondo parte da questão aparentemente 

genérica que indaga: de onde emergem as críticas à escola enquanto instituição educativa? Mas 

numa tentativa de interrogar sobre a emergência de sua conformação institucional, ao ser 

 
acontecimento nos apresenta aberturas possíveis, tais que envolvem sucessões ininterruptas de instabilidades 

flutuantes amplificadas. O acontecimento diz de um movimento que é da ordem da criação do novo com um 

direcionamento à vida - subjetividade e existência.    
3 Deleuze (2019) na análise que faz do trabalho de Foucault diz que, ao falar de efeitos, o filósofo não está 

pretendendo um estudo causal dos fatos, tal como vimos comumente no processo de produção de conhecimento. 

Ao contrário, ao situar sua produção na direção da microfísica, falar sobre efeitos é inserir outros elementos na 

paisagem a ser analisada, como uma forma de romper com a concepção de homogeneidade do poder, reinserindo-

o, portanto, no domínio da singularidade. Tratando, então, do campo das relações e, nesse sentido, autorizando 

incluir focos de instabilidades, riscos de conflitos, inversões transitórias das relações de força. A análise dos efeitos 

a partir dessa compreensão rompe com uma visão totalizadora que centraliza a incidência do poder numa 

organização de grupo [Estado e/ou classes], mas não por negação dessas, mas por justaposição de outras paisagens, 

personagens, elementos etc. Em outras palavras, agrega-se à análise a multiplicidade das engrenagens que 

contribuem para trazer luz ao acontecimento. 
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inserida num sistema de ensino que legitima e determina o lugar da educação formal, e seus 

efeitos na produção de subjetividades.  

Mais do que pensar sobre o que se espera da escola, alçando a dimensão de futuro, tal 

que já impregnam algumas análises sobre o assunto; muito menos estabelecer uma fórmula da 

melhor maneira de constituir esse espaço, numa proposição de reforma, dada também a gama 

de possibilidades e estudos já direcionados para esse campo; nosso percurso pretende analisar 

as condições que possibilitaram a emergência da escola enquanto um dispositivo de governo 

das populações, gerando como efeitos produção de subjetividades dóceis.  

Em suma, refletir acerca do modo de funcionamento deste projeto de educação 

instituído e articulado a políticas públicas, tal que produz relações de forças e jogos de verdades, 

à medida que constitui sujeitos e conduz populações. Propomos essa análise a partir da 

perspectiva genealógica, no intuito de reinserir ao acontecimento: escola, sua força de irrupção, 

de emergência e descontinuidade. 

 Analisando, então, o agenciamento dos detalhes na composição de uma estratégia de 

disciplinamento dos corpos e, simultaneamente, num processo composto por múltiplos 

atravessamentos, o governo da população. Pensar a escola a partir dessa perspectiva pressupõe 

que nos desloquemos do problema da origem, exige que retornemos à história com o olhar 

atento às lacunas. Em outras palavras, àquilo que rompe uma perspectiva histórica que introduz 

a homogeneidade e linearidade como único caminho a seguir. Propondo, portanto, nos 

distanciar da via que nos encaminhará a trajetória teleológica.  

Acessando então o domínio das relações de poder, que envolve a escola e propicia, a 

partir dela, a subjetivação. Numa estratégia relacionada mais à maneira como ela está se fazendo 

e produzindo-se simultaneamente, de forma contínua e ininterrupta, do que necessariamente 

espera-se que ela produza. Rompendo, então, com a perspectiva que exalta um processo de 

formação com vistas a algo que virá a ser. Essa que se funda calcada numa relação causal, da 

qual estamos nos afastando.  

Estamos nos propondo investigar o processo que tornou possível o aparecimento de uma 

forma de organização da escola que tem efeitos formativos contundentes na subjetivação. Existe 

algo que opera efetivamente na realidade concreta dos alunos, em seus corpos e no seu 

cotidiano, que parece ter efeitos significativos na participação social, mais do que os 

planejamentos didáticos e os conteúdos aprendidos. É esse mecanismo que incide na produção 

de subjetividade, que é minucioso, sutil e possui múltiplos atravessamentos, que estamos nos 

propondo a investigar. 
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1.2.1 Teleologia: um olhar com vistas para o futuro 

A concepção do surgimento da escola a partir de um olhar teleológico, como nos mostra 

Severino (2006), trata a atividade humana sempre vinculada a uma intenção que a direciona. 

Assim, depreende-se a existência de uma natureza, constituída a priori, na atividade humana 

tal que, exigindo certo direcionamento intencional e sistemático, permite e propicia a 

complexificação da vida social.  

Para que ocorresse esse desenvolvimento, segundo o autor, foi necessária a mediação 

de instituições formais e especializadas como a escola, de modo a inserir as pessoas no tecido 

sociocultural. Esse processo de complexificação que, ao mesmo tempo, justifica o surgimento 

das escolas, formaliza a educação, dissociando-a e diferenciando-a das interações cotidianas. 

Porém, existem alguns detalhes que precisam ser considerados ao pensar a conformação 

da instituição educacional. Essas sutilezas estão relacionadas tanto à compreensão do sujeito 

moderno como o centro de onde tudo parte, quanto associado à sua naturalização. Partilhando 

o entendimento de que o homem, como tal, já está dado e constituído por sua natureza racional.  

Partindo dessa concepção, ao negar a dimensão existencial do homem como ser também 

em constituição, reafirma-se sua centralidade no processo de produção de conhecimento sobre 

as coisas e o mundo. Destituímos a possibilidade desse homem racional, centro do processo de 

produção de conhecimento, também ser objetificado. Ou seja, ser tematizado pela mesma 

produção de saberes, da qual se utiliza na pretensão de conhecer e dominar a natureza 

(JAPIASSU, 2007).   

A concepção teleológica não se restringe em pensar a educação, como nos aponta 

Japiassu (2007), ao historicizar a gênese do pensamento científico e as mudanças ocorridas no 

mundo após o que denominou como “revolução científica moderna” no século XVII. A 

revolução vai abranger transformações significativas no que concerne às esferas intelectual, 

moral e cultural da sociedade. Esse movimento histórico, que assenta suas bases no paradigma 

da razão e detém centralidade em todo processo de produção de conhecimento, vai marcar uma 

mudança na forma de conceber o mundo.  

O mundo, a partir desse olhar, passa a ser representado a partir da infinitização e 

geometrização do espaço, da verificação das verdades, da independência da razão e do sujeito, 

tais que, articulados, marcam a expressão mais importante na configuração do sujeito moderno: 

o pensamento autônomo e, portanto, de sua liberdade.  Nesse sentido, confere a esse sujeito 

moderno o controle total por sua existência, afirmando sua identidade pela consciência de si 

(JAPIASSU, 2007). Assim como o exercício da subjetividade como atitude natural já existente 

desde sempre, numa natureza já constituída. 
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 Deste modo, erige-se a concepção da evolução da ciência como prerrogativa do 

progresso e do conhecimento. Concepção intrincada a uma percepção mecanicista, ancorada no 

método da física e da matemática que orientará a descoberta das leis de regularidade de todas 

as coisas existentes no mundo de maneira a poder colocar à disposição do humano na condução 

de sua existência.  Assumindo, portanto, uma visão utilitarista da natureza: o avanço do 

pensamento como uma maneira de alcançar a felicidade no reino dos homens a partir da 

utilização infindável dos recursos naturais e universais. A busca por trás da concepção de 

progresso é tornar a vida do homem mais fácil e mais feliz (JAPIASSU, 2007) 

Dois elementos são fundamentais para se pensar a articulação obrigatória da gênese da 

ciência e a perspectiva teleológica. Primeiramente, é a constatação imprescindível da variável 

temporal e sua importância para a produção científica, amparada por um olhar lançado ao futuro 

numa concepção de evolução linear. Assim sendo pautada no método das físicas matemáticas, 

toda explicação se dará levando em consideração o princípio da causalidade, esse mesmo que 

servirá de modelo a posteriori para a reprodução do método científico e a lógica dos 

experimentos. 

 

[...] A partir de então, deixa de ser filosoficamente justificada e a interpretação dos 

sinais é substituída pela busca das causas: para toda coisa deva haver uma causa, uma 

razão de ser, um “porquê” de sua existência: tudo o que acontece possui uma causa e 

uma mesma causa produz sempre os mesmos efeitos. Ganha importância o princípio 

ontológico enunciado por Leibniz: “nada existe sem razão”, quer dizer sem causa, 

pois tudo existe segundo uma necessidade natural e pode ser compreendido segundo 

sua lógica própria, segundo a lógica do real. A razão deixa de ser apenas a faculdade 

da ordem, fonte da lógica, da matemática e de todas as ciências: transforma-se em 

faculdade natural de distinguir entre o ser e o não-ser, entre o verdadeiro e o falso. 

Galileu e Descartes não estão mais interessados na interpretação dos sinais, mas numa 

explicação de tudo pelas causas, pois não há efeito sem causa, ou seja, uma condição 

determinante. (JAPIASSU, 2007, p. 32). 

 

 

Nesse sentido, compreendemos a ciência, o pensamento científico, enquanto teleológico 

à medida que, ao historicizar a produção dos conhecimentos, temos como norteador a existência 

de ponto de origem. Por conseguinte, a clareza dos objetivos que se estabeleceu ao serem 

pensados a priori, numa intencionalidade. Portanto, numa relação de causalidade, como vimos, 

numa tendência à continuidade, encadeando os fatos de forma linear e progressiva, numa 

tendência a composição de uma narrativa linear e determinista.  

O perigo dessa concepção é a cristalização da verdade em geral acerca do conhecimento, 

da produção de valores e conceitos, que tem o homem e a razão como central. Assim como a 

necessidade de verificação apodítica. Somente partindo da soberania da razão moderna, que 
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conseguimos compreender a prática do homem assentada numa intencionalidade, dirigida por 

um sentido objetivo, representada por finalidades claramente apresentadas.  

Encaminhar a construção teórica da educação calcada apenas na verdade de um sujeito 

em geral, é de alguma maneira enveredar-nos ao processo apontado por Severino (2006), de 

mitificação da escola, operada por um enviesamento ideológico que coloca em oposição 

objetivos de uma educação emancipatória e interesses de um Estado capitalista. 

É preciso considerar, no entanto, que o paradigma da razão constituiu durante séculos 

uma forma hegemônica de conceber o próprio mundo. Um paradigma que incluía desde o 

ordenamento da produção da ciência, assentada nas verdades, comprovadas por uma natureza 

física; até a regulação da maneira de ordenar nosso pensamento sobre as coisas. A partir da 

lógica da dicotomia e da exclusão.  

O objetivo era de alguma forma, ter o acesso a uma verdade única e inteligível, ao 

mesmo tempo, em que se afastava das instabilidades e obscuridades do conhecimento que eram 

frutos de revelações, magias, iluminações ou interpretações. A Razão aparecia na história da 

humanidade como uma forma de distanciar o conhecimento de um certo hermetismo místico 

do qual fora há muito herdeiro (JAPIASSU, 2007). 

 Nessa direção, fixou-se regras metodológicas, pautadas no princípio da causalidade. 

Essas que, supostamente nos dariam acesso a uma verdade universal, apoiada e comprovada na 

realidade natural, portanto, na regularidade dos fenômenos. Para tanto, foi necessário tomar a 

identidade a partir de uma essência imutável, considerando que toda contradição deveria ser 

excluída. Por fim, considerar que tudo possui uma causa, um princípio originário (MOSÉ, 

2014). Constituiu-se quase que uma crença na ciência - afirmação paradoxal se pensarmos que 

a ciência combate justamente o dogmatismo. 

O perigo da constituição desse paradigma está em, ao mesmo tempo que rejeitamos as 

diferenças, as multiplicidades e as contradições, afirmamos a lógica da exclusão, normalizando-

a (MOSÉ, 2014). Ao assentar a realidade baseando-se na fixidez, numa lógica que segue 

supostamente um ordenamento natural e tendo sua veracidade comprovada pelos métodos 

científicos, estabelece-se um modo de legitimação da verdade, nas sociedades modernas. Todos 

os elementos que parecem estar diretamente relacionados à naturalização na formulação, na 

padronização e na cristalização da transmissão dos valores que regem a vida social. 

 

Pelo que cada um pode observar em si mesmo e pelo que se pode constatar pelas mais 

diversificadas formas de pesquisas científicas e de observações culturais, todos os 

homens dispõem de uma sensibilidade moral [...]. Hoje se sabe, graças às 

contribuições das diversas ciências do campo antropológico, que muitos dos padrões 

que marcam o nosso agir derivam de imposições de natureza sociocultural[...]. A 
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moralidade é fundamentalmente a qualificação desses comportamentos, aquela ‘força’ 

que faz com que eles sejam praticados pelos homens em função dos valores que essa 

qualificação subsume (SEVERINO, 2006, p. 293). 

 

Como estamos vendo, partir dessa premissa para pensar a atividade humana é 

compactuar com a concepção formadora do sujeito moderno a partir da evidência indubitável 

do cogito cartesiano. A inauguração do eu enquanto sujeito pensante marca a mudança de 

paradigma que inaugura a modernidade. Essa que, por sua vez, se referencia numa cronologia 

lógica linear que funda o modo de narrar a história moderna, tendo como pivô o sujeito 

moderno, senhor da razão (JAPIASSU, 2007).  

Todos esses fatos conferem ao homem o poder de dominação a partir da razão, assim 

como institui a produção de conhecimento a partir da relação entre sujeito (aquele que pesquisa) 

versus objeto (o que é pesquisado). Ao mesmo tempo que coloca o homem na centralidade da 

produção do conhecimento, isto é, da ciência. Retirando da cena experimental seu corpo, 

responsável pelas emoções e afetos que, nesse sentido, ludibriam o alcance do conhecimento 

verdadeiro. 

Não podemos deixar de considerar que existe sim, na condição de interação com o 

mundo, processos que envolvem a avaliação, a nomeação, e transmissão de conhecimentos 

acumulados. E que esses, por sua vez, estão intrinsecamente ligados ao processo educativo, e a 

sobrevivência da espécie humana. Importa-nos, entretanto, compreender que não se trata de 

verdades únicas e imutáveis, que pairam na natureza aguardando serem descobertas. 

 A humanidade não é constituída a partir de uma essência cristalizada, pelo contrário, é 

processo, exterioridade e mutação. Nesse sentido, importa situar que as verdades são 

constituídas a cada época, estando vinculadas, de maneira intrínseca, ao contexto que as tornam 

verdades, e, portanto, seguem também o fluxo de modulação dos processos (MOSÉ, 2014). 

1.2.2 A produção de verdades: nomeando o mundo 

Nietzsche (1983) elabora crítica contundente a esse que se convencionou nomear de 

sujeito moderno, e o faz à medida que questiona a verdade indubitável que assegura a 

convivência humana, diz ele, em rebanho. É a constituição de um pacto de coexistência pacífica, 

ao mesmo tempo que, acrescida à angústia do não saber, que lança o homem em busca da 

verdade. Mas, ao emergir na linguagem, que é responsável por determinar as leis, a verdade já 

aparece como arbitrária. Posto que, estará imbricada, no contraste, com a mentira. Aqui já nos 

deparamos então com a existência de uma verdade que opera a partir de classificações e 

exclusões.  
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Será no impulso à preservação, na constatação mesma de sua fragilidade diante a 

natureza que fará o homem tomar as rédeas do conhecimento. Selecionando, no âmbito da 

verdade, aquelas que “são agradáveis e conservam a vida; diante do conhecimento puro sem 

consequências, ele é indiferente, diante das verdades perniciosas e destrutivas, ele tem a 

disposição até hostil” (NIETZSCHE, 1983, p. 47).  

Assistimos, então, o homem constituindo metáforas e naturalizando-as em torno de uma 

origem para dar-lhes o estatuto de verdade, ou seja, dando-a historicidade. Utilizando-se da 

arbitrariedade da linguagem em busca de uma verdade que seja reconfortante. Assim vai se 

constituindo a conceituação do mundo, partindo de imagens naturais dissolvidas e propagadas 

pela linguagem. É o conceito - a nomeação - que, ao fixar a dispersão dos jogos de forças 

existentes na força criadora da vida, cristaliza os jogos, naturaliza os processos e homogeneiza 

a multiplicidade.  

 

[...] a partir da oposição ao mentiroso, em que ninguém confia, que todos excluem, o 

homem demonstra a si mesmo o que há de honrado, digno de confiança e útil na 

verdade. Coloca seu agir como ser “racional” sob a regência das abstrações; não 

suporta mais ser arrastado pelas impressões súbitas, pelas intuições, universaliza antes 

todas essas impressões em conceitos mais descoloridos, mais frios para atrelar a eles 

o carro de seu viver e agir. Tudo que destaca o homem do animal depende dessa 

aptidão de liquefazer a metáfora intuitiva em um esquema, portanto de dissolver uma 

imagem num conceito. Ou seja, no reino daqueles esquemas, é possível que algo 

nunca poderia ter êxito sob o efeito primeiro das impressões intuitivas: edificar uma 

ordenação piramidal por castas e graus, criar um novo mundo de leis, privilégios, 

subordinações, demarcações de limites que ora se defronta ao outro mundo intuitivo 

das primeiras impressões como o mais sólido, o mais universal, o mais conhecido, o 

mais humano e, por isso, como o regulador do imperativo. [...] o grande edifício dos 

conceitos ostenta a regularidade rígida de um columbário romano e respira na lógica 

aquele rigor e frieza, que são da própria matemática. (NIETZSCHE, 1983, p. 49). 

 

 

Dito isso, é preciso compreender que o alvo das suas críticas não está na capacidade de 

criar os conceitos, de nomear criando sentido ao mundo, pois isso está diretamente vinculada à 

existência humana a partir da compreensão de sua fragilidade. O que está sendo questionado é 

a construção de uma verdade que se torna inquestionável. Produzindo como efeito, um 

ordenamento da vida deixa de se constituir como uma potência criativa, viva, repleta de 

multiplicidade e movimento para se tornar aprisionamento e reprodução, em função da 

conservação. Considerando a vida numa dimensão eterna e imutável, do bem em oposição ao 

mal, do certo em oposição ao errado, enfim, da verdade em oposição à mentira (MOSÉ, 2014).  

Compartilhando desse sentido, Foucault (2019) sustenta a hipótese de que não existe a 

verdade sem o poder. Se a verdade possui o seu estatuto de produção, como nos mostra 

Nietzsche (1983), ela não é constituída sem estar intrincada aos dispositivos responsáveis por 

legitimar o poder em cada sociedade. Assim, para o autor, o que legitima a verdade é sua ligação 
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ao poder, não a determinação em um sistema natural que possa ser experimentado e verificado 

pelas ciências. 

1.2.2.1 Um movimento constante: Os jogos de verdade, as relações de poder e o governo das 

condutas 

 Foucault (2019) segue pela via da verdade enquanto “o conjunto de regras segundo as 

quais se distingue o verdadeiro do falso e atribui-se ao verdadeiro efeitos específicos de poder” 

(FOUCAULT, 2019, p. 53). Em outras palavras: “do estatuto de verdade e do papel econômico-

político que ela desempenha” (FOUCAULT, 2019, p. 53).  A essas modulações dos discursos 

e seus agenciamentos enunciativos vinculados a procedimentos e técnicas que o validam 

enquanto verdade, ele denomina jogos de verdade (FOUCAULT, 2004). A importância de 

pensar as relações de poder com os jogos de verdade é o fato de estar atravessada com a questão 

da produção do sujeito, a qual nos debruçaremos mais adiante. 

Em seu curso de janeiro de 1980 Foucault (2020) aprofunda sua tese sobre a verdade à 

medida que retorna à antiguidade clássica, nos mitos de Édipo e na conformação política do 

governo de Sétimo Severo, para analisar e conceituar como todo “exercício de poder se faz 

acompanhar com bastante constância de uma manifestação da verdade” (FOUCAULT, 2020, 

p. 08). Faz-se importante levantar essa discussão, uma vez que estamos tentando compreender 

os procedimentos que, em cada sociedade, legitima e autoriza a emergência de certas verdades 

e como essas incidem na produção das subjetividades.  

Bem, é claro que tratar da antiguidade clássica é falar do regime de soberania4, e, à 

medida que retornamos a essa organização, vamos percebendo os deslizamentos operados nos 

procedimentos reguladores das verdades até as sociedades disciplinares. Que, na análise 

foucaultiana, toma uma forma mais clara a partir do século XVIII, coincidindo com o período 

em que há emergência do paradigma científico, enquanto racionalidade vigente. Portanto, 

discurso de verdade que orientará a formação dos Estados modernos e, consequentemente, uma 

certa organização das sociedades modernas. 

Nesse sentido, ao pensar os procedimentos que reificam as verdades em dadas 

sociedades, Foucault (2020) configurará as mesmas enquanto sua manifestação, o que ele 

denominará, neste momento, como aleturgia: “[...] poderíamos chamar de “aleturgia” o 

conjunto de procedimentos pelos quais se revela o que é dado como verdadeiro em oposição ao 

 
4 Por não tratar a história de forma linear Foucault (2006a) ao situar as primeiras impressões sobre o poder 

disciplinar, ele o opõe ao poder de soberania. Marcando, então, a existência de dois regimes que são regulados 

pelo agenciamento de tecnologias e discursos que ao tocarem aos indivíduos propõem um dado modo de se agir 

(FOUCAULT, 2006a).  
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falso, ao oculto, ao indizível, ao imprevisível, ao esquecimento, e dizer que não há exercício de 

poder sem algo como uma aleturgia.” (FOUCAULT, 2020, p. 08).  

De alguma maneira, seja nas sociedades de soberania, seja nas sociedades disciplinares, 

é preciso que exista um conjunto de procedimentos que afirmam a manifestação de um regime 

de verdade que, por sua vez, estará completamente direcionado ao exercício do poder.  

Portanto é partindo da compreensão das relações de poder - do poder como algo que, 

dissolvido nas relações, tem uma força produtiva - que a verdade incidirá na produção de 

subjetividade, à medida que estarão vinculadas às estratégias, por meio das quais as pessoas 

buscam, cada uma, direcionar, conduzir ou dirigir a conduta do outro (FOUCAULT, 2004).  

O que Foucault (2014) denominou como hegemonia, resgatando o sentido grego da 

palavra: “[...] o exercício do poder se chama em grego ‘hegemonia’, não no sentido que damos 

hoje a essa palavra: simplesmente, a hegemonia é o fato de se encontrar à frente dos outros, de 

conduzi-los e de conduzir de certo modo a conduta deles” (FOUCAULT, 2014, p. 08). 

Esses jogos de verdade estão diretamente relacionados à questão das relações de poder. 

Portanto, sendo influenciadas pelo seu caráter móvel, reversível e instável. Esses jogos, dizem 

respeito sobre a maneira que ela - a verdade - se agencia a um dado conjunto de procedimentos, 

tecnologias e enunciados de veridicção tornando-se hegemônica (FOUCAULT, 2004). 

 

[...] há uma relação intrínseca entre exercício de poder e manifestação do verdadeiro, 

numa simbiose entre verdade e poder, um servindo de sustentação ao outro. [...] há 

um vínculo entre hegemonia (o estar na posição de conduzir a conduta dos outros) e 

aleturgia, isso é, não se pode ocupar um lugar de conduzir a conduta de outrem sem 

manifestar a estes que se ocupa um lugar de verdade, posto que o outro não aceitará 

ser conduzido senão por aquele que está no lugar da verdade, que expressa o 

verdadeiro em seu discurso. (GALLO, 2019, p. 192). 

 

 

Assim, se Sétimo Severo possuía, nos séculos II e III, a representação do céu de seu 

nascimento decifrado na abóbada de seu palácio regendo o poder de seu governo enquanto uma 

verdade manifestada; entre os séculos XV, XVI e XVII, com a emergência dos fenômenos de 

côrte, a legitimação do poder dos príncipes estava contida no entourage real, o qual era 

composto por grupos sociais e dos círculos humanistas. Esses que possuíam algum tipo de 

influência na sociedade da época e, por isso, por estar em torno dos soberanos, legitimavam seu 

governo. Os membros que compunham esse entorno eram: bruxos, astrólogos, adivinhos etc. 

(FOUCAULT, 2020).  

Vamos entendendo aos poucos que todo o tipo de manifestação da verdade está apoiado 

em um tipo de saber, um ordenamento discursivo, um agenciamento enunciativo, válido para 

cada organização social como uma verdade. Essas que, por sua vez, estão atreladas a formas de 
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ritualização, teatralização ou jogos dessa verdade manifestada. Afirmando sua eficácia e sua 

legitimidade em dado meio social.  

É, portanto, com a emergência de uma nova arte de governar, tal que se configura como 

o “nascimento da razão de Estado no século XVII” (FOUCAULT, 2020, p. 13), que a ciência, 

enquanto conhecimento racional e objetivo, perfaz a manifestação da verdade. Em outras 

palavras, será o paradigma da modernidade, assentada pelos procedimentos lógico-

experimentais nas sociedades modernas, que legitimava o governo das condutas. 

Vemos, então, se configurar um novo jogo de verdade que, baseado na economia 

política, terá nos discursos científicos e nas instituições responsáveis por produzi-lo e 

disseminá-lo um novo conjunto de regras para atestar e produzir novas verdades. Essa nova arte 

de governar, que se estabelece neste momento, está atrelada às condições de formação e 

desenvolvimento do capitalismo. Tal como já vimos, por se tratar de uma nova configuração 

do regime político, econômico, social e institucional, traz para a cena social novos efeitos 

regulamentadores da verdade (FOUCAULT, 2019). 

 

[...] a ‘verdade’ é centrada na forma do discurso científico e nas instituições que o 

produzem; está submetida a uma constante incitação econômica e política 

(necessidade de verdade tanto para a produção econômica, quanto para o poder 

político); é objeto, de várias formas, de uma imensa difusão e de um imenso consumo 

(circula nos aparelhos de educação ou de informação, cuja extensão no corpo social é 

relativamente grande, não obstante algumas limitações rigorosas); é produzida e 

transmitida sob o controle não exclusivo, mas dominante de alguns grandes aparelhos 

políticos ou econômicos (universidade, exército, escritura, meios de comunicação); 

enfim, é objeto de debate político e de confronto social (as lutas ‘ideológicas’). 

(FOUCAULT, 2019, p. 52). 

 

 

Ora Foucault (2020) nos mostra que as transformações que aconteceram ao longo da 

mudança de paradigma que inaugurou a modernidade foram sem dúvida um rearranjo da 

maneira de ordenar as verdades. Ou seja, ingressamos em um novo contexto, que supõe um 

novo jogo de verdades. Agora sob o controle de um rearranjo de aparelhos econômicos, 

jurídicos, morais e políticos. Que se utilizam de novas maneiras, como a maquinaria escolar, 

para difundir essas verdades. 

 Nas sociedades disciplinares, a soberania não está mais na palavra do soberano, mas na 

racionalidade que rege as instituições. Nesse sentido, o conhecimento científico seria uma das 

possibilidades pela qual a verdade pode se manifestar, que neste momento, caracteriza-se como 

forma hegemônica. Esta nova arte de governar se caracteriza, portanto, como a constituição da 

razão do Estado nas sociedades disciplinares que coincidem com as sociedades modernas 

(DELEUZE, 2019). 
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1.2.3 Genealogia: partindo de uma visão do presente 

Conceber nosso estudo acerca da educação inspirados pela genealogia, nos encaminha 

a outra maneira de considerar o sujeito e sua relação com o conhecimento, primeiramente 

porque desnaturaliza sua condição, reinserindo-o no campo da produção. Nesse sentido, a 

investigação percorre a questão sobre quais os fatores que auxiliaram e agenciaram-se 

propiciando sua constituição.  

Utilizando Foucault (2019) como orientador teórico-metodológico, partimos de 

inquietações dessa escola do presente, ainda alvo de críticas que apresentaremos a seguir, não 

na busca de sua origem como forma de desvelar o fundamento de sua estrutura, mas, como uma 

maneira de trazer à superfície as descontinuidades, os lapsos, as multiplicidades, talvez até os 

disparates, que precipitaram sua emergência5. De forma a traçar uma cartografia minuciosa dos 

efeitos desse modo de educação na produção da subjetividade. 

A genealogia nos apoia nessa investigação à medida que detém como direcionamento 

as marcas sutis e singulares que irrompem dos acontecimentos. Para tanto, é necessário 

paciência ao se debruçar na análise. Visto que, na contramão da linha de continuidade e 

constância, maneira da qual é concebida a análise histórica de longa duração, focada na busca 

das origens e no encadeamento dos fatos, a análise genealógica busca se deparar com as lacunas, 

que abrem pequenas brechas àquelas pequenas verdades inaparentes, imbricadas num 

enredamento difícil de desembaraçar-se.  

Se a história, tomada pela lógica advinda do paradigma da racionalidade científica, 

tende a dedicar-se às significações ideais, ou às teleologias, isto é, ao primado da consciência 

fundada na razão e, portanto, na representação, essas que almejam alcançar, por meio de um 

fundamento originário, a perfeição; a genealogia se prepara para se deparar com a instabilidade 

própria da exterioridade, com o acidente, os erros, as derrotas mal digeridas etc. (FOUCAULT, 

2019).  

Podemos dizer que, em oposição à ideia de fundamento que busca uma origem, a 

genealogia propõe cartografar uma experiência de fundação, que supõe uma contínua 

experiência de reedição, vinculando-a de maneira inerente ao contexto que a funda, e por isso 

partimos do presente. 

 
5 Em direção a recusa da busca das origens como a busca de uma verdade a emergência é o “ponto de surgimento”, 

nesse sentido Foucault (2019) irá nos explicar que a  emergência traz para cena  o “estado de forças” como um 

lugar de afrontamento. Caminhando na contramão do sujeito moderno, não existe alguém que a produza ela 

acontece no interstício. 
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Foucault (2005) nos aponta como no século XVIII ocorreu um complexo 

engendramento de campos de saberes políticos, econômicos, sociais, históricos, 

epistemológicos e teleológicos que possibilitaram uma dobra no paradigma da ciência.  

Permitindo que esse sujeito moderno, soberano da razão, pudesse ser tematizado, objetificado, 

a partir da emergência de um domínio de saber denominado como ciência humana.  

Esse domínio de saber trará consigo uma organização específica. A produção dos 

conhecimentos sobre o homem, ao mesmo tempo que espelha o funcionamento das ciências 

naturais. Portanto, almejando a generalização metodológica, a reprodutibilidade dos 

experimentos e a formalização do saber, tendo como referência o próprio paradigma da 

racionalidade, que ordena o conhecimento. Por outro lado, expressa também sua singularidade, 

ao passo que possibilita a própria emergência do como sujeito ao ser confrontado pelo poder - 

este que, como vimos, é intrínseco à produção de saber.  

Essa complexidade no nível quase que do paradoxo na constituição das ciências 

humanas apresenta uma série de detalhes em seu surgimento que somente poderá ser percebido 

no nível da descontinuidade. Visto a característica fugidia do objeto, que inclusive rompe com 

o próprio ideal de neutralidade necessário ao método das ciências. Visto o homem, a partir de 

então, agora tomado como sujeito e objeto simultaneamente de uma ciência. 

 Sua característica furtiva enquanto objeto configura num tensionamento e uma 

hibridização de fronteiras entre outros campos de saberes. Compondo uma relação numa 

relação de movimento constante e ordenação de forças, como numa agonística6. Como estamos 

percebendo, trata-se de uma ciência que se estrutura num terreno movediço, num emaranhado 

de complexidades. Por isso, própria produção enunciativa desse conhecimento espelhará o que 

o Foucault (2005) denominou como “polo clínico do saber”, isto é, “um conjunto enunciativo 

simultaneamente teórico e prático, descritivo e institucional, analítico e prescritivo composto 

tanto de afirmação como decretos” (FOUCAULT, 2005, p. 109).  

Será essa especificidade da produção enunciativa das ciências, que objetivará uma 

produção de saber sobre o homem em sua singularidade. Provocando sua individuação ao 

mesmo tempo sujeitando-o ao mesmo conhecimento que produz. Afirmando que o saber e o 

poder se relacionam numa simbiose. Dando a possibilidade de engendramento do poder 

disciplinar, como veremos adiante. 

 
6 Gallo (2019) ao falar sobre a relação entre poder e liberdade ele menciona a agonística no sentido do 

empreendimento de uma luta constante que não cessa. Assim, não há vencedor pois o risco de apagar o  outro 

coloca em jogo ao fim da relação. É nesse sentido que vamos trabalhar a ideia de agonística ao longo do texto. 
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Segundo Moreira (2019), em estudo realizado sobre Foucault e educação, a genealogia 

não é oposição à história, é uma recusa ao sentido metafísico das origens. Isso porque, para o 

filósofo, pensar a questão da origem atrelada à metafísica seria uma tentativa de legitimar o 

determinismo. Ou seja, uma verdade, uma lei da natureza, método espelhado ao conhecimento 

advindo das ciências naturais, das leis de regularidade, como vimos, teleológica.  

Retornar à história munidos da perspectiva genealógica significa conceber que a própria 

origem parte de uma perspectiva a qual se deseja enfatizar como verdade, legitimando-a em 

detrimento de outras. Nesse sentido, englobando a análise histórica como domínio do saber, 

percebendo que faz parte de um tensionamento, um campo de disputa, que geram efeitos e 

operam realidades. 

 

O problema é ao mesmo tempo distinguir os acontecimentos, diferenciar as redes e os 

níveis a que pertencem e reconstituir os fios que os ligam e que fazem com que se 

engendram, uns a partir dos outros. Daí a recusa das análises que se referem ao campo 

simbólico ou ao campo das estruturas significantes, e o recurso às análises que se 

fazem em termos de genealogia, das relações de força, de desenvolvimentos 

estratégicos e de táticas. [...] A historicidade que nos domina é belicosa não 

linguística. Relação de poder, não relação de sentido. A história não tem “sentido”, o 

que não quer dizer que seja absurda ou incoerente. Ao contrário, é inteligível e deve 

poder ser analisada em seus menores detalhes, mas segundo a inteligibilidade das 

lutas, das estratégias, das táticas. Nem a dialética (como lógica da contradição), nem 

a semiótica (como estrutura da comunicação) não poderiam dar conta do que é a 

inteligibilidade intrínseca dos confrontos. (FOUCAULT, 2019, p. 40-41).  

 

 

Caminhamos, portanto, na contramão de tomar o sujeito moderno como centro no 

processo de produção de conhecimento, senão como efeito deste. Acessando o plano de 

contingência dos acontecimentos e sua inteligibilidade. Alcançando o movimento histórico a 

partir das rupturas, das brechas, dos abalos, dos furos, intensidades, enfim, da multiplicidade 

dos direcionamentos possíveis aos campos de saberes, tais que eclodem a partir de movimentos 

não ordenados, o acaso criador de possíveis (BARROS, s. d.). 

 Importa-nos tratar, partindo da genealogia, afinal estamos acessando que, o fato de um 

acontecimento ser omitido da narrativa histórica, supostamente oficial, não significa que ele 

não opere efeitos na produção das realidades concretas e, sobretudo, nas subjetividades. 

Portanto, é preciso entender que o movimento histórico não pode ser pensado apenas enquanto 

algo linear e evolutivo (MOREIRA, 2019), muito menos como ‘narrativa oficial’. E isso 

justifica a utilização de nossa metodologia. 

À medida que nos aprofundamos nas discussões, vamos percebendo que é inerente à 

análise genealógica o campo de relação de forças. Isto é, de onde emerge uma perspectiva do 

poder que também difere das análises que o associam a uma centralidade macroestrutural como 
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o Estado, por exemplo. Não negam, mas, tecem o domínio das forças nas microrrelações, 

aquelas dissolvidas nas malhas sociais, que em seus embates cotidianos buscam, de alguma 

maneira, conduzir alguém ou algo.  

Nesse sentido, as relações de poder são móveis, instáveis e reversíveis (FOUCAULT, 

2004), executadas enquanto práticas, encarnada de ações, engendrada em pequenos 

enfrentamentos. Foucault (2006) inverte a lógica de se pensar a estrutura, uma vez que, para 

haver algum tipo de dominação estrutural, seja de classe e/ou do Estado, é preciso que elas já 

existam enraizadas na base. 

 

[...] mas é absolutamente verdade que a maneira que apresento o problema é diferente, 

pois não busco ver qual a aberração produzida nos aparelhos de Estado, e que 

conduziu a esse suplemento do poder. Busco, ao contrário, ver como na vida cotidiana, 

nas relações entre os sexos nas famílias, entre os doentes mentais e as pessoas 

sensatas, entre os doentes e os médicos, enfim, em tudo isso há inflação de poder. Dito 

de outro modo, a inflação de poder, em uma sociedade como a nossa, não tem origem 

única, que seria o Estado e a burocracia de Estado. Desde que há uma inflação 

perpétua, uma inflação rastreante, como diriam os economistas, que nasce a cada 

instante, quase que a cada passo nosso. (FOUCAULT, 2006. p 233). 

 

 

Por fim, é preciso estar claro que estamos propondo mostrar, a partir dessa análise que 

toma a periferia como norteador. Então, trata-se de uma análise periférica, que compreende a 

existência de uma positividade no campo das relações de poder, possibilitada pela manifestação 

de um plano de produção e eficácia, não apenas de dominação. Uma vez dissolvido de forma 

capilar pelo tecido social, se desloca num processo excessivo e ininterrupto. Que não tem sua 

gênese no aparelho de Estado, mas um crescimento sem fim que se alastra a cada instante na 

vida cotidiana e está diretamente intrincado à modulação das verdades (FOUCAULT, 2006). 

Para Yazbek (2015), a genealogia trata do: 

 

[...] desenvolvimento de uma perspectiva que procura desnudar a maneira como os 

discursos se investem em instituições diversas e, com efeito, balizam práticas 

extradiscursivas que informam determinadas formas de exercício do poder [...] à 

análise das formas de exercício do poder a partir de uma abordagem que pretende 

localizar, no âmbito do saber, elementos de um dispositivo de natureza 

fundamentalmente política. Dito de outro modo, trata-se para Foucault, de situar o 

saber [...] no âmbito das relações de poder e das lutas próprias da modernidade: 

considerando a verdade como uma produção histórica, descrevendo a formação dos 

discursos para estabelecer suas condições de existência. (YAZBEK, 2015, p. 91). 

 

 

Estamos propondo que realizar uma análise inspirada na genealogia, inclui tratar sobre 

a constituição de um dispositivo político que incorpora necessariamente a esfera das relações 

de poder e dos campos de saber. Tais que, articulados a partir de um domínio de forças, fazem 
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emergir o acontecimento em sua singularidade. Veremos com mais clareza que, é justamente 

na precipitação do sujeito enquanto um acontecimento singular, produzido após o contato com 

o poder, que se dará sua eficácia produtiva. Isso porque, o saber e o poder, agenciados nessas 

relações de tensão, ao produzir realidades, objetos e rituais de verdade, estão também 

coproduzindo o sujeito e conhecimento, numa dupla acepção (YAZBEK, 2015).   

Moreira (2019) nos mostra, dando seguimento às proposições, que a genealogia, 

pensada a partir do ambiente escolar, nos permite perceber como que determinados 

procedimentos articulados fazem emergir uma tecnologia de poder que tem nos corpos, em suas 

partes mais ínfimas, nos detalhes gestuais, incidindo até mesmo na virtualidade de suas ações, 

determinações de controle. A autora analisa, então, como a educação formal, ao exercer essas 

técnicas disciplinares, produz individualizações que se perfazem engendradas um tipo de 

subjetividade docilizada.  
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CAPÍTULO II - Engendramento de forças: constituindo lugares para educação 

2.1 Entendendo a educação formal a partir do alargamento do campo  

 A caracterização da educação formal se faz necessária neste processo, pois em nosso 

percurso esbarramos com o campo. De toda forma, optamos por traçar essa caracterização, 

direcionando nosso olhar para o alargamento do campo da educação formal gerado pelos 

tensionamentos trazidos à tona com as discussões sobre o campo não formal e informal, como 

nos mostra a literatura consultada.  

 Se optamos em iniciar essa construção sobre o ensino formal, tomando como referência 

autores que trabalham relacionando esse campo aos outros - não formal e informal - é, 

primeiramente, devido ao encaminhamento da pesquisa que nos direcionou a essa trajetória.  

Por outro lado, estamos compreendendo que os debates levantados acerca destes campos não 

são excludentes, ao contrário acabam por ampliar as discussões do campo educativo, como nos 

indica Marandino (2017): 

 

[...] Nos parece que o movimento de aprofundamento e articulação teórica dentro da 

área da educação, promovido pelo exercício de definição do termo não formal, tem 

promovido reflexões ricas e interessantes sobre as práticas educativas realizadas pela 

escola e pelas diferentes instituições e organizações culturais, e sobre as relações entre 

essas várias instâncias. Esse movimento tem contribuído para uma melhor 

compreensão e legitimação da própria área educacional. (MARANDINO, 2017, p. 

814).  

 

 

Notamos ao longo do processo, referências como Marandino (2017), Gonh (2009), 

Mosé (2014), Gadotti (2005) indicando uma crise na educação na segunda metade do século 

XX. Cada um, a partir do direcionamento de suas análises, se encarregará a justificar este 

momento a partir de um lugar específico, sem se distanciar do que nos parece que Gohn 2009 

denomina como “transição paradigmática”. As discussões que se repetem em torno desse 

momento nos apresentam um movimento significativo na história da educação. 

 Com o intuito de compreender como esse momento pregnante em nosso processo 

investigativo se relaciona à esta pesquisa, retornamos à história da educação. Pretendemos 

situar, porém, quais os processos e de que forma eles se engendraram à domínios de forças 

oriundos de várias direções, talvez de modo não tão previsível, como uma forma de 

compreender quais os fatores e como se articularam, encarcerando de forma tão significativa a 

concepção de educação à escola. 

Dentro da perspectiva apresentada, sendo norteados pela educação não formal numa 

tentativa de ampliar as discussões sobre as práticas educativas, traçando então uma espécie de 
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continuum entre o campo formal e não formal, como nos sugere Marandino (2017), optamos 

por fazer aparecer alguns pontos de fragilidade das práticas formais, de onde emergem às 

críticas.  

Nesse sentido, Gadotti (2005) vai se embasar na questão do direito e da qualidade da 

educação para pensar, para delinear os campos de educação. No que diz respeito à educação 

formal, essas questões serão sistematizadas por fatores externos, serão esses fatores que 

determinarão os objetivos e os resultados das aprendizagens (MARQUES; FREITAS, 2017), 

por isso, estão garantidas por legislação fundamentais para a efetivação do direito à educação.  

Os exemplos das instituições que se encarregam de promover juridicamente tal direito 

são, a Convenção dos direitos da Infância das Nações Unidas e, a nível nacional, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente situa também o lugar da educação formal. A educação formal vai se 

consolidando como instituição hegemônica, pois está amparada por fatores externos, diretrizes 

- leis, sistemas avaliativos etc. 

Essas determinações externas, burocráticas e regulamentadas por legislação específica 

são as que vão ordenar os investimentos em educação, sua organização, os índices avaliativos, 

por conseguinte o seu propósito certificador, ou seja, garantindo que após dado percurso a 

pessoa terá acesso a uma titulação (MARQUES; FREITAS, 2017). É esse processo que vai 

dando forma institucional à educação formal à medida que vai ordenando-a sistematicamente.  

Essas características auxiliam na legitimação da formalidade da educação, à medida que 

esses fatores são justapostos e sistematizados em outras instituições: as escolas, universidades, 

dentre outras. Esses lugares, essas instituições, são marcadas por “objetivos claros e 

específicos” (GADOTTI, 2005, p. 02), elas “depende(m) de uma diretriz educacional 

centralizada como currículo, com estruturas hierárquicas e burocráticas, determinadas em nível 

nacional, com órgãos fiscalizadores do Ministério da Educação” (GADOTTI, 2005, p. 02). 

Elementos esses que se repetem nos estudos de Marques e Freitas (2017), e que estão 

se referindo à educação formal. Nesse estudo as autoras realizam um levantamento 

bibliográfico fazendo análises documentais de publicações representativas na área da educação 

formal, não-formal e informal. O objetivo era elencar categorizações das práticas educativas 

que dimensionaram o campo de cada uma, em busca de uma definição. Esforço necessário visto 

o aumento das produções na área e, sobretudo, ao que mencionamos acima, a complexidade da 

questão. A categorização realizada está direcionada às dimensões educativas em geral, que elas 

classificam como: propósito, estrutura, conteúdo e processo.  

Ao caracterizarem o campo da educação formal, emergem os seguintes elementos: 

hierárquica, fixa, centrada no educador que é um profissional especializado, podendo ser 
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repressiva pela assimetria da relação; a aprendizagem é avaliada com foco na proficiência, 

sendo predominantemente individual agregando ao meio educativo um sistema competitivo. Já 

no que diz respeito ao conteúdo, ressalta-se seu caráter simbólico e não aplicável de imediato, 

focado nos processos de memória e padronizados, considerando poucos ou nenhum dos 

aspectos emocionais, sociais e subjetivos no processo. Por se tratarem de instituições 

reconhecidas por órgão competente, oferecem certificação e acesso a titulação, e, portanto, 

possuem um estatuto elevado de reconhecimento. 

Marandino (2017), a partir do artigo onde faz a indagação “Faz sentido ainda propor a 

separação entre os termos formal, não-formal e informal?” num apanhado bibliográfico 

semelhante e com fins mais reflexivos nos apresenta também algumas considerações sobre as 

características que permeiam a educação formal. Citando Smith (1996 apud MARANDINO, 

2017), por exemplo, traz elementos importantes para se pensar a educação formal, que inclui: 

ordenação hierárquica, cronológica, com segmentação que pressupõe continuidades e 

titulações. 

 Veremos com mais detalhes adiante como essa questão se vincula tanto à expansão da 

oferta educativa, a partir do ideário desenvolvimentista do século XX, quanto uma suposta 

relação de linearidade com o mercado de trabalho, manifestado na ideia do sonho da escola, da 

ascensão e do progresso por meio do conhecimento (CANÁRIO, 2008).  

Nesse percurso iremos explorar como as mudanças significativas que ocorreram na 

sociedade interferiram diretamente na maneira de conceber a educação, e como essas mudanças 

estão relacionadas à implementação dos fatores citados acima. É importante reiterar o convite 

à desnaturalização do olhar, feito no primeiro capítulo, convite que permeia todo este trabalho. 

Desnaturalizar o nosso olhar sobre a questão da educação escolar e questionar acerca dos fatores 

que tornaram possíveis seu aparecimento.  

Quando pensamos a estrutura da educação formal enquanto escola, estamos anunciando 

uma estrutura rígida, como nos mostram as autoras: trata-se de uma estrutura curricular 

prescrita, muito bem estruturada, planejada e fechada, que segue um caminho de aprendizagem 

sequencial, contínuo de longa duração, com tempos fixos, grupos homogêneos. Pela certeza do 

andamento dessa lógica sequencial prévia e externamente planejada, é de se esperar que os 

resultados possam ser altamente mensuráveis, com poucos resultados não previstos, e se 

acontecem são desconsiderados (MARQUES; FREITAS, 2017). 

Para compreender como os fatores de enrijecimento da educação foram se consolidando 

como um sistema, influenciado por determinações externas, burocratização, regulamentação 

legal, controle sequencial do tempo de aprendizagem, fixando grupos homogêneos e conteúdos 
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específicos e, supostamente, elevados; e como esses elementos foram se organizando nas 

instituições de educação e treinamento (MARQUES; FREITAS, 2017), vamos precisar pensar 

sobre as mudanças ocorridas na organização das sociedades.  

Nesse sentido, Severino (2006) fala do nascimento das escolas mediante o processo de 

complexificação da vida social. Momento onde surgem as instituições que, além de 

especializadas, atuam de maneira formal e explícita na propagação e reprodução da memória, 

genética e cultura, da humanidade. Processos que antes eram experienciados dissolvidos nas 

atividades cotidianas.  

Do mesmo modo, Brandão (2007), situa a importância da educação na produção e na 

transmissão dos conhecimentos e crenças, símbolos e relações de poder, bens constituídos pelas 

gerações e reproduzidos como uma forma de manutenção da existência de um grupo, ou 

organização social. Em todo caso, ele afirma as diversas possibilidades de educação que estão 

espalhadas pelo mundo, diversidade que contempla as diferentes formas dos povos lidarem com 

a educação. 

No entanto, retomando a mesma ideia de complexificação da sociedade, sobre a 

constituição das escolas. O pensador da educação fala sobre a influência da centralização do 

poder no Estado, na disseminação de relações que perpassam pela edificação da instituição 

escolar, neste processo, engendram-se as relações entre saber e poder.  A emergência dos 

campos de saberes só se torna possível quando passa a existir um “interesse político de 

controle” (BRANDÃO, 2007, p. 33). 

É incomum quando nos atemos a refletir sobre a escola, enquanto instituição que possui 

o monopólio da ação formativa nas sociedades modernas (CANÁRIO, 2005), nos depararmos 

com algumas críticas que se repetem em variados contextos. Essas que se apresentam 

relacionadas à sua estruturação rígida, pautada na fragmentação dos conhecimentos em 

disciplinas, pela assimetria na relação entre professores e alunos que podem deflagrar relações 

autoritárias, a homogeneização do processo de aprendizagem. Uma vez que, a organização 

temporal de conteúdos e avaliações seguem uma demanda exterior e única para todos os alunos 

(GADOTTI, 2005; MARANDINO, 2017; MARQUES; FREITAS, 2017). 

Essas são situações que podem encaminhar ao descrédito da instituição nas ações de 

transformação, emancipação e autonomia, por parte da comunidade em geral que a constitui. 

Além disso, seus efeitos de conformismo podem ser drásticos na regulação da manutenção de 

uma ordem social que busca produzir sujeitos com essa atitude. Como afirma Deleuze (1992) 

as escolas fazem parte dos meios de confinamento que se constituíram nas sociedades 

modernas, tais que operam como meios de potencializar as forças produtivas. 
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Partimos do que estamos chamando de “críticas” pois percebemos que elas se reiteram 

ao longo da trajetória das pesquisas em educação. Deleuze (1992) em seu ensaio sobre as 

sociedades de controle, sinaliza um momento de transição entre essas e as sociedades modernas. 

Segundo o filósofo, nesse fluxo se revela algo como uma crise generalizada, incidindo em todos 

os meios de confinamentos. Momento, inclusive, que começam a aparecer as propostas 

reformistas, onde se se inclui a escola.  

 Percebemos imersos nessa pesquisa que, mesmo quando tratamos sobre as questões da 

escola partindo de uma perspectiva reformista, ou seja, no sentido de (re)pensar a escola de 

modo a superá-la, emergem críticas semelhantes em torno da instituição. Estamos chamando 

de críticas os pontos de fragilidade da educação formal. Diante de inquietações semelhantes, 

Canário (2005) realiza uma análise sobre esse sentimento de insatisfação que gira em torno da 

escola desde o final do século XIX. 

 Nesse sentido, o autor identifica uma certa generalização das queixas sobre a 

instituição, tais que se repetem em épocas diferenciadas e em países com graus de 

desenvolvimento econômico diferentes, o que parece traduzir uma certa naturalização da escola 

enquanto espaço hegemônico da educação formal (CANÁRIO, 2005).  

2.2 Complexificação da sociedade e os atravessamentos na educação: Crise, reforma ou 

transição? 

A inquietude de se pensar nessas queixas que sempre retornam em direção à escola se 

dá à medida que acompanhamos, a partir da história da educação, inúmeras transformações, 

reformas e reestruturações acontecidas na instituição escolar desde o final do século XIX até os 

movimentos mais recentes. Sendo assim, por que as críticas, quando ressurgem, parecem repetir 

as características em torno de uma escola que já não é a mesma? O que faz emergir críticas que 

parecem sempre estar relacionadas à mesma escola, mesmo após suas transformações no 

decorrer dos séculos?   

O século XX se viu palco de um longo e gradativo processo histórico marcado por 

transformações significativas a nível mundial. Podemos dizer que a grande empreitada rumo ao 

conhecimento, possibilitado pela mudança no imaginário dos séculos anteriores, reverberou de 

forma contundente neste momento. Duas grandes guerras mundiais que, ao mesmo tempo, 

forjavam aliança entre países, rivalidades entre outros e subjugavam alguns; por todos os lados 

eclodiram ondas nacionalistas com a pretensão de demonstrar a superioridade de suas nações. 

Segundo Canário (2008), o período pós-guerra, entre 1945 e 1975, marca no contexto 

mundial, um crescimento exponencial na oferta da escolarização. Ao mesmo tempo que esse 
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momento se caracteriza pela democratização ao acesso à educação formal, que no Brasil 

acontece de maneira mais tardia, na década de 80, devido ao golpe militar. A democratização 

ao acesso à educação formal apresenta múltiplas faces de uma mesma problemática: uma certa 

dívida pública às massas da população (BARRETO; MITRULIS, 2001).  

O contexto mundial que se apresentava no momento da transição da escola de elites 

para a escola de massas atravessava um período de liberdade vinculada a regulação das leis de 

mercado, o crescimento econômico propiciado pelo movimento de globalização e os avanços 

tecnológicos unindo-se à descoberta das fontes de energias baratas (CANÁRIO, 2005).  

Configurava-se, assim, gradativamente o ápice do ideário desenvolvimentista arraigado 

aos vestígios deixados pelas duas revoluções, a liberal e a industrial (CANÁRIO, 2008). 

Imbuída à euforia da liberdade de mercado, do crescimento econômico, dos avanços 

tecnológicos estava a concepção de progresso por meio da ciência. É por essa via que a escola 

se expande. À medida que o mundo se alargava, uniam-se ao ideário desenvolvimentista sonhos 

de desenvolvimento, de ascensão social e igualdade (CANÁRIO, 2008).  

 Num fluxo contínuo de transformações, o século XX engendrou movimentos 

complexos e deslizamentos sutis nas malhas sociais que, contrariando a imponência do sujeito 

moderno, operaram na ordem do acontecimento. Por essa perspectiva vemos que as 

transformações sociais comportam paradoxos que produziram efeitos importantes na dinâmica 

da história da humanidade, tais que pareciam não terem sido planejados de antemão.  

 Dentre os paradoxos emergidos neste intenso processo de transformação, é preciso 

situar que está em curso com essas mudanças a emergência de um outro modelo de socialização. 

Assim, surgia como função da escola a necessidade de modelar esse novo ser social sobre os 

princípios da cidadania. Afinal, tratava-se de uma organização social regida sob os auspícios 

da razão. É, portanto, respondendo a essa nova demanda que a escola busca descentralizar sua 

atuação da reprodução fragmentada de conteúdos e passa a trabalhar a sua função social.   

No ideário desenvolvimentista da época, a disseminação da educação era considerada 

condição indispensável para o avanço tecnológico do país e para a incorporação de 

grandes contingentes da população, recentemente migrados do campo, à vida social e 

política, mediante a aquisição de novo modus vivendi e a escolha dos representantes 

por sufrágio universal. Nesse projeto não havia, pois, lugar para uma escola 

fundamental que impusesse obstáculos ao desenvolvimento social e econômico. 

(BARRETO; MITRULIS, 2001, p. 105). 

 

  Produzia-se neste momento um imaginário que tentava agregar a cada nação uma 

noção de pertencimento, algumas das quais culminaram em regimes totalitários e ditaduras. 

Ligava-se de maneira intrincada à função social direcionada à escola, uma necessidade de 

integração da densa população rural que rumava em direção às euforias do progresso 
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possibilitada pela produção científica e, consecutivamente, o desenvolvimento econômico. Os 

grandes centros urbanos foram, então, lugar onde depositava-se o sonho do progresso devido 

ao incremento industrial e as promessas que advinham de todo esse movimento. 

2.2.1 Problema da população: uma multiplicidade dispersa 

Vamos levantar um adendo para a questão populacional aqui situada, visto a relevância 

desse fator na constituição do ponto de interseção entre o poder disciplinar e o biopoder, que 

trataremos no próximo capítulo. Hobsbawm (1977) trata sobre as transformações ocorridas 

entre o campo e a cidade ao longo do século XVIII. Ou seja, ao tratar do processo de 

urbanização da Europa, mostra-nos como esse momento de crescimento das cidades ocorre 

concomitante ao gradativo desenvolvimento dos mercados, das estradas e ferrovias, tais que 

encurtaram a distância e o tempo entre outras localidades e aceleravam as trocas de 

informações, assim como impunha a necessidade de uma nova organização política. 

Ao trazer os dados acerca dessa transformação, o historiador apresenta a fragilidade 

desse novo ordenamento, pois, ao mesmo tempo que as cidades provincianas dependiam 

fortemente dos provimentos e da economia agrícola para se manter, empreendia-se uma forte 

recusa ao modo de vida campesino. Nas palavras do próprio autor: “[...] Os autênticos homens 

das cidades desprezavam o campo ao redor com desprezo que sentem os eruditos e os homens 

de espírito pelos fortes, lentos, ignorantes e estúpidos” (HOBSBAWM, 1977, p. 28). Além das 

condições de vida precárias, a população campesina era altamente explorada. Eram acometidos 

pela falta de liberdade e de direitos políticos. Assemelhando suas condições de vida aos regimes 

de servidão. 

 Essa disparidade na relação entre o campo e a cidade, a distribuição das riquezas e o 

tratamento dos camponeses faziam aparecer as vulnerabilidades das cidades, assim como o 

ensejo das populações campesinas em tentar buscar nas cidades melhores condições de vida. 

Na segunda metade deste mesmo século, verifica-se uma expansão demográfica significativa 

que aprofunda essas diferenças. O que fez eclodir também o que Hobsbawm (1977) denominou 

como um “precoce capitalismo industrial” (HOBSBAWM, 1977, p. 36), à medida que germina 

de maneira incipiente uma certa especialização profissional. 

O século XVIII não era, logicamente, um século de estagnação agrícola. Pelo 

contrário, um longo período de expansão demográfica, de urbanização crescente, de 

fabricação e comércio encorajava a melhoria da agricultura e de fato a requisitava. A 

segunda metade do século viu o início do surpreendente e ininterrupto aumento 

populacional que é tão característico do mundo moderno [...]. Mas o que 

impressionava os números incentivadores da melhoria agrícola, que multiplicavam 

suas associações em defesa desse objetivo, produzindo relatórios governamentais e 

publicações propagandísticas desde a Espanha até a Rússia, era o tamanho dos 
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obstáculos para o desenvolvimento agrícola e não o progresso que se verificara. 

(HOBSBAWM, 1997, p. 34). 

 

 

Foucault (2020) agrega essa tese à medida que sustenta que as movimentações do fluxo 

histórico, que culminou na "caça às bruxas", tiveram também como efeito um certo controle 

sobre a natalidade e mortalidade. Logo, um controle mais incisivo sobre a vida das pessoas, 

questão que a biopolítica vai levantar de maneira contundente, uma vez que: “[...] o capitalismo 

nascente necessitava de forças de trabalho e porque as bruxas eram ao mesmo tempo aborteiras; 

tratava-se de suprimir os freios à demografia para poder fornecer ao capital a mão de obra que 

necessitava em suas fábricas do século XIX” (FOUCAULT, 2020, p. 11).  

Assistimos então, emergir um novo ordenamento de governo regido pelo prenúncio do 

liberalismo e pela racionalidade do governo, enquanto paradigma de verdade, encarnado na 

necessidade de uma nova forma de governo que estivesse mais comprometido em fazer viver. 

Esses são elementos que aparecem nas minúcias dos grandes processos. Como vimos, vai se 

desenhando como a manifestação de uma dada verdade legitima um exercício de poder 

(FOUCAULT, 2020). Esse é o rascunho das formas de governo das condutas que terá na 

manifestação do biopoder seu ápice (FOUCAULT, 2004), como veremos adiante7.  

O crescimento econômico propiciado pelo incremento das indústrias e, em 

contrapartida, as guerras travadas em nome, também, de uma disputa política da melhor maneira 

de governar, elevou ao imaginário coletivo à predominância do conhecimento técnico, 

produtivo, em detrimento ao pensamento crítico (MOSÉ, 2014). Tratar sobre esse contraste 

entre o conhecimento nos levará a pensar sobre o a questão do poder disciplinar.  

Na mesma via, falar sobre o problema da população nos encaminha à questão da 

governamentalidade, logo do biopoder (YAZBEK, 2015). O poder disciplinar que tem como 

alvo o sujeito e o biopoder que tem como alvo as populações e o lugar onde eles convergem 

justamente no lugar em que se constitui a governamentalidade, no atravessamento com o sujeito 

em seu processo de produção. Desse modo, é imprescindível que pontuemos essas questões, 

pois veremos mais adiante como o problema da população conduziu um direcionamento 

específico sobre o governo (FOUCAULT, 2019). 

 Por hora vale ressaltar que a orientação pela genealogia nos direciona a pensar o poder 

em sua positividade. Seguindo por essa via, vamos apostar na dimensão do governo em sua 

“forma política” (FOUCAULT, 2019, p. 408), em que as questões que estão em jogo dizem 

mais sobre a arte de governar, ou seja, um governo que se exerce nas ações sobre o sujeito. 

 
7 Ver Capítulo III, parte 5: Produção de subjetividade e educação do que estamos falando afinal? 
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Aprofundaremos essas questões conceituais no próximo capítulo. É preciso reiterar que esse 

lugar de convergência de todas essas questões é fundamental nesta investigação, pois estamos 

trazendo à tona os aspectos fundamentais à consolidação da escola que estão diretamente 

vinculados às mudanças na organização social. 

2.3 A educação como práticas educativas: Um fazer eminentemente político 

As promessas de futuro vinculadas ao progresso e ao desenvolvimento da ciência 

preparavam um terreno fértil tanto estruturação da escola a partir do que estamos entendendo 

como educação formal e também para sua democratização. Havia um sentimento de euforia e 

mitificação em torno do significado dessa instituição que emergia enquanto redentora.  

No entanto, é na década de 1960 que eclode uma “crise8”, que, na leitura de Canário 

(2005), diz respeito a um problema comum a todos os países industrializados. Para Deleuze 

(1992) a crise da escola está diretamente relacionada à crise geral nos meios de confinamento, 

característicos da sociedade moderna. Ela emerge agregando um conjunto de paradoxos que, 

como veremos, estão mais relacionados ao “modo de pensar a escola” (CANÁRIO, 2005, p. 

61).  

Barros (1997) nos apresenta um caminho metodológico importante na direção da 

desnaturalização da concepção de educação, além de fazer sua análise rearticulando-a ao 

contexto de emergência de certas práticas, algo importante quando nos orientamos pela 

genealogia. É preciso lembrar que, quando pensamos a educação enquanto práticas 

educacionais, redimensionamos a compreensão de educação à esfera de um fazer educacional, 

ou seja, uma ação.  

Afirmar esse ato é afirmar a educação enquanto prática, nesse sentido, imbuída dos 

atravessamentos de ordem política, econômica, social, moral etc. As práticas educativas vão se 

modular de maneira intrínseca ao contexto em que estão inseridas, relacionando-se, portanto, à 

hipótese que estamos sustentando, agregando a própria educação num movimento de disputa 

de sentidos.  

 Nesse sentido, Barros (1997) nos aponta que não existe uma educação, como um bloco 

cristalizado, que evolua através dos tempos, a partir de uma perspectiva de evolução linear. 

Seria, então, mais sensato pensar que: “Em épocas diferentes, práticas e objetos singulares 

surgem sem relação de continuidade com épocas anteriores. Os homens, através dos tempos, 

 
8 Canário propõe como subtítulo do capítulo a indagação provocativa: crise ou mutação? ao falar das críticas à 

escola. 
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criam objetos e, portanto, objetivam de maneira muito diversa essa ‘coisa’ chamada educação” 

(BARROS, 1997, p. 137). 

Em direção à desnaturalização da prática educacional, é necessário tomar esse fazer 

enquanto ato, sobretudo político. Desnaturalizar a educação é apontar para um processo 

mutável, é afirmar sua dimensão de produtora de subjetividades. Nesse sentido, ampliamos 

nossa perspectiva para além da do lugar de reprodução e transmissão de conteúdos. Analisar o 

engendramento das forças que tornam a escola o lugar quase hegemônico da transmissão de 

saber, é dimensionar sua ação nas engrenagens de produção, acompanhando a lógica liberal que 

contribui na sua consolidação.  

 A sutileza encontra-se no fato de que a matéria prima dessa produção é o próprio 

sujeito, que precisa se adequar às funções do novo ordenamento econômico emergente nesse 

contexto. Seguindo a dinâmica dos acontecimentos ocorridos na sociedade e elencados neste 

trabalho, veremos que a prática educativa será também reordenada, incidindo nos domínios da 

subjetividade. Seja orientando a conduta, as ações, a percepção, memória e pensamentos, ou 

seja, transcendendo as esferas restritas aos métodos e conteúdos, mas englobando-os num 

movimento complexo (BARROS, 1997). 

 Nesse sentido, incluindo outros elementos à sua análise histórica sobre as práticas 

educativas, Barros (1997) agrega ao papel das escolas outras funções importantes que 

coemergem deste período significativo de mudanças no mundo que dizem respeito à nova 

organização social em curso. 

As novas funções da escola serão: a vigilância e o enquadramento. Barros (1997) e 

Brandão (2007) irão compartilhar da concepção de que, nesse processo, existirá um 

distanciamento entre o saber e o fazer, que irá marcar a transição de um ensino comunitário 

para o sistemático, estabelecendo a pedagogia como campo específico do saber. Será esse 

processo, acompanhando os acontecimentos que apresentamos, que auxiliará na transição da 

educação ao ensino, da aldeia à escola (BRANDÃO, 2007). 

A emergência da pedagogia, marcando um lugar de saber-poder, entrelaça-se ao que 

Brandão (2007) vai expor acerca da sistematização dos métodos educativos de forma mais 

diretiva. Consolidando uma prática educativa que se compreende, a partir de então, formalizada, 

porque cria-se uma hierarquização dos modos de aquisição de conhecimentos acerca do mundo, 

das coisas, das relações e da vida. Nessa dinâmica se proporciona um lugar de evidência para o 

campo formal ao passo que desvaloriza outras formas da educação se manifestar 

desqualificando outros saberes (CANÁRIO, 2005).  
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É desse modo que a escola vai erigir seus contornos mais polarizados no sentido das 

críticas que dela emergem. Assim, podemos considerar a escola mais na esfera do que Barros 

(1997) denominou como “ilusão pedagógica”, em que se enfatiza as questões pedagógicas de 

forma autônoma, isentando-a de seu caráter político. Ou seguindo a mesma via, a dimensão da 

forma, proposta por Canário (2005), centraliza suas atenções sobre os métodos que precisam 

estar sistematicamente organizados com foco na aprendizagem enquanto transmissão de 

conteúdos. E aqui constatamos também o enclausuramento do conhecimento nas grades de 

conteúdo. 

 Diante da manutenção de um certo lugar de neutralidade da prática educativa e da 

centralização dos métodos em torno dos processos de aprendizagens, acompanhamos edificação 

da instituição escolar enquanto modelo hegemônico da ação educativa (CANÁRIO, 2005). 

Nesse sentido, a escola instrumentaliza da maneira formal os elementos da dominação colonial. 

À medida que desqualifica outros modos de vida e outras formas de conhecimento, consolida-

se como única possibilidade educativa.  

Brandão (2007) anuncia no começo de seu livro “O que é educação?”, como que a 

educação pode servir como instrumento de dominação. Para ilustrar, ele apresenta a carta 

divulgada por Benjamin Franklin sobre a recusa dos povos indígenas, nos Estados Unidos, em 

aceitarem que seus jovens fossem escolarizados nas “escolas do norte”, pois, quando 

retornavam para suas terras, já não eram mais produtivos naquele modo de vida. Sobre isso, ele 

diz: “[...] a educação do colonizador, que contém o saber de seu modo de vida e ajuda a 

confirmar a aparente legalidade de seus atos de domínio, na verdade não serve para ser a 

educação do colonizado” (BRANDÃO, 2007, p. 11).  

2.3.1 Complexificação social e a edificação da escola 

Os autores concordam então que, num primeiro momento, a educação emerge nas 

organizações sociais enquanto uma produção coletiva, dissolvida no cotidiano de forma difusa. 

Apresentando-se em múltiplas situações de aprendizagem, ocorrendo de maneira espontânea e 

integral (BARROS, 1997). Será, gradativamente, a partir do processo de complexificação da 

sociedade, com a divisão social do trabalho, que se dará a emergência de uma problemática que 

envolve os processos de transmissão do saber (BRANDÃO, 2007). 

Um dos marcos desse processo de complexificação é a centralização política em torno 

do Estado, além do capitalismo emergente. Concomitante a esse processo, acrescenta-se à 

consciência das pessoas a necessidade de uma função mais especializada, direcionada ao 

trabalho de educar e a diferenciação da política educativa burguesa, que inclui ao processo o 
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controle e a discriminação. Assim, a escola também passa a ter a função de vigiar, classificar e 

analisar (BARROS, 1997).  

 A burguesia ascendente é também um elemento novo dessa paisagem de significativas 

mudanças e detém lugar importante no que se refere à emergência da escola enquanto 

instituição.  Concomitante a isso, Barros (1997) nos mostrará como, entre os séculos XV e 

XVII, ocorreu uma transformação no que se refere ao imaginário social sobre a criança, que 

antes desse período nem era tematizada.  Surgirá, neste contexto, uma preocupação sobre a 

infância ou, pode-se dizer, o surgimento de um sentimento de infância, que vai modular 

consecutivamente a organização da escola e da família.  

A nova configuração do reduto familiar permeado agora pela afetividade, a centralidade 

na criança e a concepção de uma certa pureza e inocência atribuída a infância estarão 

proeminentemente vinculadas à família burguesa, indicando uma mudança na mentalidade, 

refletindo-se, então, na forma do cuidado, possibilitando a emergência de um movimento de 

revalorização das tarefas educativas. Ou seja, a medicina doméstica e as práticas de etiqueta, 

que acontecem de maneira simultânea à reorganização da família. Num movimento de 

interiorização e valorização dos espaços separados (BARROS, 1997).  

Ao mesmo tempo que a família burguesa se reorganiza em direção a si mesma, o inverso 

ocorre às famílias das camadas populares, que, por falta de condições e recursos, às vezes 

abandonam seus filhos em instituições filantrópicas, ou deixam que fiquem pelas ruas imersas 

em ambientes rudes e imorais. É nesse contraste, marca da segregação, que a circulação e 

aglomeração se torna sinônimo de desordem, anarquia e periculosidade (BARROS, 1997).  

 A moralidade religiosa se entrelaça, então, às funções de educar, proteger, cuidar e 

vigiar a criança. Funções que serão compiladas e destinadas às instituições escolares, onde 

aparecerá o mesmo contraste no que diz respeito à condição de quem a frequentava. Se por um 

lado a escola oferecia um lugar de proteção e de vigilância discreta para os pequenos burgueses, 

do outro tratava-se de uma vigilância direta com a finalidade de prevenir rebeldias e evitar 

desperdício de indivíduos das camadas pobres da população. 

 A nova mentalidade é também influenciada pelo incremento nas indústrias. Aparece a 

ideia de que “a criança bem-educada seria o pequeno burguês” (BARROS, 1997, p. 148). Junto 

às transformações elencadas, a escola substituiu a aprendizagem como meio de educação. “A 

criança é separada dos adultos e começa, para ela, um longo processo de enclausuramento ao 

qual se deu o nome de escolarização” (BARROS, 1997, p. 153). A educação passa a alçar uma 

dimensão de formação para o futuro, abarcando, então a função social da escola, agregando a 
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moral religiosa e a racionalidade vinculada ao progresso, visando formar pessoas honradas e 

homens racionais.  

  Na escola convergem, então, os interesses de ordem políticos, sociais, econômicos, 

morais, de cuidado, vigilância, dentre outros. A democratização do seu acesso, de maneira a 

incidir na formação política das massas, abarcando sua função social, à medida que precisa 

formar o sujeito para este novo mundo que se abre cheio das utopias de progresso; além da 

necessidade de ordenação de uma multidão cambaleante pelos centros urbanos que representa 

desordem e periculosidade. 

  O desenvolvimento das indústrias amparadas pelo aumento da produção de bens 

duráveis em larga escala, que exige a organização da produção a partir da adequação dos 

trabalhadores aos modos de produção em massa. A emergência do sentimento de infância e a 

reconfiguração da família burguesa sob a égide do cuidado. Todo tensionamento dos ideais que 

compunham esse processo de transformações operadas no coração dos grandes centros urbanos 

já anunciavam a configuração múltipla e paradoxal do que viria ser a conjugação dessas forças 

na regulação social na modernidade. 

2.3.2 Escolarização ou enclausuramento? 

A definição das categorias de delimitação e diferenciação dos lugares sociais referem-

se também a uma nova maneira de ordenar o funcionamento social por meio da classificação. 

Critério de ordenação do capitalismo que, por sua vez, impõe uma nova definição da realidade, 

a partir da racionalidade, já que determina as novas relações a partir da sistematização do 

processo produtivo (BARROS, 1997). Inserida nesse novo contexto, a prática educativa cumpre 

sua função na manutenção e na transmissão do modo de vida a partir de símbolos, intenções, 

padrões culturais e nas relações de poder (BRANDÃO, 2007). Auxiliando veementemente no 

empreendimento de complexificação da sociedade, embora coexista um tensionamento mais 

rígido e com múltiplos atravessamentos em relação a sua função. 

 

Ariès mostra que no século XIII, os colégios eram apenas asilos para estudantes 

pobres, não tinham uma função de ensino. Só a partir do século XV tornam-se 

institutos de ensino e fornecem o modelo das grandes instituições escolares do século 

XV ou XVII. Da simples sala de aula das escolas medievais chegamos ao colégio 

moderno, instituição não só de ensino, mas de vigilância e enquadramento das 

crianças e jovens. O colégio passa a ser uma instituição fundamental da sociedade 

moderna: com um corpo docente separado, baseado em rigorosa disciplina e classes 

numerosas, tornando-se o lugar privilegiado para a formação das gerações instruídas. 

(BARROS, 1997, p. 148). 
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 Uma característica importante que marca a transição de uma educação comunitária, 

dissolvida no cotidiano e nas interações para educação formal é a instituição de uma teoria da 

educação, visto que, ao especializar o campo e a atividade, sistematiza regras, métodos e tempo 

espaço. Ou seja, coemerge a pedagogia e o ensino formal, formatando e nomeando as relações 

entre quem aprende e quem ensina: aluno e professor (BRANDÃO, 2007).  Servindo aos 

projetos da nova organização social a que se configura, tornando-se hegemônica (CANÁRIO 

2005). Todo o saber possui um campo político historicamente constituído, portanto, “enquanto 

lugar de saber, ela (a educação) assegura o exercício de poder” (BARROS, 1997, p. 143). 

A complexidade dos acontecimentos de múltiplas ordens que estamos fazendo aparecer 

e seu engendramento intrínseco à prática educativa incidirão de maneira significativa na 

produção da subjetividade moderna. A produção da subjetividade moderna é coemergente ao 

poder disciplinar, que emerge neste cenário de múltiplos atravessamentos, esquadrinhando 

milimetricamente cada acontecimento, pois se articula aos dispositivos de vigilância, que a 

partir de então, estão intrincados à perspectiva do cuidado e a função da escola. 

Para Deleuze (1992), ao analisar as sociedades disciplinares, Foucault procede uma 

organização dos meios de confinamento:  a família, a escola, a caserna, a fábrica, o hospital e a 

prisão. As escolas, detendo o monopólio das práticas educativas, cumprem função na escala 

produtiva, como meio de confinamento. Incidindo nos sujeitos a partir dos princípios 

fundamentais de qualquer processo produtivo: distribuir no espaço e ordenar no tempo, enfim, 

produzindo força produtiva (DELEUZE, 1992). 

 O enclausuramento da infância, momento em que se opera a transição da família para 

a escola, foi possibilitado, como vimos, a partir da noção de que se deve preservar a sua 

inocência. A escola passa, então, a desempenhar também de modo vigoroso a função da 

vigilância, adotando uma concepção de proteção e controle. 

As sociedades modernas coincidem com as sociedades disciplinares (DELEUZE, 2019). 

Nesse sentido, as funções de vigilância passam a ser atribuídas também à escola. Mesmo não 

sendo apresentadas como função, ou ainda, não estando incluídas de forma explícita nos 

objetivos e metodologias de ensino, o ordenamento em torno da vigilância vai operar, gerando 

efeitos contundentes na produção de subjetividades.  

 Os meios de confinamento têm uma função significativa no modo de operar da 

sociedade, pois administram as forças produtivas de modo a potencializar ao máximo sua 

eficácia. Esse mecanismo só é possível devido aos processos de normalização que vão se 

constituindo como parâmetro da sociabilidade. Como lugar de classificação e controle, sob as 
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égides do cuidado, a escola é uma instituição padrão e, portanto, sendo encarregada de formar, 

cuidar, disciplinar e, como consequência desse processo: aprisionar.  

2.4 Escolas: Entre organização social, instituição e produção de subjetividade. 

2.4.1 As instituições e o saber-poder 

Permear nossa análise dos acontecimentos históricos que citamos completa o nosso 

olhar, não no sentido da determinação, mas, ao contrário, na direção de constatar que, tanto as 

práticas educativas quanto o processo de constituição sujeito são contingentes. Essa maneira de 

ver supera o substancialismo fundado na representação de uma essência imutável. É preciso, 

portanto, considerar a contingência dos processos, levando em consideração que eles se 

constituem historicamente, sendo orientados por discursos e práticas autorizadas em épocas 

específicas em cada sociedade.  

Estamos discorrendo sobre, como o surgimento da pedagogia, como um campo de saber 

está diretamente vinculada às relações de poder que a institui. Assim como outros campos: a 

medicina, a economia, a administração e o direito. Ao propor a investigação dos campos de 

saberes, Foucault os articulou ao que estava fora do discurso, analisando o campo dos saberes 

articulados às instituições, como o hospital, a escola etc., possibilitou compreender como os 

saberes apareciam e transformavam-se, intrincados às relações de poder, num agenciamento 

que configura dispositivos políticos (MACHADO, 2019).  

Esses dispositivos possuem, segundo Machado (2019), uma natureza fundamentalmente 

estratégica, e está intrinsecamente relacionado com a institucionalização desses campos de 

saberes. Suas características políticas e estratégicas se configuram na constituição de 

agenciamentos discursivos significativos para o ordenamento social, tais que estão 

materializados na colonização da subjetividade. Nesse sentido, a institucionalização é um 

processo de legitimação da articulação entre saber-poder, que se constrói no âmago das práticas 

sociais e históricas. Como estamos acompanhando aqui com a emergência da instituição 

escolar.  

Podemos considerar que as instituições emergem de um engendramento de forças e, ao 

serem institucionalizadas, elas passam a ser reconhecidas socialmente como reguladoras da 

ordem social (BARROS, 1997). Assim, a instituição é a reunião e a materialização dos âmbitos 

do saber e poder na direção dos discursos válidos numa dada organização social e, nesse 

sentido, produz as relações sociais entrelaçando vias macropolíticas aos mecanismos 

micropolíticos. Estabelecendo-se numa função de controle social, que estará pulverizada de 
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maneira capilar na tessitura social, logrando grandes êxito nas sociedades de normalização, ou 

seja, as sociedades disciplinares. 

É nesse atravessamento entre as produções discursivas socialmente autorizadas, com a 

emergência de campos de saber, ao processo de regulação social por meio da 

institucionalização, que vemos erigir um dos pontos fundamentais da tese foucaultiana. A 

dimensão positiva do poder que se faz no entrelaçamento entre saber-poder.  

As Sociedades de Normalização, como nos mostrará Yazbek (2015), manifestam a 

eficácia do poder na direção da produção do indivíduo moderno conduzindo seus gestos, 

condutas, comportamentos, enfim, alcançando a virtualidade da própria ação, sendo orientado 

por uma norma. São as tecnologias de poder que vão incidir nesse indivíduo, assujeitando-o ao 

mesmo tempo que fabricando-o.  

Já entendemos que as práticas educativas se constituem como objeto natural imutável, 

muito embora esteja imbuído de um aparente imobilismo, visto que as críticas que lhe são 

referidas parecem se direcionar sempre ao mesmo objeto. Canário (2005) explica que esse a 

partir da tentativa de definição da escola, envolvendo três dimensões: organização, forma e 

instituição.  

No que diz respeito à organização, a centralidade da questão envolve a mudança da 

relação de saber que se opera a partir dos modos de organizar o espaço, o tempo e os 

agrupamentos, mudando de uma relação individualizada (mestre-aluno) para uma relação 

simultânea (mestre-classe).  

 Em relação à forma, trata-se de como será trabalhado o processo de aprendizagem que, 

na maneira que a escola está conformada hegemonicamente, distanciando a aquisição de 

conhecimento que advém por meio das experiências cotidianas de interação, e passando a 

concebê-lo como aquisição e memorização de conteúdos previamente estabelecidos.  

Essa é uma forma tanto de homogeneizar quanto de despolitizar a formação, reiterando 

a escola como um lugar de reprodução passiva e acrítica. Nesse sentido, formular a dimensão 

pedagógica centrada nos métodos de proporcionar a aprendizagem, especializando esse campo 

de saber como um domínio próprio, parece conferir à escola o quase monopólio da ação 

educativa (CANÁRIO, 2005).  

 

2.4.2 Máquina de fabricar cidadãos: produzindo um sujeito cidadão 

Enquanto instituição, a escola passa a funcionar como uma máquina de fabricar 

cidadãos, uma vez que adere e transmite aos valores estáveis inerentes ao agrupamento social, 
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desempenhando um papel importante na integração social. Portanto, num sentido mais amplo, 

vemos que a educação desempenha importante papel na socialização, isto é, incidindo 

diretamente nas necessidades e nos projetos de dada sociedade (BRANDÃO, 2007). Enquanto 

tecnologia de poder, institucionalizada na sua forma escolar, funcionará como uma engrenagem 

na maquinaria biopolítica de governo da população. 

Brandão (2007) nos explicou como a educação retrata uma fração do modo de vida de 

cada sociedade, afirmando, portanto, seu potencial múltiplo pois, além de existirem várias 

maneiras de cada cultura se organizar em relação ao seu sistema de crenças, ideias, processo de 

produção, trocas, símbolos etc.; considera também que as organizações sociais não são 

estáticas, mudam, recriam-se e transformam-se ao longo dos tempos. De maneira geral, 

podemos depreender que a organização social de cada sociedade está ligada à maneira de cada 

grupo social se relacionar entre si e com o mundo que os cercam. 

As instituições, por sua vez, cumprem papéis importantes para a estabilidade das 

organizações sociais. Segundo Almeida (2020), o arranjo social é materializado na forma de 

instituições.  As instituições agem como um dispositivo estratégico engendrado à articulação 

do saber-poder.  Num movimento constante, as instituições operam na homogeneização do 

corpo social produzindo sujeitos. À medida que desenvolvem um campo de comparações, 

espaços de diferenciação a partir de uma regra, assim classificam, estabelecem normas, padrões 

e desvios que estarão diretamente ligados ao que se deseja preservar em cada organização social 

onde se institui, configurando um dado funcionamento da sociedade instituindo processos de 

normalização.  

Seguindo por essa via, Yazbek (2015) nos mostra que os estudos de Foucault na direção 

do sujeito, visa revelá-lo “enquanto produto objetivo dos sistemas de saber poder” (YAZBEK, 

2015, p. 94). Portanto, o que Barros (1997) irá nos propor como modos de subjetivação, ou seja, 

afirmando os processos de produção das subjetividades a partir desses dispositivos.  

 

[...] Nessa perspectiva, a subjetividade não se confunde com a transcendência, um já 

dado [...] São processos que tanto constituirão objetos, quanto conformam modos de 

existir. Quando nos referimos, portanto, a modos de subjetivação, os estamos tomando 

em seu sentido intensivo, isto é, enquanto maneira pela qual, a cada momento da 

história, prevalece certas relações de poder-saber que produzem objetos sujeitos, 

necessidades e desejos. (BARROS, 1997, p. 45).   

 

 

Conduzir os sujeitos, de maneira não autoritária, partindo do princípio da liberdade 

logrado pelas sociedades modernas, indica estratégias minuciosas. Envolvem as instituições 

ocupando um entre: entre uma prática de governo que tenha como referência o controle 
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populacional e a positividade do poder em sua capacidade de produção subjetiva (GALLO, 

2019). Estamos falando de uma maquinaria que se engendra de forma minuciosa em 

mecanismos macropolíticos e mecanismos capilares. Não se trata de uma relação causal 

linearmente conectada, trata-se de uma experiência de disseminação.  

Trata-se de agenciamentos de discursos e práticas que são direcionadas ao campo social, 

engendrando-se, o que Bazzicalupo (2020) denominou como “modus governamental” 

(BAZZICALUPO, 2020, p. 544) Isto é, uma maneira estratégica de governo que se encontra no 

entre: entre a vida que governa e a vida que é governada. Essa compreensão de governo está 

relacionando o ato de governar em duas acepções: dirigir e cuidar; e por duas vias: a população 

como a massa - uma multiplicidade - mas, também como cada individualidade que a compõe 

(GALLO, 2017).  

Ao tratar sobre a biopolítica, Gallo (2017) irá trabalhar sobre a questão do governo e da 

população. É imprescindível que possamos lançar mão da reflexão que envolve a interseção 

entre a questão da população, da governamentalidade e da produção da subjetividade em torno 

da concepção de cidadania. O autor sustenta a tese que a escola, a partir da função social de 

formação do cidadão que ela adere, opera um processo de produção subjetiva do que ele chamou 

“sujeito-cidadão”.  

Dando mais passo nessa direção, Gallo (2017), propõe que, a partir de mecanismos 

complexos de produção subjetiva, somos constituídos cidadãos para sermos governados 

biopolíticamente. A instituição escolar, formatada a partir dos princípios da educação formal, 

é, portanto, lugar por excelência da produção desses sujeitos-cidadãos. 

2.4.3 As múltiplas demandas acolhidas pela escola 

 Dado os acontecimentos apresentados percebemos então que, é a partir de uma forma 

de socialização inédita que a escola se institui como produtora dessa nova forma de se organizar, 

ancorada no saber da pedagogia. Enquadrando a prática educacional num dispositivo 

estratégico de saber-poder, onde a escola torna-se a instituição padrão, a serviço da produção 

dessa nova socialização que paira em torno de uma função social: a de constituir sujeitos-

cidadãos (GALLO, 2017).  

A escola conforma um novo modelo de condutas, hierarquizando outras maneiras de 

lidar com o saber, operando uma cisão entre o saber e o fazer.  Impedindo interferências de 

outros modos de vida que venham a se confrontar com este, legitimado. Tornando-se um 

modelo hegemônico. Vimos como esse cenário complexo tecido aqui está diretamente 
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intrincado à questão da relação entre saber e poder. Fato que se deve por se tratar de uma escola 

que faz da vida dos alunos objeto de intervenção e controle (BARROS, 1997).  

A partir da complexidade do que foi apresentado até aqui, percebendo como as três 

dimensões citadas por Canário (2005) - instituição, organização, forma - não podem ser 

pensadas de maneiras estanques. Cada uma, à sua maneira, corrobora para a propagação da 

concepção cristalizada da escola, seguindo o sentido e das críticas que nos propomos a 

investigar. Fatores que deslizam num movimento constante entre as esferas do saber-poder. 

Vejamos, se a sua organização está vinculada a um novo ordenamento assimétrico na 

relação com o saber, que envolve uma nova configuração entre quem aprende e quem ensina, 

novas maneiras de ordenar o espaço, o tempo e as classes. Modos que contribuíram para sua 

naturalização enquanto objeto e uma fixidez em sua sistematização metodológica. Isto é, a 

emergência da pedagogia enquanto campo de saber intrincada ao seu ordenamento institucional 

na sua dimensão política, portanto, de poder.  Por fim, trabalhando com vistas à integração 

social (CANÁRIO, 2005) por meio da homogeneização da produção subjetiva performada na 

concepção do sujeito-cidadão moderno.  

Essa é uma conformação paradoxal pois, ao mesmo tempo que somos convocados a 

participar dos atos do governo de forma ativa, ao mesmo tempo somos assujeitados, somos 

subjetivados, dada a maquinaria que se conforma, para obedecer aos princípios da sociedade 

democrática. Confessando a nossa verdade ao mesmo tempo que controladas por elas, pelas 

técnicas de registro e exame (GALLO, 2017). Em suma, somos constrangidos a uma 

participação social e política segundo um ordenamento representacional que dissimula um 

ordenamento social e, em contrapartida, somos acometidos por um poder que dirige o próprio 

corpo: o poder disciplinar, que aprofundaremos no capítulo seguinte. 

À medida que retornamos à história da instituição escolar, acessamos a articulação de 

diversos elementos, entrelaçados a campos de saberes já existentes, alguns em constituição, 

mencionamos um novo ordenamento social que se configura em movimentos constantes, 

simultâneos, ininterruptos vindos de muitas direções e empurrando para escola múltiplas 

demandas, ligados a interesses que ora se reúnem, ora se afastam, ora se atropelam. Esses 

movimentos que tensionam a educação formal, tem na escola sua materialização, demonstram 

claramente o terreno de disputas que a constitui, e, com isso, o tamanho de sua complexidade. 
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CAPÍTULO III - Heterogênese: A produção de subjetividade 

3.1 As dobras da subjetividade na produção do sujeito 

 Como vimos ao longo do segundo capítulo, vários foram os fatores que se articularam 

ao longo das transformações ocorridas no mundo, entre os séculos XVII até o XX, inaugurando 

o que se denominou como Modernidade. As Sociedades Modernas coincidem com as 

Sociedades Disciplinares, pelo olhar foucaultiano (DELEUZE, 2019). 

 Neste capítulo vamos nos aprofundar nessa questão de compreender como a escola, 

vista como lugar de primazia da educação formal, serviu a maquinaria biopolítica de produção 

de subjetividade, tomando a docilidade e a utilidade como características necessárias para serem 

aprimoradas pelas demandas advindas com o capitalismo. Importamo-nos nesta análise em 

capturar os efeitos deste processo na produção da subjetividade do sujeito moderno. Essa que 

nos envereda para a concepção de um sujeito-cidadão, conforme expomos acima (GALLO, 

2017). 

 Apontamos sobre o alvorecer da modernidade intrincada às transformações 

significativas ocorridas no campo do conhecimento com o desvelamento da razão. Será essa 

racionalidade que, pelo paradigma cartesiano de compreensão do mundo, fundará o homem, 

enquanto senhor da razão. No entanto, vimos também como ocorreu uma dobra9 na questão do 

conhecimento com a emergência das ciências humanas. Tal que passou a tematizar o próprio 

homem como objeto de conhecimento. A partir de uma dupla acepção, se fazendo sujeito e 

objeto do conhecimento que se propusera a explorar.  

Foi este movimento possibilitou a emergência do campo de saber da pedagogia, 

enquanto campo disciplinar específico sobre o fazer educacional, pela demanda de 

especialização do saber. Processo que, ligado ao exercício de poder, faz com que a educação 

saia do convívio das interações cotidianas para as instituições especializadas em educar, ou seja, 

as escolas. 

O processo de deslocamento da educação para essas instituições propicia às escolas uma 

ação dupla: proteção discreta e vigilância direta - aqui percebemos a atuação da interface entre 

o cuidado e o controle - ao mesmo tempo que se realiza um corte hierárquico entre outras 

 
9 Ao falar sobre a questão da dobra do pensamento está se problematizando a concepção do pensamento como 

interioridade e representação, concepção arraigada ao cartesianismo. Nesse sentido se propõe a subversão da lógica 

da interioridade, tratando a ideia do pensamento numa relação constante entre o fora e o dentro, uma heterogênese. 

Uma figura interessante para compreensão da dobra é a banda de moebius, que apresenta o dentro e o fora como 

uma mesma realidade. “[...] Ora é a dobra do infinito, ora a prega da finitude que dá uma curvatura ao lado de fora 

e se constitui ao lado de dentro” (DELEUZE, 2019, p. 98). 
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práticas educativas que não têm como norteadora a escolarização, descredibilizando-as. Todo 

lugar de saber se vincula às relações de poder (FOUCAULT, 2019).  

É preciso desnaturalizar as práticas pedagógicas e inseri-las na relação saber-poder. 

Porque essas práticas têm como alvo os sujeitos, incidindo e produzindo uma subjetividade 

intrincada nessas relações que as compõem. A produção de subjetividade acontece à medida 

que se estabelecem verdades sobre o sujeito, pois, como vimos, não existe relação de poder sem 

que exista algo como uma manifestação de verdade. Ou seja, um campo de saber que a legitime 

(FOUCAULT, 2020). Nesse sentido, Barros (1997) propõe que o mesmo movimento, que 

constitui campos de saberes, produz relações de poder.  

Gallo (2017) irá nos mostrar a dedicação de Foucault sobre a questão do sujeito e sua 

constituição, ou nas palavras de Deleuze (2019), a obsessão de Foucault pela tematização do 

duplo. Nesse sentido, ele irá concebê-lo por duplo o aspecto já apresentado acima que vamos 

explorar mais: o sujeito da ação de conhecer e como objeto dessa mesma ação. Esse que é 

concebido a partir do assujeitamento aos enunciados.  

Essa dobra só será viabilizada a partir da emergência das ciências humanas, que terá o 

próprio homem como seu objeto. Seguindo essa perspectiva, é importante retornarmos ao 

próprio Foucault (2006a), em que ele afirma que o indivíduo emerge a partir do seu contato 

com o poder, como resultado do agenciamento de dispositivos estratégicos e políticos, 

“enquanto produto objetivo dos sistemas de saber-poder” (YAZBEK, 2015, p. 94). 

Ademais, é preciso depreender que o campo das ciências humanas possibilita a 

emergência paradoxal do sujeito como objeto do conhecimento. Um sujeito-objeto que emerge 

a partir de um feixe de processos (GALLO, 2017), envolvendo o conjunto de práticas 

enunciativas no sistema de sua institucionalização.  

Interessa-nos, no entanto, a maneira que esses enunciados se constituem e das relações 

e as forças que os compõem. Ao serem lançados na trama histórica, eles se materializam nas 

relações concretas, nas práticas, nas condutas e nas instituições (FOUCAULT, 2005). Atrelando 

o saber-poder em sua manifestação física, como tecnologia que incide diretamente nos corpos 

e produz subjetividades (GALLO, 2013). 

 Bondia (1994) nos mostra que a maneira convencional de se pensar as práticas 

educativas está relacionada a uma crença na idealização da natureza humana, na representação 

de um “homem ideal”. Sendo assim, as ideias de realização estariam situadas na mesma direção: 

idealizada e representativa. Essa compreensão, segundo autor, confere uma ideia homogênea 

sobre o percurso necessário para se alcançar a realização humana. Retornamos, então, à ideia 
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de pensar a partir de um dado de constituição a priori de natureza universal proposta pelo 

paradigma racionalista moderno.  

Se concebemos o humano dessa maneira, ocultamos das práticas pedagógicas o papel 

de produção de subjetividade. Propondo a elas apenas um lugar de mediação entre o homem, 

possuidor de uma dada natureza, que precisaria passar pelo processo educativo para se 

desenvolver, alcançando enfim esse ideal de realização (BONDIA, 1994). Hipótese que abarca 

um sentido semelhante no que diz respeito ao ideal de progresso evolutivo, da perspectiva 

teleológica fundada com a ciência moderna (JAPIASSU, 2007).  

 À medida que tornamos cada vez mais claro o entrelaçamento de uma dada forma de 

constituir o conhecimento sobre o mundo - uma epistemologia - e as práticas educativas como 

uma ontologia, vamos percebendo se constituir a relação saber-poder e produção de 

subjetividade. Quando questionamos a maneira de produzir conhecimento, desembaraçamos os 

sujeitos das determinações naturalistas e vemos que tais processos articulados constituem um 

agenciamento de saber-poder que incide na produção de subjetividade. Desocultar esse campo 

da produção nas práticas pedagógicas é interrogar sobre os dispositivos que contribuem para a 

transformação de homens em sujeitos (BONDIA, 1994). 

Bondia (1994) pensa com Foucault acerca de como os processos de subjetivação 

ocorrem de maneira concreta, no intercurso dos emaranhados discursivos, jurídicos, óticos e 

práticos de um dado contexto histórico, pois esse contexto modula os aspectos do poder, do 

saber e, portanto, de subjetivação. Todos os elementos agenciados propõem a conformação de 

uma maquinaria.  

 

[...] uma elaboração dos dispositivos pedagógicos nos quais se constrói e se medeia a 

experiência de si, introduzirei um modelo teórico no qual a experiência de si pode ser 

analisada como resultado do entrecruzamento, em um dispositivo pedagógico, de 

tecnologias óticas de auto-reflexão, formas discursivas (basicamente narrativas) de 

auto expressão, mecanismos jurídicos de auto-avaliação e ações práticas de 

autocontrole e auto-transformação. [...] modalidades concretas dos mecanismos 

óticos, discursivos, jurídicos e práticos que constituem os dispositivos pedagógicos 

particulares no interior de uma configuração historicamente dada de saber, poder e 

subjetivação. (BONDIA, 1994, p. 39). 

 

 

Ao realizar essa elaboração, o autor nos convida a repensar o próprio lugar de mediação 

que a prática pedagógica supostamente ocupa. Mediação entre os homens e o seu potencial de 

desenvolvimento, de evolução. Perceber as práticas pedagógicas arraigadas à ideia de 

desenvolvimento dos indivíduos, é entender que a escola ocupa um certo lugar de ‘ilusão 

pedagógica’. O mesmo lugar que a determina como espaço de proeminência da transmissão de 

saber (BARROS, 1997).  
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Barros (1997) caracteriza essa “ilusão pedagógica” em três âmbitos: primeiro que diz 

respeito à transformação dos múltiplos saberes existentes no mundo, derivados de cada cultura, 

em campos de conhecimento objetivos e neutros, destituindo-os de seu caráter político; 

segundo, de uma certa autonomia que a relação pedagógica tem na escola que a desmembra do 

próprio ordenamento institucional e todo caráter político que o envolve; e por fim, a ênfase na 

questão do conteúdo que é transmitido que esvazia os processos institucionais que também se 

relacionam no processo formativo (BARROS, 1997, p. 178).   

Interrogar sobre os dispositivos que incidem na produção de subjetividade só nos é 

possível quando desnaturalizamos o sujeito, introduzindo-o num plano de produção. Passamos 

a enxergar a dimensão do ocultamento como produtiva e política. Em outras palavras, as 

práticas educativas sendo tomadas como lugar de fabricação de certos sujeitos - sujeitos-

cidadãos, como nos mostrou Gallo (2017) sobre o contexto brasileiro - que, mesmo não se 

propondo de maneira explícita nos planejamentos de aula e conteúdo, ela realiza (BONDIA, 

1994).  

 Nesse sentido, este sujeito que estamos tratando emergir a partir de um emaranhado de 

relações possibilitadas pelo confronto com as esferas do poder, e sua vinculação com o trabalho, 

a vida, a linguagem, os enunciados, as práticas, as tecnologias e dispositivos. Produzindo-se e 

reproduzindo-se de maneira constante e ininterrupta nesses agenciamentos de sentido que 

entrelaçam a vida e o sujeito, com o universo simbólico e concreto, numa articulação entre o 

dentro e o fora 

 O sujeito é produzido na experiência de relação com outros, com os discursos que 

legitimam verdades sobre o sujeito e na relação consigo mesmo (FOUCAULT, 2019). Desse 

modo, complementa Gallo (2017), os processos de produção de subjetividade também são 

processos de objetivação porque “o sujeito não pode ser pensado, tematizado, abordado senão 

como um resultante deste feixe de processos, às vezes, contraditórios entre si” (GALLO, 2017, 

p. 79).   



57 
 

3.2 Eficácia e obediência: Uma visão positiva do poder 

3.2.1 Poder disciplinar e a microfísica do exercício de poder 

Foucault (2020) em sua obra Vigiar e Punir, irá nos apresentar a função célebre das 

disciplinas nas sociedades disciplinares. Bem, como já vimos orientando suas análises por uma 

outra perspectiva do poder, àquele que estará dissolvido nas microrrelações, de maneira 

periférica e sutil, nos movimentos capilares das relações sociais. Será nesse sentido que o 

filósofo irá delinear sua construção acerca do poder disciplinar, esse que incidirá rigorosamente 

o corpo como objeto e alvo do poder. 

Importa ressaltar, no entanto, que a análise se inspira na genealogia enquanto método. 

Por isso, quando iniciamos falando das transformações ocorridas no contexto histórico, 

devemos pensar, não que elas aconteceram de maneira linear, mas, pelo contrário, que as 

mesmas foram acontecendo de formas descontínuas, sem uma ancoragem num ponto de origem, 

muito menos de maneira homogênea.  

Devemos levar em consideração as transformações que envolvem os elementos que se 

agenciaram e tornaram possíveis novos agenciamentos serem feitos. Estamos sustentando a 

hipótese de que educação é campo de disputa de sentido. É, portanto, tensionamento e 

composição de forças. Desse modo, para analisar essas práticas que se modulam através dos 

tempos, faz-se necessário voltar a essas transformações, munidos de olhar sobre os 

acontecimentos históricos. 

Para compreender a construção epistêmica do funcionalismo foucaultiano, como 

denomina Deleuze (2019), precisamos ter em mente que sua criação epistêmica, conceitual e 

metodológica apresenta os entrelaces, as multiplicidades e as digressões mesmas que ele vai 

gradativamente pontuando à medida que apresenta sua construção discursiva; incorporando 

efetivamente em suas obras seu modo de pensar. Por isso, talvez exista uma certa dificuldade, 

ou talvez até uma impossibilidade, de se utilizar de tal análise tendo como norteamento a 

linearidade e o concatenamento das ideias, pressupondo um fio de continuidade ininterrupto, 

tal que manifesta um certo modo de produzir conhecimento científico. 

Importa-nos fazer essa referência, pois tratar do poder disciplinar dessa tecnologia 

política que toma o corpo, nos vincula diretamente à dimensão microfísica do poder, da mesma 

maneira que este está intrinsecamente direcionado ao saber. Desse modo, vai se delineando a 

proposição de um saber-poder que se constitui em costura com diversos dispositivos: 

instituições políticas, práticas sociais e instrumentos de normalização e agenciamentos 

discursivos.  
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Todos esses dispositivos estão dissolvidos nas malhas sociais de maneira capilar e por 

isso faz-se aparecer nos detalhes, nas descontinuidades e nos tensionamentos. Portanto, nessa 

relação obrigatória entre o saber e o poder, que o poder disciplinar se materializa no corpo e na 

subjetividade, tomando-a, paradoxalmente, como alvo e efeito de um mesmo processo 

(FOUCAULT, 2006a. MACHADO, 2019). 

O estudo do poder disciplinar traz de maneira inédita, dentre os estudos empreendidos 

até então sobre a análise do poder, uma perspectiva positiva do mesmo, que segue na direção 

da eficácia (DELEUZE, 2019; GALLO, 2019; YAZBEK, 2015). Será, então, no exercício de 

uma coerção constante e ininterrupta, que se pretende manipular este corpo, chegando à 

extensão de seu detalhe mais ínfimo. Alcançando a própria virtualidade da ação10, isto é, uma 

ação que está em vias de se tornar ato, de onde se almeja extrair o máximo de controle sobre o 

corpo e, consequentemente, eficiência (FOUCAULT, 2020).  

Essa perspectiva positiva sobre o poder se fará em detrimento à perspectiva negativa, 

associada às teorias filosófico-jurídicas, que considera que o poder apenas interdita, exclui e 

oprime, com a finalidade da defesa da sociedade (FOUCAULT, 2004). Alçar o campo da 

positividade do poder é aproximar-se de sua dimensão produtiva (YAZBEK, 2015). Esta que 

produz sujeitos e campos de saberes, que modula comportamentos e atitudes. No tocante aos 

modos da subjetividade contemporânea, almejando adestrar condutas. 

Nesse processo que se constitui gradativamente na tessitura social e vai se engendrando 

nos corpos, submetendo-os por meio da coação ininterrupta. Do controle pela observação 

contínua, pelo registro exaustivo e minucioso e pelo esquadrinhamento do tempo e do espaço, 

resultando daí o extremo da docilidade e utilidade. Assim sendo, observamos como a disciplina 

é a responsável pela constituição de um corpo produtivo, no sentido de uma aptidão aumentada 

em detrimento à uma altivez política, enveredando-o à obediência (FOUCAULT, 2020). 

3.2.2 O corpo dócil em cena - Uma arte do corpo humano 

A relação obrigatória entre docilidade e utilidade, eficácia e obediência, que tem no 

corpo a manifestação dessas ações, se situa no cenário do novo ordenamento político, 

 
10 Ao explicar a ideia de virtualidade Foucault (2001) recorre à noção de periculosidade que como já vimos, vai 

emergir a partir do problema da população entre os séculos XVII e XIX. O aumento significativo da população 

das cidades que suscita uma multidão desordenada e cambaleante pelos centros urbanos. A noção de periculosidade 

está vinculada a um processo de controle que vai se concentrar na observação da probabilidade de ocorrência de 

uma ação perigosa, e assim será classificada por destoar da norma social. Assim se opera um deslizamento à noção 

de penalidade para a de virtualidade, pois a probabilidade da ocorrência de uma ação perigosa põe em risco o ideal 

de harmonia mais do que a ação em si. Nesse sentido, se estabelecerá o mecanismo de vigilância constante, tendo 

como parâmetro a norma. É a partir desse processo que se trabalha uma “reforma psicológica e moral do 

comportamento” (FOUCAULT, 2001, p. 85).  



59 
 

econômico, social, moral e cultural, de complexificação da sociedade. Trata-se do mesmo 

processo que faz emergir a pedagogia, campo específico do conhecimento, de saber e, portanto, 

de verdade. Contexto que se relaciona com a necessidade de ordenação da massa populacional 

que tomou centros urbanos a partir do século XVIII11. Nesse cenário, ao mesmo tempo, é 

desejável a cada indivíduo possuir uma certa autonomia política para se adaptar. Essa é a 

elegância da disciplina que opera menos pela forma da violência, do que pelo controle rigoroso 

de toda e qualquer ação do corpo, até as mais sutis (FOUCAULT, 2020). 

 Em outras palavras, será a incidência do poder disciplinar alcançando as partes mais 

elementares do corpo: os gestos, os comportamentos, as atitudes, a rapidez etc., que estipulará 

uma relação intrínseca entre produtividade e obediência. Será numa gestão "anátomo-política" 

do corpo que se fundará a disciplina como uma tecnologia do poder, imprimindo nas 

singularidades somáticas - os corpos, uma dinâmica própria (FOUCAULT, 2006a). 

Foucault (2020), ao investigar os efeitos do poder disciplinar, tratará do corpo como 

uma anatomia política, dentro do que ele vai analisar como uma arte do corpo humano, isto é, 

um corpo com um investimento político. Essa anatomia política está relacionada à capacidade 

de composição e recomposição desse corpo, de forma a extrair-lhe o máximo de sua capacidade 

produtiva. Uma forma de recomposição em que as somas das partes resultem em mais do que 

o reagrupamento delas. Estabelecendo um esquadrinhamento tal que seja possível extrair todas 

as forças úteis dos corpos (DELEUZE, 2019). 

 É, portanto, na constituição de uma anatomia política como precipitadora da produção 

de uma subjetividade dócil e submetida, que “as disciplinas se tornaram no decorrer dos séculos 

XVII e XVIII fórmulas gerais de dominação” (FOUCAULT, 2020, p. 135). Como formas gerais 

de dominação, entende-se que a relação docilidade-utilidade precipitada pela incidência do 

poder disciplinar servirá como alicerce da formação política, econômica e social das forças 

produtivas.  

Concebendo o poder disciplinar como esse alicerce produtivo, tomando como 

referências as transformações ocorridas nesse cenário de complexificação. Propondo a 

subjetividade sendo constituída a partir desse atravessamento do poder disciplinar, podemos 

abranger a produção desse sujeito - dócil e produtivo - como a matéria prima de todas as 

relações de produção (GUATTARI; ROLNIK, 1996).  

 O recrudescimento das técnicas disciplinares ocorreu simultaneamente ao avanço do 

liberalismo. Será essa simultaneidade que propõe a equivalência entre as sociedades modernas 

 
11 Como vimos no Capítulo II, parte 2.1 “o problema da população: uma multiplicidade dispersa”. 
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como sociedades disciplinares (DELEUZE, 2019). A racionalização do Estado ocorre com 

vistas ao governo da população, tendo em vista a ordenação dessa multiplicidade dispersa. Será 

nesse ponto de convergência que nos encaminhará ao campo da biopolítica e do governo da 

população. Esse campo só será viabilizado a partir da abrangência das análises da economia 

política na formação dos Estados modernos com os estudos do neoliberalismo alemão e norte-

americano (GALLO, 2013). 

Num tensionamento entre o poder disciplinar e o governo da população, percebemos 

como os mecanismos que são pulverizados de forma capilar na sociedade, via poder disciplinar, 

alcançam a população, tornando-se biopoder. Tendo como objetivo conduzir a conduta da 

população para a manutenção da ordem do Estado, orientado também pelo paradigma da 

racionalidade e de campos específicos de saberes. Falar sobre a manutenção dessa ordem é 

tratar também e, sobretudo, de sua dimensão produtiva.  

Segundo Guattari e Rolnik (1996), são várias as máquinas de produção de 

subjetividades que, enlaçadas a essa nova configuração da organização produtiva, incidem para 

a modelização de uma subjetividade numa escala também industrial e global. Nesse sentido, 

estamos realizando uma leitura que ultrapassa os termos da representação. Uma vez que 

estamos tratando de agenciamentos enunciativos que incidem sobre “comportamentos, à 

sensibilidade, à percepção, à memória, às relações sociais, às relações sexuais, aos fantasmas 

imaginários etc.” (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 28). 

Estamos tratando, portanto, de um processo de transformação do corpo em máquina 

produtiva, performada no que Gallo (2017) propôs como sujeito-cidadão. No ponto exatamente 

em que as forças incidem no corpo, paradoxalmente, aumentando suas competências, no sentido 

de uma eficácia produtiva, dentro de uma lógica de mercado, e concomitantemente diminui sua 

capacidade crítica em direção à obediência política.  

Para Deleuze (2019) trata-se de um investimento político do corpo a partir da 

microfísica do poder. Ultrapassando as teorias da representação, valendo-se da explicitação das 

táticas, das estratégias, tecnologias, dispositivos e agenciamentos. Enfim, de uma maquinaria 

que se manifesta a partir de ações físicas no próprio corpo agenciadas às produções discursivas.   

Um processo que ocorre por meio do espelhamento de uma teoria geral do adestramento, 

que decompõe cada ínfima parte do corpo de modo a analisá-la. Ou seja, retirar da minúcia, 

desses detalhes, um material de saber, de conhecimento sobre o corpo, para poder recompor. 

Orquestrando, dessa forma, um funcionamento específico e requerido. Extraindo, dessa forma, 

o máximo de sua eficiência. Nesse sentido, repetimos: a soma de todas as partes é maior do que 

o reagrupamento delas (DELEUZE, 2019). 
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É nesse sentido que Foucault (2020) afirma: “É dócil um corpo que pode ser submetido, 

que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado” (p. 134). O corpo, então, 

torna-se alvo e objeto do poder, o qual deseja-se manipular e corrigir, com objetivo de controlar 

todas suas funções. Com a finalidade de tornar os hábitos automáticos, ao nível de uma 

mecânica. Controlar suas funções ao mesmo tempo que se esmiúça cada parte.  Gerando o 

resultado de reger mais a ação em si, no momento em que ela se coloca em vias de acontecer, 

ou seja, em sua virtualidade, do que, necessariamente, em seus resultados. 

O poder, configurado e manifestado nas relações, é difuso, heterogêneo, descontínuo, 

móvel, múltiplo reversível. Segundo Deleuze (2019), ele não é localizável porque está 

dissolvido nelas, mas justamente por isso ele é local, isto é, no sentido oposto à totalidade. São 

relações e, desse modo, são também composições de forças.  E é justamente nesse lugar que se 

dá a sua eficácia produtiva. No momento que se faz possível a elaboração de um plano de 

organização dessas forças em torno de um objetivo: “tornar útil cada indivíduo e rentável a 

formação, a manutenção, [...] um máximo de eficiência” (FOUCAULT, 2020, p. 160).  

Estamos assim nos aproximando ao próprio contexto da fabricação de bens de consumo 

em larga escala, no seio das indústrias que se estabeleceram no mesmo período. Assemelhando-

se com a fabricação deste corpo útil, como efeito das tecnologias disciplinares e das técnicas de 

objetificação operadas pelas determinações do saber. Essas que reunidas constituem o que 

Foucault (2020) denominou como “a arte do corpo humano”. Será essa mesma forma de operar, 

da qual depreende-se que o indivíduo seja um dos efeitos mais importantes (MACHADO, 

2019). 

 

[...] O poder disciplinar é com efeito um poder que, em vez de se apropriar e de retirar, 

tem como função maior adestrar; ou sem dúvida adestrar para retirar e se apropriar 

ainda mais e melhor. Ele não amarra as forças para reduzi-las; procura ligá-las para 

multiplicá-las e utilizá-las num todo. [...] “Adestra” as multidões confusas, móveis, 

inúteis de corpos e forças para uma multiplicidade de elementos individuais - 

pequenas células separadas, autonomia orgânicas, identidade e continuidades 

genéticas, segmentos combinatórios. A disciplina fabrica indivíduos; ela é a técnica 

específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como 

instrumentos de seu exercício. (FOUCAULT, 2020, p. 167). 

 

 

Estamos propondo então que, o mesmo processo pelo qual passam os produtos 

manufaturados ao serem fabricados, passam os indivíduos ao se constituírem sujeitos a partir 

deste novo ordenamento do mundo conduzido pelo liberalismo. Possuindo também os 

atravessamentos do moralismo religioso, de onde se herdará de maneira pujante fragmentos 

disciplinares, que passarão a sistematizar o método de ensino de maneira mais rigorosa 
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(BARROS, 1997), corroborando, então, com a hipótese apresentada por Canário (2005) da 

escola como máquina de fabricar cidadãos. 

A força do mercado, enquanto reguladora de uma nova forma de governar condutas, nos 

mostra que o capitalismo emergente, e toda teoria - econômica, política e jurídica - que o 

engloba, encarna seu potencial de produção para além da questão material, puramente 

econômica. Ou seja, encarna um modelo de produção que também é subjetivo, de produção de 

subjetividades. 

Dessa forma, configura-se novas relações com os meios de produção, culminando numa 

relação inédita com processo produtivo, agora fabril, industrial e de larga escala (CANÁRIO, 

2005). É preciso também ajustar o próprio homem nessa dinâmica, e isso se dá à medida que 

se constitui uma nova concepção de mundo, ajustando as condutas, ações, pensamentos, 

sentidos, percepções e memórias (BARROS, 1997).  

O cenário de complexificação social agregando-se ao desenvolvimento de uma “arte do 

corpo humano” (FOUCAULT, 2020, p. 135), que desenha as disciplinas a partir da 

decomposição anátomo-política do corpo, irá se engendrar à era do controle social a partir dos 

mecanismos do exame, da vigilância e da normalização. À medida que acompanhamos o poder 

disciplinar se alastrar pelas malhas sociais, vemos também um deslizamento entre o regime 

punitivo, característico das sociedades de soberania, para as tecnologias de controle, das 

sociedades disciplinares.  

Punir, no sentido do controle, passa a desempenhar um papel de formalização: formar 

como uma ação, que se desenrola em dois sentidos, a de organizar a matéria, nesse caso o corpo, 

e determinar seus objetivos. Seguindo por essa direção, mostra-nos Foucault em ‘Vigiar e 

Punir’ que, tanto a escola quanto a prisão, o hospital, a oficina e o quartel, terão finalidades 

formadoras: educar, fazer trabalhar, cuidar, enfim, disciplinar (DELEUZE, 2019). 

3.2.3 A vigilância, o exame e a norma 

Estamos, neste movimento, propondo tornar visível este processo dinâmico de 

constituição de uma maquinaria que se articula por meio de mecanismos sutis, discretos e 

silenciosos engendrados pelo poder disciplinar, do qual o indivíduo é alvo e efeito 

simultaneamente. Como vimos, foram vários os agenciamentos que propiciaram um solo fértil 

para o estabelecimento das disciplinas como formas gerais de dominação (FOUCAULT, 2020). 

 Entre esses artifícios sutis existiram alguns instrumentos que tiveram extrema 

importância para o estabelecimento do poder disciplinar. Foram significantes dada a 

meticulosidade de suas estratégias tanto quanto, por uma coerção sutil e ininterrupta numa 
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proporção de sujeição quase que permanente do corpo. Vamos nos dando conta de que a eficácia 

do poder disciplinar encarna não apenas nos corpos, mas leva em conta a projeção de uma 

psiquê - comportamentos, atitudes, memórias, ações, pensamento, sentidos, hábitos 

(FOUCAULT, 2006a).  

Dada a proporção de decomposição quase que infinitesimal de todas as partes que 

estruturam um corpo enquanto uma produção subjetiva, é, portanto, um poder que se estabelece 

a partir de uma economia calculada e permanente que tem a função de analisar, classificar e 

diferenciar os elementos que, orquestrados, compõem as engrenagens de funcionamento dessa 

maquinaria. Tais elementos são: a vigilância hierárquica, a sanção normalizadora e o exame. 

 Esses são elementos atuam juntos, cada qual se utilizando de um dispositivo próprio, 

gerando efeitos semelhantes, ou possuindo a mesma finalidade, à medida que se articulam para 

o enquadramento no poder. Todos eles tendem a se apropriar da forma mais meticulosa de cada 

habilidade requerida conforme o adestramento proposto. Capturar os efeitos dessa microfísica 

do poder é lançar luz, dar visibilidade, a esses mecanismos que são dissolvidos e orquestrados 

nas minúcias dessas configurações infinitesimais. Propondo uma colonização que é também 

subjetiva, coemergente ao próprio aparecimento do sujeito.  

 Nesse sentido, a preponderância das técnicas de vigilância dá a visibilidade necessária 

para o exercício máximo e ininterrupto do controle. O jogo de olhares é configurado num 

esquadrinhamento, que propõe a disposição dos lugares num quadriculamento ordenado e 

hierárquico, distribuindo os indivíduos nesse diagrama permanente e contínuo.  Para tanto, 

exige-se a organização de uma geometria exata. Os "escrúpulos infinitos da vigilância” 

(FOUCAULT, 2020) não permitem falhas, nem brechas para fora desse olhar que tudo vê e 

tudo controla. Trata-se, portanto, de um “jogo ininterrupto de olhares calculados" 

(FOUCAULT, 2020, p. 174).  

 

O aparelho disciplinar perfeito capacitaria um único olhar tudo ver permanentemente. 

Um ponto central seria ao mesmo tempo fonte de luz que iluminasse todas as coisas, 

e lugar de convergência para tudo o que deve ser sabido: olho perfeito a que nada 

escapa e centro em direção ao qual todos os olhares convergem. (FOUCAULT, 2020, 

p. 170). 

 

 

Compondo uma proporção diretamente proporcional: quanto maior o enquadramento 

nessa ordenação geométrica exata, mais visíveis e detalhados os corpos individuais. Essa 

decomposição tem uma função produtora: produzir hábitos, a partir de um controle interior que 

se desdobra ao comportamento. Mais ainda, do próprio ato, daquele gesto que ainda está em 
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processo de tornar-se um comportamento, em sua virtualidade, exercendo um detalhamento tal 

que, ao permitir agir sobre ele, articula-o aos efeitos do poder. 

Existirá, no entanto, um movimento de complexificação semelhante ao que 

acompanhamos sobre a emergência do campo de saber da pedagogia. Este processo está 

relacionado ao aprimoramento dos aparelhos de produção, à divisão social do trabalho e ao 

aumento do contingente de trabalhadores das indústrias, à migração da população rural para as 

cidades. Ou seja, trata-se da complexificação da sociedade. 

 O movimento de complexificação vai estabelecer a função de vigiar também como área 

de especialização do conhecimento, inserido na dinâmica do saber-poder. Fato que ocasionará 

uma diferenciação, um posto diferenciado na hierarquia dos olhares. Esse processo tem como 

finalidade o aumento da eficiência na produção. 

A excelência da vigilância está em propor um microscópio do comportamento” 

(FOUCAULT, 2020, p. 170), em que mesmo os que são responsáveis por vigiar são vigiados.  

Num controle mais discreto, como se a pirâmide de olhares vigilantes se localizasse à sombra, 

formando um contraste da visibilidade.  

O aperfeiçoamento do poder disciplinar se desenvolve à medida que a vigilância vai 

gradualmente desaparecendo do olhar dos outros, num controle menos direto, tornando-se mais 

objetiva e obtendo menos instrumentação.  É nesse sentido que “o poder disciplinar olha para 

o futuro, para o momento que a coisa funcionará sozinha e que a vigilância poderá não ser mais 

que virtual, em que a disciplina, por conseguinte, tornar-se-á um hábito.” (FOUCAULT, 2006a, 

p. 59). 

Nesse movimento é realizado uma economia calculada e permanente, em que o corpo 

se torna locus do exercício político. Esse que, por sua vez, se dissemina de formas diversas e, 

sobretudo, discretas. Espera-se adestrar as habilidades de tal forma que, quanto mais hábil, 

maior seja a apropriação. Nesse processo subsiste um pequeno mecanismo penal que, integrado 

ao conjunto, se efetua numa punição dissolvida nas frações mais tênues da conduta. A sanção 

normalizadora pune a partir da norma, mecanismo que emerge de um conhecimento constituído 

a partir do exterior, no limiar entre o indivíduo e o saber provindo do processo de observação 

ininterrupta - a vigilância - e dos registros contínuos. 

É um conhecimento que se constitui numa fronteira externa ao indivíduo, mas que 

comporta toda minúcia de sua singularidade. Isso ocorre pelas técnicas de registro constante - 

os prontuários, relatórios, a marca da presença/ausência, os exames etc. A norma se ordena de 

uma maneira difusa, de acordo com o movimento próprio de cada singularidade, pelo saber 
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derivado desse registro. Um saber que é, portanto, singular e se tornará geral pela análise das 

regularidades.  

Por isso que a norma se instituirá como parâmetro coercitivo, à medida que, pela 

comparação desses registros e das constâncias entre comportamentos se estabelecerá um espaço 

de diferenciação, os desvios. A coerção se fará pela segregação daqueles que são “normais”, ou 

seja, os que seguem as regras da constância; e os que estão fora dela, os desviantes: “o que 

pertence à penalidade disciplinar é a inobservância, tudo o que está inadequado à regra, tudo o 

que se afasta dela, os desvios” (FOUCAULT, 2020, p. 176). 

Sendo assim, a punição que entra em cena nas sociedades disciplinares tem uma função 

corretiva e, portanto, formalizadora. Ou seja, atua como um exercício constante, de maneira a 

corrigir os desvios e, então, adequar à regra. Um processo de normalização que opera com a 

força desses instrumentos que buscam penalizar as partes mais infinitesimais do ato: a maneira 

de ser, a sexualidade, o tempo, o corpo, os discursos, enfim, a atividade.  

Nesse movimento vai se produzindo simultaneamente a qualificação e a quantificação 

dos comportamentos, relacionando-os de forma inerente às regras.  Essas, por sua vez, 

derivadas da regularidade dos registros. Assim, estes processos servem à função repressiva dos 

aparelhos disciplinares, mas, ao se estabelecerem de maneira discreta, quase inaparentes pelo 

funcionamento do dispositivo, parecem até inexistentes. 

Verificar os atos, atividades e condutas, comparando-as ao comportamento grupal, 

auxilia no estabelecimento de uma hierarquização, à medida que diferencia os comportamentos, 

tendo como parâmetro a norma, sendo os que mais se aproximam dela os qualificados, 

adequados ou bem disciplinados. Levando em consideração esse funcionamento, podemos 

conectar que não é estranha a associação entre bom comportamento - disciplina - ao bom 

desempenho escolar, logo cria-se o estereótipo do 'bom aluno’.  

 

Aparece por meio das disciplinas, o poder da Norma. [...] O normal se estabelece 

como princípio de coerção no ensino, com a instauração de uma educação 

estandardizada e a criação das escolas normais; estabelece-se no esforço para 

organizar um corpo médico e um quadro hospitalar da nação capazes de fazer 

funcionar normas gerais de saúde; estabelece-se na regularização dos processos e dos 

produtos industriais. [...] graus de normalidade, que são sinais de filiação a um corpo 

social homogêneo, mas que tem em si mesmos um papel de classificação, de 

hierarquização e de distribuição de lugares. Em certo sentido, o poder de 

regulamentação obriga à homogeneidade; mas individualiza, permitindo medir os 

desvios, determinar os níveis, fixar as especialidades e tornar mais úteis as diferenças, 

ajustando-as umas às outras. (FOUCAULT, 2020, p. 180-181). 

 

 

 Esse campo de comparação, que é estabelecido entre os indivíduos, servirá a avaliação 

de suas competências e aptidões. O movimento de distanciamento da norma já se constitui em 
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si como uma infrapenalidade, que se manifestará na coerção ininterrupta como um esforço de 

correção pela normalização, até que se alcance os comportamentos desejáveis e aceitáveis 

socialmente. A adequação propiciada por esse processo de comparação e diferenciação servirá, 

ela mesma, como própria recompensa, reforço positivo, nesse sistema de adestramento. Sendo 

assim, vemos o próprio sistema de classificação retroalimentando o sistema disciplinar numa 

“microeconomia de uma penalidade perpétua” (FOUCAULT, 2020, p. 178). 

Estamos vendo se constituir o que caracteriza o processo de normalização, organizando 

as condutas de acordo com uma regulamentação, implementando efetiva gestão disciplinar dos 

corpos. Essa penalidade infinita, coerção ininterrupta, constitui todas as instituições 

disciplinares, consolidando-as como meios de confinamento: “oficina, quartel, escola, hospital, 

tanto quanto a prisão” (DELEUZE, 2019, p. 40); normalizando a medida que “compara, 

diferencia, hierarquiza, homogeneíza e exclui.”  (FOUCAULT, 2020, p. 180).  

A maneira mais eficaz de se extrair eficiência de um corpo não é intervindo na sua ação 

propriamente dita, mas no desenvolvimento desta. Sendo assim, a disciplina atua sobre a 

maneira em que os gestos são produzidos. É uma invenção técnica sobre a maneira de gerir os 

homens, adaptar suas multiplicidades. Essas instituições, esses meios de confinamento, se 

configuram como mecanismos disciplinares de gestão dos corpos, que agenciados a outros 

dispositivos discursivos e institucionais, constituem uma maquinaria (FOUCAULT, 2019). 

Estamos, então, acompanhando como que estes instrumentos: a vigilância hierárquica, 

a sanção normalizadora e o exame, articulados, vão constituindo e difundindo a tecnologia 

disciplinar, edificando a Sociedade Disciplinar. Yazbek (2015) mostrará como Foucault 

estabelece um programa crítico das sociedades de normalização. Essas que se constituem tendo 

como motor a tecnologia disciplinar como elemento de normalização. O exercício do poder em 

sua finalidade é, portanto, a adaptação do indivíduo através da norma. 

Na composição dessa maquinaria, o exame exerce uma função que opera numa 

circularidade: reificando os mecanismos de poder que produzem o saber sobre o indivíduo, 

assujeitando-o. Assim, produz-se o sujeito como efeito e alvo do poder. O exame, nesse sistema, 

possui um caráter ritualístico que é constantemente atualizado, por meio das técnicas que 

combinam a vigilância e a classificação, tais que discriminam, segregam e excluem, 

proliferando-se por meio de uma tecnologia que tem sua difusão em dispositivos de saberes, 

como o da pedagogia, o da psiquiatria e outras práticas terapêuticas ou seu cuidado. Em suma 

enunciados que legitimam uma verdade acerca do sujeito.  

Esses sistemas de saberes formulam o conhecimento a partir da observação ininterrupta 

e do registro constante de cada singularidade que está submetida às pirâmides de olhares. Dessa 
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vigilância constante, extrai-se um saber que, mesmo sendo singular, formula uma regra geral 

de conduta, estabelecendo os que devem ser classificados como normais. Ao operar a lógica de 

intervenção, direcionada à subjetividade, esses exames realizam um processo de formatação de 

cada indivíduo de acordo com a norma.  

Nesse processo percebemos como se estabelece uma teoria geral acerca do 

comportamento humano, consolidando a ideia de um sujeito universal, de uma conduta que 

deva se alcançar à medida que se é educado para tal, leia-se educar como adestrar, formar, tratar, 

medicalizar etc. Em suma, tudo que possa tornar o sujeito “normal”. 

Traçando um ideal acerca da sanidade ou da loucura, da saúde e da doença, do que é 

uma boa educação e o que não é, etc. A construção desse sujeito universal passa 

obrigatoriamente pelos mecanismos prescritivos e examinatórios. Ditando qual a conduta 

aceitável a ser seguida como referência. Não apenas estabelecendo essas condutas, mas criando 

dispositivos para normalizá-las, como estamos acompanhando. 

 

[...] A escola se torna uma espécie de aparelho de exame ininterrupto que acompanha 

em todo o seu cumprimento a operação do ensino. Tratar-se-á cada vez menos 

daquelas justas em que os alunos defrontam forças cada vez mais de uma comparação 

perpétua de cada um com todos, que permite ao mesmo tempo medir e sancionar. [...] 

O exame permite ao mestre ao mesmo tempo em que transmite seu saber, levantar um 

campo de conhecimento sobre seus alunos. [...] o exame é na escola uma verdadeira 

e constante troca de saberes: garante a passagem dos conhecimentos do mestre ao 

aluno, mas retira do aluno um saber destinado e reservado ao mestre. A escola se torna 

o local de elaboração da pedagogia. E do mesmo modo como o processo do exame 

hospitalar permitiu a liberação epistemológica da medicina, a era da escola 

examinatória marcou o início de uma pedagogia que funciona como ciência. 

(FOUCAULT, 2019, p. 183). 

 

 

 A aproximação desses dois campos de saberes é expressiva, pois empreendem práticas 

de cuidado. Essas, por sua vez, estão sempre envoltas numa perspectiva de melhoramento ou 

cura do indivíduo. Para tanto, faz-se necessário direcionar a conduta deste de acordo com 

perspectivas normativas. Sobre essa aproximação, Bondia (1994) traz mais similaridades, 

reafirmando uma concepção normativa do que significa não apenas ser humano, mas uma 

pessoa formada e sã, ou ainda, do que são as formas desejáveis ou indicam as formas 

patológicas referidas ao sujeito (BONDIA, 1994). Nesse sentido, o autor afirma que 

contemporaneamente as práticas de terapia se aproximam à educação ou reeducação, pois essas 

devem contribuir para o melhoramento do humano. 

Serão as técnicas de exame, como a regularidade das visitas de inspeção ou de avaliação 

que ocorrem em instituições hospitalares, militares e escolares; juntamente com o 

preenchimento dos prontuários, com os dados relativos a cada um dos indivíduos; ou as 
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avaliações que demarcam de força hierárquica, portanto, de classificação, existente nesta 

relação de saber-poder. Tudo isso ocorre ao mesmo tempo que se constitui um saber sobre o 

observado, objetificando-o e sujeitando-o ainda mais a esse poder.  

Nessa dinâmica que vai se constituindo uma verdade singular acerca do sujeito, a partir 

dos registros e das análises realizadas sobre seu comportamento. Existe um aproveitamento da 

escrita desses registros que propõe a constituição de uma individualidade. Essa é uma questão 

que possui nuances sutis, pois o poder disciplinar ao mesmo tempo que visa a homogeneização, 

individualiza, pois dá visibilidade às singularidades e a partir dessa estabelece a norma.  

É sob a perspectiva de cuidado que se estabelece a prática de dirigir a conduta. Nessa 

dinâmica, governar o todo passa obrigatoriamente ao governo de cada singularidade que 

compõe o todo. Esse processo só é possível a partir dessa escrita examinatória contínua, que 

inclui uma observação permanente. Complementando a estratégia de vigilância, de visibilidade 

desse corpo. 

 

A disciplina é o conjunto de técnicas pelas quais os sistemas de poder vão ter por alvo 

e resultado os indivíduos em sua singularidade. É o poder de individualização que tem 

o exame como instrumento fundamental. O exame é a vigilância permanente, 

classificatória, que permite distribuir os indivíduos, julgá-los, medi-los, localizá-los 

e, por conseguinte utilizá-los ao máximo. Através do exame, a individualidade torna-

se um elemento pertinente para o exercício do poder. (FOUCAULT, 2019, p. 182). 

 

 

Essas técnicas documentais, das quais resultam os mecanismos de exame, possibilitam 

o processo de individuação, em que o indivíduo poderá ser mensurado, discriminado, 

comparado e descrito, enfim, normalizado (FOUCAULT, 2020). Essas técnicas fazem parte do 

processo de objetificação e sujeição. Relação que Gallo (2017), recorrendo à Audureau, propõe 

enquanto assujeitamento, segundo os autores, um processo intrínseco à produção de 

subjetividade.  

Explicando a noção de assujeitamento, eles propõem que o indivíduo não emerge 

puramente submetido, mas, ao se deparar com o poder, é produzido já objetificado. Isso ocorre 

porque a ele está direcionada toda a tecnologia desta maquinaria. Assim, nas palavras dos 

mesmos, o processo de assujeitamento é, claro, a produção de um sujeito, de uma ‘sujeição’, de 

uma docilidade, mas também, e sobretudo de uma subjetividade. E contra todos os nossos 

hábitos mentais, é através desta subjetividade que as disciplinas visam a sujeição” (AUDREAU, 

2003 apud GALLO, 2017, p. 83). 
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3.3 Topografia do poder 

Para pensar na emergência do poder disciplinar, Foucault (2020), direciona seu olhar 

para a formação do exército. Em suas análises, ele percebe que é devido à esfera econômica, 

unindo-se a necessidade de vigilância e organização, que os dispositivos disciplinares emergem, 

antes de se envolverem progressivamente nas malhas da sociedade moderna. Esses dispositivos 

surgem como ilhas disciplinares (FOUCAULT, 2006a), tendo a modernização dos exércitos, a 

invenção do fuzil, a ordenação dos mosteiros e conventos como ponto de ancoragem na 

sistematização do que veio a se constituir como sociedades disciplinares.  

O poder disciplinar se engendrou a partir das inovações constituídas nesses meios de 

confinamento, unindo os saberes e as técnicas à necessidade de ordenação de uma massa 

desordenada, uma multidão cambaleante que se alastrava pelos centros urbanos. Essa 

organização, via poder disciplinar, resultou numa “multiplicidade ordenada no seio da qual o 

indivíduo emerge como alvo de poder” (MACHADO, 2019, p. 25). 

Assim, é preciso retornar a Foucault (2006a), no momento em que ele demonstra o 

surgimento dessas “ilhas disciplinares” no seio das sociedades de soberania, que em seguida 

foram se alastrando de forma diagonal nas sociedades ocidentais:  

 

[...] Formou-se no interior das comunidades religiosas, dessas comunidades religiosas, 

ele se transportou, transformando-se, para comunidades laicas que se desenvolveram 

e se multiplicaram nesse período da pré reforma, digamos nos séculos XIV e XV. 

(FOUCAULT, 2006a, p. 51).  

 

 

A disciplina que será herdada das comunidades religiosas dado, inclusive, a 

preponderância do papel das instituições religiosas ao ideal civilizador. Mas essa herança não 

ocorrerá apenas por espelhamento, ocorrerá dentro das próprias instituições. Vimos, por 

exemplo, como o modelo do convento e do internato serão constituídos como modelos de 

educação mais frequente e perfeitos (BARROS, 2007). Ao mesmo tempo que, por meio de 

arranjos sutis, a disciplina vai se alastrar entre a pedagogia escolar e militar, alcançando todas 

as formas de treinamento (FOUCAULT, 2020). 

A eficácia do poder disciplinar se delineia por uma dada topografia incrível. Sua 

sistematização se fará semelhante ao plano cartesiano. Afinal se objetiva o controle exaustivo 

de todas as partes do corpo, para que dele se extraia a maior eficácia de maneira que se obtenha 

como resultado o completo “domínio do corpo dos outros” (FOUCAULT, 2020, p. 135). Para 

tanto, é necessário que disponha-os organizando um “espaço analítico” (FOUCAULT, 2020, p. 

140). Esse espaço se organiza, articulando o isolamento, a localização, a distribuição do tempo, 

e a hierarquia, tal qual um “quadriculamento” (FOUCAULT, 2020, p. 140).  



70 
 

Nesse sentido, a semelhança ao plano cartesiano se faz à medida que a disciplina opera 

por um enfileiramento. Ou seja, ao individualizar os corpos, cada qual em um posto 

determinado e criar classificações hierárquicas entre cada função, ao mesmo tempo que faz o 

poder circular, como numa teia de relações, concomitantemente se dispõe um mecanismo de 

vigilância de uns com os outros. Opera-se uma ordem produtiva, cada lugar é meticulosamente 

determinado a partir de uma classificação que leva em consideração o lugar na fila: “o ponto 

em que se cruzam uma linha e uma coluna” (FOUCAULT, 2020, p. 143).  

  As disciplinas controlam, submetem, classificam e individualizam. Sim, individualizam 

ao esquadrinhar num espaço serial ou celular. Ao mesmo tempo que liga um ponto 

imediatamente a outro a partir de uma dimensão funcional. Por uma operação, como 

engrenagens em uma máquina, ou como uma maquinaria.  

Vemos a disciplina emergir tal qual a produção industrial em larga escala. Ao ordenar 

individualizando, opera dois movimentos simultâneos: ao mesmo tempo que ordena as 

“multidões confusas, inúteis ou perigosas” (FOUCAULT, 2020, p. 145), que surgem a partir 

do crescimento demográfico ocorrido no século XVIII (HOBSBAWM, 1977), homogeneíza-

as, individualizando, gerando eficiência produtiva, compondo “quadros vivos” (FOUCAULT, 

2020, p. 145). 

Ressaltamos que este processo que faz emergir a individualidade, também característica 

de subjetivação do poder disciplinar, traz uma imbricação significativa na história das ideias 

filosófico-jurídicas que estão em curso aproximadamente entre os séculos XVII e XVIII. Essas 

ideias também concorrem uma concepção de emergência do indivíduo a partir do 

entrelaçamento da revolução burguesa e do surgimento da economia capitalista. Foram esses 

acontecimentos unidos às produções intelectuais e epistemológicas, gestadas em igual período, 

fizeram aparecer a concepção do indivíduo a partir da noção do direito. 

Por essa perspectiva, o indivíduo emerge na cena histórica no momento em que 

reivindica seus direitos individuais e originários. Mediante um cenário de efervescência 

coletiva, necessidade de participação política efetiva e de liberdade de mercado.  As teorias 

jurídicas e filosóficas tecem como narrativa que o homem, munido de autonomia, 

individualidade e liberdade, irrompe a cena pública da história ocidental clássica., logrando 

uma trajetória de súditos a sujeitos de direito. Eis que nasce uma concepção jurídico-

representativa dos sujeitos de direito.  

Concepção que tem como base um sujeito abstrato, que reivindica o direito relacionado 

à existência, direcionando-o a uma verdadeira natureza do homem.  Por isso vinculam suas 

exigências de direitos à ideia dos direitos originais do indivíduo, direitos naturais. Podemos 
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compreender que essa concepção se erige pela imersão no paradigma da ciência como um novo 

ordenamento cosmológico (JAPIASSU, 2007). É inerente, portanto, que as ciências do homem 

se estabeleçam a partir do mesmo paradigma. 

No entanto, Foucault (2006a) nos chamará a atenção ao fato de que, tais teorias só se 

tornaram possíveis à medida que esse sujeito jurídico tivesse sido modulado pelas técnicas 

disciplinares. Na composição dessas forças que resultaram na própria individuação do homem. 

Nos parece claro que, na análise realizada por Foucault, ele está nos apresentando os fatores 

que convergiram e possibilitaram num dado momento a emergência desse sujeito, que abarca 

em sua constituição o ponto de convergência das forças dos acontecimentos que o incidem.  

Em todo caso, significa considerar também que as teorias políticas que surgem nesse 

período fazem parte da confluência desses acontecimentos, unindo-se às técnicas disciplinares, 

cada uma respondendo a uma finalidade específica da época. Portanto, podemos dizer que esse 

homem moderno, do qual estamos tratando, é a superposição entre o indivíduo jurídico e o 

indivíduo disciplinar (FOUCAULT, 2006a). 

 

E o que se chama homem, nos séculos XIX e XX, nada mais é que a espécie de 

imagem remanescente dessa oscilação entre o indivíduo jurídico, que foi o 

instrumento pelo qual em seu discurso a burguesia reivindicou seu poder e o indivíduo 

disciplinar, que é o resultado da tecnologia empregada por essa mesma burguesia para 

constituir o indivíduo no campo das forças produtivas e políticas. É dessa oscilação 

entre o indivíduo jurídico e, instrumento ideológico da reivindicação do poder, e o 

indivíduo disciplinar, instrumento real do seu exercício físico, é dessa oscilação entre 

o poder que é reivindicado e o poder que é exercido que nasceram essa ilusão e essa 

realidade que chamamos o Homem. (FOUCAULT, 2006a, p. 72). 

 

3.4 Biopolítica, governamentalidade e governo de si 

3.4.1 Ampliando o espectro: produção de subjetividade em território biopolítico 

Quando Foucault (2020) nos convida a pensar no poder disciplinar, conseguimos 

visualizar o corpo tomando a cena política a partir de sua anatomia e da minúcia dos seus gestos. 

Justamente neste lugar que incidem as técnicas disciplinares de modo a fazê-lo simultaneamente 

dócil e produtivo. Gallo (2017) propõe, então, que o sujeito é efeito do poder disciplinar e 

também do biopoder.  

Laura Bazzicalupo (2020) traça um mapa conceitual do conceito de biopolítica. Em seu 

processo de apresentação do conceito, ela vai elaborando, simultaneamente, uma crítica 

contundente aos aparatos jurídicos próprios da modernidade. Trata-se de instâncias que 
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compilam discursos de verdade sobre a vida estabelecendo uma perspectiva normativa, ao 

mesmo tempo que autorizam intervenções políticas sobre as mesmas. 

 A concepção de vida que auxilia no mapeamento desse conceito é a que se aproxima 

da ideia do “ser vivente”. Essa compreensão deve ser pensada em todos os sentidos que ela 

pode abarcar, afinal está se propondo pensar a vida partindo do ponto de vista econômico e 

estratégico relacionada ao “ser vivente”. Ao nos depararmos com a definição de vida, vemos 

operar um tensionamento entre o campo da biologia, da ciência da vida, e o campo da política 

(BAZZICALUPO, 2020). 

A concorrência dos sentidos sobre a vida propõe um jogo de forças cambaleante entre 

a ideia de “ser vivente” e de “ser humano”. É preciso ressaltar, no entanto, que o que está em 

jogo nesse tensionamento é uma concorrência por uma definição normativa, com base em um 

campo de saber que a legitime. Em outras palavras, que se estabeleça uma normativa sobre a 

orientação das condutas, portanto uma governamentalidade (BAZZICALUPO, 2020; 

FOUCAULT, 2020; GALLO, 2019). 

Seguindo por essa via, a autora irá nos apresentar uma certa incoerência na coexistência 

entre os aparatos jurídicos clássicos e o exercício da biopolítica, visto que o fundamento do 

sujeito de direito nos enunciados jurídicos é abstrato. Como vimos, exalta-se valores liberais 

como a liberdade, a autonomia, a cidadania, tais que se tornam incoerentes quando percebemos 

os sujeitos enredados pelas malhas de um exercício de poder que vai do corpo aos gestos mais 

ínfimos, alcançando a virtualidade das ações, no sentido da subjetividade. Ou seja, que 

aprisiona ou coloniza a subjetividade oferecendo-lhe uma produção subjetiva assujeitada. 

Produção que não aparece no campo da visibilidade, devido a um minucioso agenciamento. 

 

O modelo jurídico-repressivo - fundamentado num sujeito abstrato e que se apoia em 

critérios de autonomia, de igualdade, de simetria, lei e cidadania, centrais no léxico 

jurídico político moderno, junto aos princípios liberais de separação entre privado e 

público, de controle recíproco dos poderes institucionais, de formas de delegação 

verticais e coerentes no ordenamento jurídico - parece inadequado para enfrentar esta 

virada que definimos como biopolítica. (BAZZICALUPO, 2020, p. 20). 

 

 

A vida, então, é tomada no aspecto de corporeidade em detrimento à representação 

como o modo de existência do ser vivente. Esse é o bios que adentra para a cena como objeto 

de intervenção política, no sentido de governo das condutas. Essa orientação da vida tem como 

prerrogativa a manutenção da segurança e a seguridade social (BAZZICALUPO, 2020). Vimos 

que o poder disciplinar inaugurou a era do controle social a partir das tecnologias que incidem 

nos corpos, assujeitando-os.  



73 
 

A biopolítica, por sua vez, se ordenará, objetivando o governo da população a partir da 

ordenação de agenciamentos discursivos e tecnológicos de determinados campos de saberes 

emergentes no século XVIII, como a economia política, a administração, estatística etc. Esses 

saberes atuam legitimando verdades sobre modos de existência e as maneiras de se conduzir., 

produzindo concepções universais e homogeneizantes do sujeito e da vida - territórios de 

disputa política - a partir da observação de regularidades de certos fenômenos, a medição da 

probabilidade de sua ocorrência, a normatização de concepções acerca do que é ou não doença; 

enfim, traçando referências de normalidade como parâmetros de governo. 

A virada que possibilitou a análise genealógica das relações de poder é a inversão do 

polo de visão e a fragmentação ao se conceber a teoria sobre o poder, em contraposição às 

abordagens clássicas de teoria-política. Ou seja, tomar o poder em sua positividade, na sua 

capacidade de produção (FOUCAULT, 2019; MACHADO, 2019; YAZBEK, 2015). Isto é, na 

maneira que, dissolvido nas relações cotidianas, ele se alastra, engendrando relações. 

 A positividade em relação ao poder envolve um saber que se legitima como verdade e 

autoriza certo exercício de poder - Como vimos no primeiro capítulo sobre aleturgia e 

hegemonia, no sentido grego12. Foi isso que Foucault (2020) nos mostra, num segundo 

momento de seu trabalho, quando opera um deslocamento do saber-poder para o governo dos 

homens pela verdade. Esse deslocamento não se opõe ou nega suas análises anteriores, mas 

aumenta o espectro, mantendo em vista a questão da produção de sujeito, mas agora 

compreendendo os jogos de verdades que tendem a orientar as condutas (FOUCAULT, 2020. 

FOUCAULT, 2004) 

  É neste momento de inflexão de seus estudos que Foucault (2017) fala do 

estabelecimento da governamentalidade - como racionalidade do Estado - a partir de uma 

triangulação entre a soberania, a disciplina e a gestão governamental. A superposição desses 

âmbitos de poder que fazem funcionar a lógica do Estado moderno, o que ele chamou de a “arte 

de governar” (FOUCAULT, 2020). Compilando as demandas advindas de várias direções: a 

soberania pelo viés jurídico, a disciplina pela produção de subjetividade dócil e eficiência da 

governamentalidade a partir dos dispositivos de segurança e controle. 

 

 

 

 

 
12 Ver tópico: 2.2.1 Um movimento constante: Os jogos de verdade, as relações de poder e o governo das condutas. 
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[...] se a arte de governar é fundamentalmente vinculada à descoberta de uma verdade 

e ao conhecimento objetivo desta verdade, isso implica a constituição de um saber 

especializado, a formação de uma certa categoria de indivíduos também 

especializados nesse conhecimento dessa verdade, e essa especialização constitui um 

domínio que não é exatamente próprio da política, que define antes um conjunto de 

coisas e de relações que, como quer que seja, devem se impor à política [...]. 
(FOUCAULT, 2020, p. 15). 

 

Como estamos vendo, o Estado moderno se erige com bases nas técnicas que se 

engendram a tecnologias de vigilância e controle, produções enunciativas, intervenções 

normalizantes, como um prolongamento do poder disciplinar, que se irradia com mais ênfase 

nas populações; em que todos os elementos que constituem essa maquinaria funcionam tal qual 

engrenagens pondo em funcionamento esse mecanismo. Yazbek (2015) nos mostrará que, se o 

poder disciplinar incide no indivíduo, o biopoder tem como alvo a população, e aqui temos uma 

inflexão significativa. Importa-nos, entretanto, que será, trabalhando com a 

governamentalidade13, que Foucault aprofundará os estudos sobre a subjetividade (GALLO, 

2019). 

3.4.2 Apresentando pistas de resistência a partir do governo de si 

Ao iniciar seus estudos na direção da governamentalidade, Foucault começa a 

apresentar pistas de resistência do sujeito ao processo de assujeitamento, de aprisionamento 

subjetivo; pois é quando o sujeito deixa de ser pensado como puramente assujeitado nas 

relações de poder e torna-se propulsor no processo de construção de si. Gallo (2019) trata desse 

processo de virada nos estudos de Foucault como uma linha de hesitação. Ela mostrará a 

dimensão quase paradoxal da subjetivação, o lugar do contato com o poder que ao mesmo 

tempo subjetiva e assujeita. A pista de resistência se abre a partir do momento em que “o sujeito 

passa a ser trabalhado como agente, não apenas como objeto sujeito" (GALLO, 2017, p. 81).  

Tratar da dimensão do “si” ou do “si mesmo” é considerar o aspecto contingente da 

produção do sujeito, ao mesmo tempo que diz da relação do sujeito com ele mesmo. Isto é, da 

relação que o sujeito pode nutrir e estabelecer com ele mesmo, como numa relação política. E 

nesta relação, consigo e com os outros, se constituir subjetivamente (FOUCAULT, 2013 apud 

 
13  O problema da população será o alvo da biopolítica. Ela emerge como uma forma de desbloqueio da arte de 

governar enquanto, essa que estava sendo sufocada pela força de proteção do domínio do soberano aos moldes da 

“arte de manipular” proposta pelas diretrizes do “príncipe”. Todos os acontecimentos históricos que já citamos, 

tiveram relevância na transformação da organização do Estado, no entanto, a importância dada à expansão 

demográfica ocorrida no século XVII, foi fundamental para o estabelecimento de uma ciência de governo em 

função de gerir a população. É esse o elo de ligação da biopolítica à governamentalidade (FOUCAULT, 2019). 
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GALLO, 2017, p. 80). É esse processo que Gallo (2017) situará, com o aporte de Combes, 

como uma virada subjetiva nos estudos de Foucault. Onde ele permanece com o olhar sobre o 

sujeito, mas agora pensando na relação entre o ‘governo de si’ e o ‘governo dos outros’. 

Importa esclarecer que uso do termo "si" trata de um distanciamento operacional do 

sujeito identitário que diz “eu” (GALLO, 2017). Trata-se também do distanciamento de uma 

concepção reflexiva do sujeito, que nos encaminhará ao sujeito referido ao modelo da 

representação, caminho generalista que funda o sujeito a partir da representação do sujeito 

universal, que é utilizado como parâmetro normativo ao assujeitamento. Nessa perspectiva, 

existiria uma suposta possibilidade de alcance de um sujeito em geral munido de uma 

subjetividade estável, unitária e centrada” (BONDIA, 1994, p. 40). Concepção de que estamos 

nos distanciando, ao longo deste trabalho, visto seus efeitos de captura e aprisionamento 

subjetivo. 

As condições que possibilitaram a emergência de uma governamentalidade biopolítica 

estruturaram nos atos de governo estratégias de gestão da vida das populações. Em seus detalhes 

mais ínfimos e efetivos, o domínio do corpo naquilo que o faz dócil e produtivo. Isto é, no lugar 

onde a biopolítica se articula às tecnologias disciplinares de controle e vigilância, tendo como 

objetivo o governo da vida da população. 

 Serão as táticas de governo, materializadas em seus atos e instituições, responsáveis 

por regular a gestão do Estado em torno do governo da população, estabelecendo limites a sua 

sobrevivência e promovendo a dissolução sutil entre instâncias do público e do privado 

(BAZZICALUPO, 2020; FOUCAULT, 2019). Trabalhar essa virada nos estudos da 

subjetividade nos possibilita pensar em formas de resistência e práticas de liberdade, que 

aprofundaremos no capítulo posterior, além de articular essa dimensão da produção que 

entrelaça macro e micropolítica no terreno da subjetividade, como já vimos tecendo ao longo 

deste trabalho. 

Abranger esse campo ao domínio da biopolítica significa colocar na cena da política a 

dimensão da vida, na sua conexão à corporeidade, ao ser vivente em sua imanência. É nesse 

sentido que, numa análise mais precisa do termo, “o bíos refere-se ao governo, ao poder do qual 

ela [biopolítica] se ocupa” (BAZZICALUPO, 2020, p. 10). É, portanto, para essa direção que 

se direciona nossa análise, numa tentativa de trazer luz aos fenômenos que fazem a vida estar 

enlaçada ao poder. Afinal há um entrelaçamento entre a noção de vida e de corpo, naquilo que 

estamos percorrendo como produção de subjetividade, a partir de um investimento político. 

Como nos mostra Bazzicalupo (2020), o domínio da biopolítica é aquele que desloca 

para a cena da análise política a vida naquilo que possui de contingência, de experiência de 
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relação com os outros e consigo. O domínio pelo qual a vida, termo por vezes pensado como 

fugidio e ambíguo, se incorpora ao seu caráter material e físico, que é o domínio da 

corporeidade, aquele devidamente adestrado pelas tecnologias disciplinares. 

O que está em jogo nesse lugar de ocultamento do corpo nas teorias políticas clássicas, 

ou no que a autora denomina como: o campo da “autorrepresentação do moderno - jurídica e 

política” (BAZZICALUPO, 2020, p. 35) é o lugar onde não se vê, mas se age. Em outras 

palavras, quando se percebe o lugar do humano a partir de uma abstração, num ideal que se 

pretende alcançar, tendo como referência uma prescrição normativa, deixa-se fora do campo da 

visibilidade. Lugar onde o exercício do poder se depara, incide e tensiona o corpo, levando em 

conta um jogo de forças que, num movimento contínuo e de várias direções, condiciona e é 

condicionado por um saber - uma verdade - que pretende governá-lo (BAZZICALUPO, 2020). 

 É nesse lugar, ou seja, no corpo em sua contingência - a vida em sua corporeidade - que 

incidirão as técnicas de governo, tornando-o espaço real da disputa política (FOUCAULT, 

2019).  Portanto, tornando-se a centralidade de todas as técnicas de controle da população, após 

ser individualizado pelas tecnologias disciplinares, ou seja: “o biopoder constitui sujeitos para 

governá-los” (GALLO, 2017, p. 85). 

É nesse emaranhado que estará imbricada a produção de subjetividade a partir da 

“experiência de si”. Para Bondia (1994), as experiências de si são formuladas a partir das teorias 

responsáveis por estabelecer concepções de sujeito. Esse processo acontece descritiva e 

normativamente. O autor situa essas teorias entre a pedagogia e a terapêutica, mas, como vimos, 

é com a emergência das ciências humanas que o homem passa a ser tematizado como objeto de 

conhecimento. 

Em “Subjetividade e Verdade”, Foucault (2019) esclarece que o campo da subjetividade 

se abre ao sujeito à medida que oferece certos modelos de boas condutas, como conselhos de 

existência. Afinal, complementa Gallo (2015), a constituição de si refere-se a um processo que 

trata de uma maneira de estar no mundo, não apenas uma identidade. Esses modelos de conduta 

emergem ancoradas em discursos de verdade, em relação a uma moral, como práticas de 

direcionamento da conduta que existem desde a antiguidade (FOUCAULT, 2019). Mas ao 

longo da trajetória rumo à modernidade, vamos acompanhando como essas práticas foram 

perdendo a autonomia à medida que as práticas pedagógicas foram veiculando, de forma 

incisiva, partes dessas instruções de existência. 

Acompanhamos ao longo deste trabalho que são diversos os enunciados que oferecem 

uma verdade sobre o sujeito, ou seja, uma orientação sobre seu modo de existência. As ciências 

humanas inauguram esse campo discursivo de tematização sobre o sujeito, conduzindo-o a uma 
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produção subjetiva. Desse modo, Foucault (2019), nesse mesmo curso, vai dizer que outras 

formas de orientar o sujeito para a produção de si são os “estereótipos sociais” que são 

disseminados na sociedade por meio da literatura, da escrita, das imagens etc., o que Guattari e 

Rolnik (1996) denominam como os meios de semiotização.  

Todos esses campos discursivos oferecem verdades sobre o sujeito, apresentam-se como 

referenciais de subjetivação, vinculados ao contexto em que se vive. Afinal, o sujeito se 

constitui a partir da relação com essas verdades, como obrigações, assim como, na relação com 

os outros e consigo mesmo (FOUCAULT, 2019). Aqui podemos aproximar-nos da afirmação 

proposta por Gallo (2017), que o si mesmo se constitui a partir de um “nó de relações” orientado 

pelas relações que se estabelece enquanto vive e age. 

A formulação desses modelos de existência, como regras de conduta, impõe verdades 

que se legitimam como prescrição, como certas produções enunciativas que devem ser seguidas 

como obrigações (FOUCAULT, 2019; GALLO, 2017). Essas verdades são constituídas a partir 

dos sistemas de racionalidades que as sustentam. O paradigma de racionalidade científico 

moderno, como ordenação cosmológica (JAPIASSU, 2007) que fundamenta a organização do 

Estado moderno, oferece como referência de subjetivação um modelo de sujeito abstrato e 

universal, dando como referências à subjetivação prescrições normativas, legitimadas por 

discursos de verdades científicas. E, como vimos, cabe a certos campos de saberes, como o das 

práticas pedagógicas, orientar cada indivíduo nessa direção. 

Estamos percebendo como o processo de subjetivação possui um movimento 

ininterrupto e em duas direções simultaneamente - o sujeito e a vida - e com múltiplos 

atravessamentos. Nos possibilitando tratá-lo como um processo de heterogênese. Ou seja, 

pensar numa relação de continuidade envolvendo a interioridade e a exterioridade, um dentro e 

fora simultâneo. Retomando, então, as dobras que já mencionamos no início do capítulo. 

3.5 Produção de subjetividade e educação, do que estamos tratando afinal? 

Ao longo dessa trajetória de pesquisa, fomos percebendo como o campo da educação 

está historicamente atravessado por forças de ordenamentos múltiplos: morais, econômicas, 

culturais, políticas, sociais etc. Algumas dessas discussões são tratadas de forma explícita no 

contexto da conformação institucional em que a educação foi inserida, pela emergência das 

escolas enquanto lugar hegemônico da educação formal (BARROS, 1997; CANÁRIO, 2005).  

Por outro lado, algumas questões são levantadas nas malhas finas da superfície, 

território dos acontecimentos. Como vimos, a dimensão política interfere desde os processos de 

organização sistemática da instituição aos planejamentos de ordem metodológica, envolvendo 



78 
 

a dimensão do conteúdo também. Essas interferências políticas no processo educativo escolar 

geram efeitos na produção de uma subjetividade disciplinada, dócil e eficiente. 

No decorrer deste trabalho, fomos traçando um caminho de desconstrução da concepção 

de subjetividade, que tem como fundamento a filosofia moderna ocidental, herdeira de um 

modo representacional de situar o sujeito, partindo de uma interioridade preexistente. Nessa 

concepção generalista, sujeito coincide com consciência e esta, por sua vez, torna-se sinônimo 

de subjetividade (BARROS, s.d.; SOARES; MIRANDA, 2009).  

 Ao longo deste processo que estamos construindo, partimos da proposta de que a 

subjetividade é produzida a partir da experiência social e seus múltiplos atravessamentos. Neste 

prisma, a experiência da subjetividade se insere num plano de produção e, portanto, é 

contingencial. A concepção de um sujeito universal que busca um fundamento para sua 

existência nos recônditos da alma humana se desmonta. A lógica identitária e hierárquica, que 

emerge desta compreensão, dá lugar à lógica dos encontros (SOARES; MIRANDA, 2009).  

Opera-se um rompimento com a tradição filosófica ocidental, que funda o sujeito 

moderno, como vimos no primeiro capítulo. O conceito de subjetividade opera uma 

transformação gradativa, trabalhada pela face dos pensadores do acontecimento. Partindo dessa 

perspectiva, é necessário tomar o pensamento, menos como algo hierárquico e dogmático em 

busca de um fundamento universal, e pensá-lo como “puro movimento criador” (SOARES; 

MIRANDA, 2009, p. 412).  

A subjetividade passa a ser tratada a partir de uma compreensão prática, um modo de 

existência, um modo de se relacionar com o mundo e consigo. Nesse sentido, é possível pensá-

la com um caráter mais fragmentário, descontínuo, acidental. Em suma, tratará de um modo de 

ser que se constitui e, permanentemente, se transforma a partir da lógica dos encontros e dos 

agenciamentos possíveis.  

O terreno da subjetividade, da produção de subjetividade, é constituído a partir da 

intersubjetividade. Podemos compreendê-lo como algo que se materializa nas ações, nos 

hábitos, condutas e atitudes; portanto é coletivo e polifônico. É um agenciamento enunciativo 

complexo que costura, como numa rede, ou emaranhado, modos de se relacionar com os outros, 

com os discursos que se impõem como verdade - a verdade do sujeito - e, o modo sujeito de 

relacionar-se consigo (FOUCAULT, 2017). A subjetividade, concebida a partir do rompimento 

da lógica da representação, é materializada num plano de forças - conjunto de signos e sentidos 

- que, na tensão, constitui o sujeito. 

A educação, é um desses campos de produção de subjetividade, pois é onde se propõe 

discursos de verdades sobre o sujeito, com as quais esses devem se relacionar e os direciona a 
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uma instrução deste modelo. Isto é, como o sujeito deve se conduzir diante de determinadas 

situações. A escola produz hábitos, institui modos de existência, criando referências para a 

subjetivação (GALLO, 2019). 

Ao longo do trabalho apresentamos alguns desses vetores de forças - políticas, 

econômicas, morais, sociais, culturais - que interferem no campo da educação, modulando a 

maneira com que ela se conforma, percebendo como essas modulações propõem referências 

subjetivas aos sujeitos que participam deste processo. Assim, situamos nossa proposição inicial 

sobre a disputa de significado que enlaça o campo da educação, escopo da concorrência por 

sentidos diversos e proposição de múltiplas práticas.  

Em nossa trajetória, propomo-nos a fazer aparecer alguns desses conflitos, trazendo à 

tona as condições de possibilidade de emergência da escola como tendo o monopólio das 

práticas educativas nas sociedades modernas (BARROS, 1997; CANÁRIO, 2005), como uma 

forma de trazer para o campo da visibilidade às problemáticas que envolvem a constituição dos 

sujeitos. Assim como nos mostra Gallo (2015) sobre as possibilidades de pensar Foucault e 

educação: 

 

[...] Pode-se pensar a educação como saber, sua constituição epistemológica, os jogos 

de poder e saber que ela implica e que nela estão implicados; pode-se pensar a 

educação como poder, na dimensão das relações de poder entre os indivíduos, por 

exemplo, na lógica da disciplina (mas, também, na perspectiva biopolítica); pode-se 

pensar a educação como subjetivação. trabalho de constituição de si mesmo. As três 

perspectivas são cortadas transversalmente pelo sujeito. Para estas três problemáticas, 

a caixa de ferramentas em que se constitui a filosofia de Foucault será bastante útil. 

(GALLO, 2015, p. 431). 

 

As problemáticas que objetivamos trazer à luz são as que detém seus efeitos na 

fabricação de subjetividades dóceis e submissas, corroborando à gestão dos indivíduos 

biopoliticamente, transformando-os em máquinas produtivas performadas em cidadãos de 

direito, um sujeito-cidadão conforme nos mostra Gallo (2017). Apostar nessa maneira de fazer 

pesquisa é atuar além das propostas reformistas que tendem a trazer novas organizações, 

mantendo como pano de fundo as mesmas inquietações generalistas, como nos mostrou Canário 

(2005) no segundo capítulo, ou ainda, as mistificações unificadoras como nos mostrou Barros 

(1997). 

Em todo caso, vimos também como a complexificação da sociedade trouxe toda uma 

exigência de ordenação e sistematização da educação (BRANDÃO, 2007; SEVERINO, 2006), 

processo que culminou no seu encarceramento institucional (BARROS, 1997). 

Compreendemos que sua conformação institucional consolidou um lugar fundamental, 
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estratégico, para o enquadramento e a vigilância, logo, para o controle social, irradiando o jogo 

de olhares hierárquicos disseminados pela necessidade de ordenação do mundo moderno, 

fazendo com que a escola se consolide em vias de uma tecnologia de vigilância, produzindo 

sujeitos adestrados e sobretudo padronizados. 

Trabalhar a genealogia da escola, enquanto modo hegemônico de educação nas 

sociedades modernas (BARROS, 1997; CANÁRIO, 2005), nos permite aproximar da 

instituição como algo que se constitui em meio à centralidade das práticas políticas, sociais e 

históricas, enquanto articuladora de forças que se consolidam em formas sistemáticas 

(BARROS, 1997). Portanto, desconstruindo a concepção de que essas possuem uma natureza 

própria. 

 Para Canário (2005) a escola em sua dimensão institucional tem como objetivo tornar-

se fábrica de cidadãos. Cumprindo seu papel na criação da unidade dos estados-nação e, 

portanto, possibilitando um lugar de pertencimento às pessoas que compõem a sociedade. O 

que corrobora com a hipótese de Gallo (2017), que, ao analisar a conjuntura política educacional 

brasileira, afirmou que o Estado governará os cidadãos de maneira não autoritária a partir de 

uma governamentalidade democrática, para tanto é preciso que se formem cidadãos.  

Então, “a escola é afirmada como local de produção de cidadania” (GALLO, 2017, p. 

88). Nessa perspectiva, em consonância ao que foi explanado sobre a constituição do sujeito a 

partir de uma dupla acepção: assujeitamento e subjetivação. Somos fabricados sujeitos-

cidadãos, através das tecnologias disciplinares, por instituições como a escola, para sermos 

governados biopoliticamente.  

É nesse sentido que Deleuze (1992) vai afirmar que as sociedades disciplinares 

assentaram suas bases para a gestão das pessoas a partir da consolidação dos meios de 

confinamento. Os quais objetivavam a organização distributiva do espaço e do tempo de 

maneira a compor uma ordem produtiva.  

 E aqui direcionamos a um dos objetivos centrais deste trabalho de desnudar as críticas 

da escola enquanto instituição educativa, a qual responde às demandas de tecnologia de controle 

social e timbrando sua marca no processo da produção de uma subjetividade submissa 

politicamente e produtiva economicamente (FOUCAULT, 2020).  

Realizar este trabalho à luz do método genealógico tornou possível fazer emergir 

dimensões que, quando tratadas pela perspectiva de domínios de saberes específicos - campo 

disciplinar - tendem a deixar de fora o que resulta da composição dessas forças, conforme 

tratamos acima.   
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Considerar esse domínio de produção das instituições faz com que seja retirado de seu 

estatuto a concepção de que é um objeto já dado, com uma natureza própria, como supõe os 

estatutos jurídico-naturais. É importante ressaltar que, a todo momento deste trabalho, estamos 

justamente questionando e desestabilizando essa força de naturalização dos processos, 

mecanismos, tecnologias e instrumentos que incidem na produção da subjetividade. Tratar das 

condições possibilitadoras de emergência da instituição - em nosso caso a escola - é ultrapassar 

as discussões sobre conteúdo e forma, é mergulhar esta análise em seu caráter político e, 

sobretudo, na inseparabilidade da discussão desse viés. 

 Isso porque, quando questionamos o paradigma da racionalidade, afirmando a relação 

intrínseca do saber ao poder, estamos também falando das instituições e dos saberes que são 

delas instituídos enquanto verdades, possibilitando, por sua vez, referências subjetivas a partir 

de normativas. Esses saberes, que na constituição do dispositivo se estabelecem como verdades, 

se manifestam não apenas no planejamento de conteúdos propagados, mas na maneira pela qual 

a própria instituição se encarrega, no seu processo formativo de gerir os corpos, 

comportamentos, o tempo, o trabalho, gestos etc. 

 Essa ordenação dos gestos, dos comportamentos, atitudes, ações, enfim, de tudo que 

compõem o sujeito, tem em si um caráter formativo que provém do poder disciplinar. Portanto, 

modulam, conformam e as sujeitam, tendo como alvo as subjetividades em seu processo de 

constituição.  

Assim, reafirmamos a crítica que se sustenta nessa pesquisa, que a escola, em seu caráter 

institucional, atende a demanda biopolítica na produção das subjetividades dóceis e eficientes, 

na medida que detém de seu papel na institucionalização do saber; manifestando-se como 

instrumento de controle social, edificando-se na convergência de todos os campos de força que 

a compõem. 

 

Como a escola-edifício deve ser um operador de adestramento. [...] Adestrar 

corpos vigorosos, imperativo de saúde; obter oficiais competentes, imperativo 

de qualificação; formar militares obedientes, imperativo político; prevenir a 

devassidão e a homossexualidade, imperativo de moralidade. [...] o próprio 

edifício da escola devia ser um aparelho de vigiar [...] (FOUCAULT, 2020, p. 

169).  

 

 

As malhas que se entrelaçam na maquinaria biopolítica, ao se apropriarem dos 

mecanismos disciplinares de maneira a auxiliar a produção da subjetividade, enredam o sujeito 

a composições complexas de assujeitamento, mostrando-nos que nos constituir como sujeitos 

é timbrar em nossa existência a marca da submissão. Aparentemente parece não haver saídas 
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se nos constituímos como sujeitos-cidadãos para sermos governados a partir dos artifícios da 

biopolítica (GALLO, 2017).  

No entanto, ao conceber o sujeito enredado às malhas biopolíticas, Foucault (2004) nos 

mostra a necessidade de nos engajarmos em três tipos de luta: contra os processos de dominação 

e de exploração e contra as formas de sujeição, chamando atenção para esta última. Apostar em 

lutar contra as formas de sujeição, que nos produzem assujeitados nessa malha de poderes que 

incide diretamente em nossa constituição, é recusar essa referência que nos produz sujeitos-

cidadãos, se o que nós somos está diretamente vinculado à melhor maneira de sermos 

governados atendendo às demandas produtivas. 

 

[...] Recusar o que que somos é recusar essa cidadania de cunho neoliberal que nos 

tem sido imposta, não durante vários séculos, mas durante as últimas décadas, tempo 

suficiente para conformar um panorama subjetivo que nos constrange agirmos social 

e politicamente segundo os princípios de uma participação representacional. Assim, 

somos subjetivados nas escolas sob a égide de toda uma política pública que conforma 

instituições educativas a tal produção subjetiva, mas também o somos nos vários 

serviços públicos, como a saúde, a previdência social, por exemplo, bem como pela 

mídia e por todo entorno social. (GALLO, 2017, p. 91).  

  

 Dada a composição das forças que se articulam na teia da biopolítica, a escola se 

consolida como instituição de disciplinarização dos corpos, individualização, controle e 

vigilância. Essa que articulada às outras organizações institucionais garante que sejamos 

governados supostamente como sujeitos livres e autônomos dentro de uma organização 

democrática. 
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CAPÍTULO IV - Educação não formal: abrindo fissuras na ordem hegemônica 

4.1 Caminhando contracorrente: das escolas a outras práticas educativas  

Iniciamos todo esse processo investigativo com o desejo de compreender como algumas 

experiências em educação não-formal concebem suas práticas educativas. Esbarramos 

necessariamente nos domínios da escolarização. Agora, no entanto, vamos dar corpo ao que 

vemos como possibilidades de saída dessas práticas que tem a escola como um de seus vetores, 

práticas essas que, ao nos compor subjetivamente, nos aprisionam. 

 Estamos entendendo que algumas práticas em educação não formal nos oferecem linhas 

de resistência a esses processos de aprisionamento subjetivo. Para tanto, se faz necessário 

levantar algumas características relevantes que se tornaram consenso na literatura acadêmica14 

sobre o campo da educação não formal, visto sua difusão e abrangência. 

Esse movimento de emergência e difusão da educação não formal acontece num 

momento de crise do paradigma da racionalidade e consequentemente crise da escola, como já 

mencionamos anteriormente. Todo momento de crise na história trata sobre rupturas. A 

importante ruptura operada nesse momento foi nomeada de diversas formas: como a crise dos 

modos de confinamento (DELEUZE, 1992), ou de transição paradigmática (GOHN, 2009), ou 

como processo de mutação (CANÁRIO, 2005); mas tratava-se de uma experiência de ruptura 

que se repetia e também do próprio contexto que a fez emergir.   

Como vimos no segundo capítulo, é no século XX, que começam a emergir os 

questionamentos sobre as desilusões advindas das expectativas do progresso pelas promessas 

do desenvolvimento científico propiciado pelo alargamento do mundo através do conhecimento 

(CANÁRIO, 2005; JAPIASSU, 2007). Ou seja, um movimento de questionamento ao 

paradigma que sustenta a verdade da ciência moderna interfere diretamente nos meios em que 

essas verdades são transmitidas.  

Afinal vimos também a importância dos discursos de verdade, a governamentalidade e 

a escola como reprodutora dessas verdades e produtora de um modo de se conduzir. Esse que 

nos encaminha à subjetividade de um sujeito-cidadão quando pensamos realidade brasileira, 

como nos apontou Gallo (2017). Entendemos, portanto, que essas crises estão entrelaçadas de 

 
14 A proposta inicial da pesquisa era que o trabalho de campo pudesse mostrar como as práticas em educação não 

formal concebiam outros modos de subjetivação aos sujeitos. Portanto, esperávamos que o campo pudesse 

responder essa indagação. Visto que, o agravamento da pandemia de COVID-19 interrompeu o funcionamento 

das escolas vimos como saída possível buscar sobre essas práticas em referências bibliográficas que tratam sobre 

o campo da educação não-formal. 
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modo que está se colocando em questão a ruptura com um modelo hegemônico de 

conhecimento. 

O movimento de repensar a educação a partir da concepção da educação ao longo da 

vida, amplamente divulgado pela UNESCO em 1972, foi um dos passos para a aceitação e o 

escoamento de outras categorias de educação, tais que foram classificadas como educação não 

formal e informal (GADOTTI, 2005; GOHN, 2009; MARANDINO, 2017; MARQUES; 

FREITAS, 2017). 

 Para Gadotti (2005) a educação não formal é um terreno difuso. Marques e Freitas 

(2017) corroboram com essa visão. Tendo em vista essa característica, comprometeram-se a 

realizar estudo com a finalidade de reunir os fatores de caracterização da educação não formal, 

numa tentativa de tornar sua definição mais coesa. Ao longo da caracterização desses fatores, a 

partir da revisão na literatura que trata sobre os temas, as autoras se depararam com múltiplos 

fatores e com estatutos diversos. 

Nesse sentido, realizaram um agrupamento elencando as dimensões:  processo, 

conteúdo, estrutura e propósito. Realizaram uma análise entre as categorias de educação formal, 

não formal e informal diante das publicações com mais relevância na área, estabelecendo nesses 

agrupamentos o que se repetia de semelhante nessas definições (MARQUES; FREITAS, 2017). 

 Vale ressaltar que, mesmo sendo um campo que se alarga porque o entendimento do 

conceito está vinculado aos variados contextos de desenvolvimento de cada iniciativa, é preciso 

considerar que os questionamentos possibilitados pelo movimento de educação ao longo da 

vida alargaram os horizontes educativos - formais, não formais e informais (MARANDINO, 

2017). Incidindo na ressignificação tanto das práticas educativas quanto dos processos 

educativos, que passaram a se conectar novamente às experiências, seja em processos de 

autoaprendizagem que estimulam a autonomia, ou em aprendizagens coletivas que acontecem 

normalmente em contexto extra muros (GOHN,2009). 

Ademais, é importante situar que as dimensões mais recorrentes nesse exercício de 

definição conceitual do campo da educação não formal foram: estrutura e propósito. Sendo que 

a primeira se refere ao que se trata dos aspectos organizacionais. De certa forma, é comum ver 

na literatura essa dimensão direcionada à localização física, tornando frequente a associação 

entre a educação formal e a escola enquanto espaço físico, e a não formal, extramuros. Essa era 

a maneira que eram amplamente concebidas as práticas de educação não formal na década de 

80, ou seja, como uma atividade de extensão da educação formal que ocorriam em espaços 

físicos externos à escola (GOHN, 1999).  
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As discussões mais recentes ampliam o leque de possibilidades de atuação da educação 

formal. Ao mesmo tempo, exige mais rigorosidade no que diz respeito à conceituação do 

campo, possibilitando-nos a compreensão da estrutura da educação não formal vinculada a sua 

capacidade de criação e recriação de seus múltiplos espaços. Nesse sentido, ela pode ocorrer 

também em outras instituições físicas, fora das instituições, espaços abertos, dispersa pela 

cidade, coletivos e, inclusive, podem existir práticas não formais até mesmo nas próprias 

escolas (MARQUES; FREITAS, 2017). 

Em todo caso, pensar nos aspectos organizativos da educação envolvem outras questões 

relativas ao sistema educativo, às leis que regulamentam e implementam políticas educacionais, 

diretrizes curriculares etc.; e sobretudo, o procedimento que reconhece as instituições 

educativas enquanto formativas. Ou seja, que fazem a certificação daquele processo de 

formação e reconhecimento social diferenciado àqueles que passam por ele.  

Como vimos, trata-se do processo de classificação proposto pela tecnologia do exame. 

Este que estabelece hierarquias necessárias à ordenação da sociedade pós movimento de 

complexificação. Isto é, fecha a equação no que diz a especialização do conhecimento. Estamos 

falando aqui sobre o âmbito da especialização do saber, essas que são legitimadas por meio das 

estratégias de exame. Estratégias que conferem o estatuto de conhecimento diferenciado 

completando a proposta de classificação e diferenciação. Ou seja, propondo a hierarquização 

do conhecimento no país dos saberes (ALVES, 2011). 

Com essa discussão adentramos na segunda dimensão mais abordada nas literaturas que 

trazem um corte relevante para balizar a educação não formal, que é o propósito. Falo sobre 

corte, pois, nesse sentido do propósito, a educação não formal opera uma ruptura importante 

com a categoria formal por não ser certificadora e nem possuir essa finalidade. Ao menos, em 

iniciativas e experiências relatadas nas bibliografias consultadas, abordam esse como um traço 

comum. 

Chama-nos atenção, então, o fato de ser uma formação que acontece voluntariamente, 

a partir do interesse do sujeito que se lança ao processo formativo. Além de não possuir muita 

intervenção externa de políticas governamentais, de forma mais diretiva, para que sejam 

regulamentadas, possuindo, assim, uma constituição intrínseca e normalmente vinculada aos 

interesses da comunidade (GADOTTI, 2005; MARQUES; FREITAS, 2017). 

Gohn (1999) nos mostra que na década de 90 a educação não formal passa a ser 

valorizada por dar importância aos valores culturais que se articulam as ações dos indivíduos 

em suas vivências em grupos. Foram mudanças que incluíram discussões sobre os sentidos da 

educação não formal, em conferências realizadas pela ONU e Unesco. Nesse sentido, ampliava-
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se a abrangência de suas práticas que não estavam limitadas à transmissão de conteúdos 

teóricos, mas em atitudes que incluíam as experiências de interação. Isto é, a maneira que o que 

é aprendido pode se manifestar no cotidiano e nas relações: familiares, comunitárias, 

econômicas, sociais etc. Então, uma perspectiva de formação que inclui outras dimensões para 

além da escola. 

 Inserir a discussão sobre educação ao longo da vida trouxe para a discussão educacional 

as categorias formal, não formal e informal, ampliando o sentido da educação para além do 

campo das teorias da aprendizagem, conectando-a à esfera do social e da cultura. Para Marques 

e Freitas (2017), a educação não formal consiste em uma aprendizagem para a "resistência e o 

empoderamento” (MARQUES; FREITAS, 2017, p. 18). Acerca da educação não formal, Gohn 

(2009) nos mostra a possibilidade de abrangência de outras formas de saberes, numa visão 

ampliada de educação: 

 

[...] outras dimensões da realidade social, igualmente produtoras de saber, vieram à 

tona, tais como as que advêm do mundo das artes, do ‘mundo feminino’ das mulheres, 

do corpo das pessoas, das religiões e seitas, da cultura popular, das aprendizagens do 

cotidiano, via a educação não-formal. Essas outras racionalidades estão 

predominantemente presentes nos trabalhos desenvolvidos no campo da educação 

não-formal, junto a centenas ou milhares de pessoas que participam de projetos sociais 

e/ou comunitários. (GOHN, 2009, p.30). 

 

 

Partilhando do mesmo processo de alargamento da concepção de educação veiculado 

pela UNESCO, a nível de Brasil, podemos recorrer a Gadotti (2005), que menciona sobre como 

a Convenção de Direitos da Infância alarga a dimensão educacional para além da educação 

escolar, afirmando que os processos de aprendizagens não formais desenvolvem autonomia, 

entrelaçando a formação às experiências de vida.  

Nesse momento da pesquisa, deparamo-nos com movimento contrário ao que aconteceu 

ao longo do século XIX a partir dos acontecimentos já citados, que incidiram no 

enclausuramento da educação. A educação retorna à dimensão da vida, à conexão dos sentidos 

das experiências, mas volta agora partilhada de outro espectro e compondo uma outra 

organização social, um retorno como um ciclo em espiral. Tecendo, então, uma visão ampliada 

de educação à medida que é agenciada a outros territórios de saberes, possibilitando a 

universalização do acesso, bem como o fomento à equidade à medida que possui flexibilidade 

adaptativa de se modular ao ambiente que acontece. 
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4.1.1 Dimensão epistemológica e política, a inseparabilidade entre saber-poder 

Em seu texto problematizando a separação entre educação formal e não formal, 

Marandino (2017) nos coloca a pensar sobre a seguinte pergunta: “Faz sentido hoje ainda propor 

a separação entre formal, não formal e informal e dar continuidade à busca por uma definição 

para o termo não formal?” (MARANDINO, 2017, p. 814.). Ao longo de sua problematização a 

autora identifica a existência de uma dimensão epistemológica e outra política para tratar uma 

possível definição do campo. 

 O que estamos apostando enquanto caminho possível ao longo dessa pesquisa é 

justamente a inseparabilidade desses domínios. Sobretudo, como agenciados a outros 

elementos, tal intricamento pode gerar efeitos poderosos na realidade concreta. Isto é, na 

organização das instituições, nas formas de governo da população, no condicionamento dos 

corpos, enfim, na constituição das subjetividades. Não há produção de saber - uma 

epistemologia - sem que haja um exercício de poder (FOUCAULT, 2020; MACHADO, 2019; 

YAZBEK, 2015). 

 O que estamos afirmando é que, se estão intrincados, e essa sendo uma condição de 

possibilidade de seu aparecimento, esses domínios - epistemológico e político - não podem ser 

pensados ou tratados a partir de uma cisão. E, se realizamos nossa análise seguindo essa via, 

corremos um sério risco de operar naquilo que Barros (1997) afirmou como caráter ilusório e 

mistificado dos discursos que se constroem acerca da escola, ou ainda, levantar problemáticas 

semelhantes no que diz respeito a uma tentativa de definição sobre o campo da educação não 

formal.  

De toda forma, importa ressaltar que a reflexão que propõe Marandino (2017) acerca de 

como a tentativa de conceituar as categorias formal, não formal e informal tem sido importante 

por promover reflexões sobre as práticas educativas corrobora as intenções deste trabalho. Uma 

vez que não se trata de dicotomizar os campos, nem ao menos purificar cada prática educativa 

determinada.  

Trata-se de, com este trabalho, perceber como alguns elementos situados nos estudos 

que buscam uma definição sobre experiências e práticas em educação não formal podem 

auxiliar a produção de práticas de liberdade na educação, caminhos de (re)existência, como nos 

sugere Gallo (2017). Ressaltamos ainda que não se trata de pensar uma fórmula geral sobre o 

campo da educação não formal, mas de pulverizar alguns elementos, que traçamos como linhas 

de resistência, como uma forma de oxigenar as práticas pedagógicas formais. 

Estamos, então, afirmando e demonstrando que não existe um fazer pedagógico que não 

esteja enredado de um exercício de poder, seja da família, do Estado, da cultura, da sociedade 
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ou da economia, política etc. Estamos neste momento trabalhando possíveis linhas de 

resistência15 às práticas disciplinares que se exercem no modelo escolar como meio de 

confinamento (DELEUZE, 1992).  

Confinamento subjetivo que, utilizando-se dos artifícios disciplinares, uma produção 

subjetiva de modo a constituir sujeitos dóceis e produtivos para que possam ser governados 

biopoliticamente, sujeitos-cidadãos (GALLO, 2017). Seria ingênuo de nossa parte se víssemos 

a educação não formal como uma saída possível, emergindo como forma de resistência, sem 

compreender com maior complexidade qual foi o contexto que possibilitou sua emergência. 

  Faz-se imprescindível compor este cenário político, moral, social e econômico que 

tornou possível a emergência do alargamento das categorias educativas, uma vez que estamos 

propondo trazer ao campo da visibilidade, domínios de forças que tornam possíveis a instituição 

de certas práticas e seus efeitos para que, munidos dessa percepção, possamos pensar sobre até 

que ponto é viável pensar a educação não formal como uma saída possível ao enredamento do 

sujeito.  

Alheit e Dausien (2006) nos auxiliam nessa empreitada, ao analisar de maneira mais 

profunda o cenário político e econômico do século XX na Europa. Os autores concordam que 

o tema sobre a “aprendizagem ao longo da vida” é uma alternativa advinda da crise16 para 

definir as missões de formação das sociedades pós-modernas” (ALHEIT; DAUSIEN, 2006, p. 

177). 

 Seguindo por essa compreensão, entendemos que existiu uma mobilização extensa de 

organizações e instituições que trabalharam significativamente para a implementação e 

disseminação da concepção da “educação ao longo da vida”. Esta que atuou como um princípio 

diretor que conduzisse à garantia de acesso à população em ofertas de educação e formação.  

No entanto, as motivações que ampliam as perspectivas em educação são, também, 

maneiras de produzir adaptabilidade, força de trabalho e empregabilidade. Num contexto 

produtivo, em que era imprescindível que existisse mais flexibilidade e diversidade, além de 

uma contribuição mais ativa por parte da população no fazer social. Questões semelhantes que 

Gohn (1999) assinala acerca do mesmo processo de alargamento da concepção de educação. 

 
15 Para possibilitar a compreensão do que chamamos de linhas de resistência, estamos nos referenciando no 

conceito linhas de fuga.  Rolnik (1989) nos explicita que, essas são integrantes dos processos de territorialização 
e desterritorialização que compreendem a composição das forças que produzem à própria existência. Desde os 

processos de subjetivação aos processos de produção do real social. Nesse sentido, as Linhas de fuga, são as linhas 

do afeto, tais que são pensadas de forma indissociável da organização social, cultural ou econômica quando 

tratamos sobre processos de produção de subjetividade. São linhas incontroláveis, que marcam rupturas e mutações 

irremediáveis, segundo um fluxo contínuo e por vezes imperceptíveis. 
16 Para entender o que estamos chamando de crise, voltar no tópico 2:” Crise, reforma ou transição?”  do capítulo 

II. 
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Em suma, a erupção silenciosa do conceito de educação ao longo da vida foi uma consequência 

da mundialização das políticas de educação (ALHEIT e DAUSIEN, 2006). 

 

[...] o relatório da comissão da UNESCO dirigida pelo antigo primeiro ministro e 

ministro da educação Edgar Faure (1972), assim como uma série de publicações da 

Organização para a Cooperação Econômica e o Desenvolvimento (OCDE; CERI, 

1973), provocaram modestas iniciativas em matéria de política de formação por parte 

dos governos nacionais (Gerlach, 2000); ao contrário, um documento dos anos de 

1990 com o aval de Jacques Delors, o White Paper on Competitiveness and Economic 

Growth (Commission of the European Communities,1994), e depois, de forma 

indubitável, o relatório de uma comissão de especialistas da UNESCO, igualmente 

sob a responsabilidade de Jacques Delors (1996), conduziram a uma multiplicação  de 

iniciativas internacionais relacionadas com o tema da educação ao longo da vida.  

(ALHEIT; DAUSIEN, 2006, p.181). 

 

Segundo os autores, a educação ao longo da vida abre, numa perspectiva de 

mundialização, uma nova ordem educativa que se caracteriza por transformações significativas 

na perspectiva do trabalho. Seguindo o sentido das mudanças do trabalho produtivo ao longo 

do século XX, tais que dizem respeito à desregulamentação e à flexibilização do mercado de 

trabalho, transformações na função do saber, perturbações nas instituições formativas e um 

certo desafio aos atores sociais (ALHEIT; DAUSIEN, 2006).  

As transformações que eclodiram no século XX dizem de uma flexibilização instaurada 

em todas as esferas da vida que, inclusive, é um dos elementos-chave quando pensamos em 

educação não formal. Em relação ao saber, às inovações tecnológicas das cunhadas ‘sociedades 

da informação’ trouxeram outras necessidades formativas. Foi-se configurando um 

funcionamento que desmonta as hierarquias e configura um funcionamento tipo rede, 

assemelhando aos sistemas de tecnologia da informação (GOHN, 1999; MOSÉ, 2014; 

SEVERO, 2015). Todo esse processo de reorganização passou a interferir significativamente 

em outros setores da sociedade, como por exemplo, nas economias virtuais (ALHEIT; 

DAUSIEN, 2006). 

 Sobre a reconfiguração do mundo do trabalho podemos considerar, neste século, uma 

composição de uma geometria variável. As empresas se diferenciam das fábricas no sentido de 

uma modulação permanente que se reconfigura a cada instante (DELEUZE, 1992). Fato que 

propõe a exigência constante de formação e flexibilização das formas de aprendizagem, tal que 

possa generalizar-se a todos os domínios da vida como atividades significativas de 

aprendizagem (ALHEIT; DAUSIEN, 2006).  
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[...] Sem dúvida a fábrica já conhecia o sistema de prêmios, mas a empresa se esforça 

mais profundamente em impor uma modulação para cada salário, num estado de 

perpétua metaestabilidade, que passa por desafios, concursos e colóquios 

extremamente cômicos. [...] A fábrica constituía os indivíduos em um só corpo, para 

a dupla vantagem do patronato que vigiava cada elemento na massa, e dos sindicatos 

que mobilizavam uma massa de resistência; mas a empresa introduz o tempo todo 

uma rivalidade inexpiável como sã emulação, excelente motivação que contrapõe os 

indivíduos. [...] Educação nacional: com efeito, assim como a empresa substitui a 

fábrica, a formação permanente tende a substituir a escola [...]. (DELEUZE, 1992, p. 

02). 

 

 A imagem que Deleuze (1992) nos apresenta da empresa substituindo a fábrica nos dá 

uma ilustração importante desse movimento que procede de uma crise dos meios de 

confinamento, e, portanto, uma ruptura com um modo de organização consolidado, interferindo 

de maneira significativa no que as autoras estão propondo como uma “nova ordem educativa” 

(ALHEIT; DAUSIEN, 2006). Isso porque, segundo Deleuze (1992), o que estamos assistindo 

como crise nada mais é do que uma implementação progressiva de um novo regime de 

dominação. Assim, a formação permanente tenderia a substituir a escola, segundo afirmação do 

filósofo: “Este é o meio mais garantido de entregar a escola à empresa” (DELEUZE, 1992, p. 

02), e pensar a educação como mercadoria. Essa é a grande questão envolvida no embate 

educacional neoliberal (FREIRE, 1996). 

É possível detectar nesse novo arranjo formativo uma necessidade de formação 

permanente que se alastra por todos os âmbitos sociais e individuais. Que dissemina e pulveriza 

um modo escolar ao bairro, às igrejas, as associações e famílias; que exigem um movimento 

formativo que envolve aspectos cognitivos, emocionais, sociais e afetivos; que atrelam a 

aprendizagem e as práticas pedagógicas a uma autorreflexividade e uma ressignificação dos 

ambientes de aprendizagem (GOHN, 2009).  

A nova ordem educativa (ALHEIT; DAUSIEN, 2006) reúne grande parte das 

características que nos deparamos na literatura referente à educação não formal. Essas que 

indicam uma mudança de paradigma acerca da própria sistematicidade da educação.  Todavia 

esbarra num duplo aspecto: a instrumentalização e a emancipação; e também numa 

incongruência, posto que, mesmo flexibilizando as características do processo formativo, com 

a finalidade de garantia de acesso, o slogan da aprendizagem ao longo da vida não garante que 

os mecanismos de exclusão, classificação e seleção desapareçam. Às vezes torna-os mais graves 

por dissimulá-los (ALHEIT; DAUSIEN, 2006). 

 Por fim, chama-nos a atenção a assertiva dos autores ao afirmar que a aprendizagem ao 

longo da vida se apresenta como um recurso à governança, na medida em que se insere um 

elemento novo às novas políticas do ‘curso da vida’, ao mesmo tempo que se esvai a uma 
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definição (ALHEIT; DAUSIEN, 2006). Esse fato retoma a questão da gestão biopolítica da 

vida, que incide entre o público e o privado, conforme nos alertam Bazzicalupo (2020) e 

Foucault (2019).17  

Os autores nos mostram como que o exercício do poder político se deslocou dos lugares 

instituídos ao social. Num agenciamento de fontes normativas amparadas pelo conceito de 

governança estabelecido pelo banco mundial. Ou seja, aquele que estabelece a maneira que o 

poder irá gerir seus recursos, inclusive os humanos, com vistas ao desenvolvimento. Esse 

deslocamento só se tornou possível no momento em que a vida passou a ser tomada como objeto 

da prática política - biopolítica (BAZZICALUPO, 2020; FOUCAULT, 2019). 

4.1.2 Emancipação e instrumentalização: a marca de uma incongruência 

Ao mencionar uma certa incongruência entre a esfera da emancipação e da 

instrumentalização, estamos apontando os efeitos formativos de uma educação calcada no 

poder disciplinar. Estamos mostrando também as dificuldades de se intervir nesse campo 

apenas com propostas reformistas que mantém a organização de saber-poder das instituições.  

Apontar para uma atitude de emancipação é indicar uma direção de questionamento e 

criticidade, sobretudo no que diz respeito ao investimento político de governo do corpo e da 

vida em direção à subjetividade. Ou seja, é propor a formação do sujeito crítico que pode, 

inclusive, se colocar numa atitude de combate aos estados de dominação, 18que se instalam e 

são reafirmados por uma estratégia de adaptação aos modos de normalização, como vimos.  

Hooks (2020) é categórica ao afirmar que o pensamento crítico é um posicionamento 

de autorresponsabilidade, assim ela afirma: “No momento em que assumimos o compromisso 

de nos tornar pensadores críticos, fazemos uma escolha que nos posiciona contra qualquer 

sistema de dominação ou cultura que nos forçaria a ser recipientes passivos de formas de saber” 

(HOOKS, 2020, p. 277). Com essa afirmação ela marca não apenas uma incongruência, mas 

um contraponto radical, entre uma educação que tem a finalidade de constituir sujeitos críticos, 

e outra que pretende a adaptação ou treinamento de competências. 

 
17 Ver Capítulo 3, tópico 4 - Biopolítica, Governamentalidade e governo de si 

 
18 Na entrevista “a ética do cuidado de si como prática de Liberdade”, Foucault (2004) explica que, mesmo tratando 

a questão do poder como relações, e portanto, havendo a possibilidade de  mobilidade e um certo grau de 

instabilidade. No entanto, ele nos atenta que, mesmo portado essa característica de reversibilidade, existem 

situações em que as relações de poder estão fixadas de forma significativamente dessimétrica. É então, neste lugar 

onde a liberdade é extremamente limitada que as relações tornam-se fixas, impedindo qualquer inversão na relação 

de poder. É onde nos deparamos com os estados de dominação.  
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 Por outro lado, pensar uma educação que tem como norteadora a instrumentalização, 

como meio de conferir empregabilidade e adaptabilidade é compactuar com uma educação que 

dá ênfase às estratégias de adestramento. Acreditando que o desenvolvimento das tecnologias 

educacionais é uma prerrogativa indispensável à formação, se sobrepondo até a função do 

educador.  

Freire (1996) já apontava pro caráter reducionista da experiência formativa quando ela 

privilegia o treinamento técnico. Bondia (2002) diz também sobre como pensar a educação a 

partir da díade ciência/técnica nos encaminha a uma perspectiva de formação em que os 

profissionais da educação são vistos mais como aqueles que reproduzem, de maneira eficaz, as 

tecnologias pedagógicas em detrimento de uma perspectiva política, ou dissimulando, fatores 

que possuem uma certa congruência ao que estamos vendo sob a sigla de “educação ao longo 

da vida”. Ao mesmo tempo, o conhecimento é tomado como mercadoria, e a educação como 

uma maneira de atender meramente aos interesses econômicos.  

Esse formato de educação, denominada por Freire (1996), como bancária, mina a 

criatividade e o anseio pelo saber, tanto dos educadores quanto dos educandos. Deforma a 

maneira que concebemos o conhecimento e o pensamento. Em suma, acaba por incorrer no 

desaparecimento da vontade de conhecer, tal que é o cerne do pensamento crítico, como afirma 

Hooks (2020). Portanto, é uma prática significativa de assujeitamento.  

 A crítica que recai a esta perspectiva de educação, essa que nos propomos a fazer 

emergir, é justamente no lugar onde o desenvolvimento, pensado a partir da perspectiva 

teleológica ligada ao progresso científico, produz o sujeito como máquina produtiva. Ou ainda, 

tendo como finalidade produzir o sujeito como, a matéria prima eficaz de toda a força produtiva 

(GUATTARI; ROLNIK, 1996). Para se alcançar esse fim, faz-se necessário que se produzam 

sujeitos acríticos, a partir da utilização de tecnologias pedagógicas e científicas, que estão 

voltadas à reprodução, em detrimento da capacidade crítico-criativa.  

A constituição desses sujeitos-cidadãos, que estamos nomeando aqui com o auxílio de 

Gallo (2017), passa necessariamente por um arranjo de forças produtivas que é preciso gerir 

para se obter eficiência. Nesse sentido, a disciplina opera significativamente nesse arranjo de 

lógica produtiva, porque ela articula, num minucioso processo, elementos do processo de 

disciplinarização dos corpos que incidem no aumento significativo da eficácia deste processo.  

Desse modo, extrai-se o máximo da sua eficiência (FOUCAULT, 2020). Assim, será 

fabricado o indivíduo como força produtiva, a partir de composições, atravessada por forças, 

advindas de várias dimensões, como “uma geometria de segmentos divisíveis” (FOUCAULT, 

2020, p. 160) e móveis, fluídos e singulares. Nas palavras do próprio: “o corpo se torna um 
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elemento, que se pode colocar, mover, articular com outros,” (FOUCAULT, 2020, p. 161), tal 

qual um conjunto de engrenagens. 

Falar sobre composição de forças é tratar sobre combinações, negociações, articulações 

e engendramentos que são móveis. Compreendem sempre movimentos de constituição, numa 

dinâmica específica e concreta, mas também um movimento constante de reordenação e 

rearticulação do estabelecido diante das forças que o tensionam; e no entremeio desses 

processos a incidência de um processo de ruptura, que podemos demarcar como crise. 

 É exatamente esse fluxo que estamos fazendo aparecer, trazendo para a superfície, por 

meio dos aparatos conceituais e metodológico que propõe a genealogia. E por isso estamos 

tratando deste processo enquanto vetores de força, que hora se aproximam, ora se distanciam, 

ora se cristalizam, ora entram em crise e reconfiguram-se. Traçando um plano de consistência 

em que os movimentos ocorrem de maneira ininterrupta. Um movimento de disputa, que pode 

tratar da disputa de significado que traçamos no início deste percurso como campo de 

tensionamento. Então, a constituição e reconstituição contínua do que são as práticas 

educativas, cada uma de acordo com o tempo que florescem. 

A educação tal qual uma mercadoria que deva ser processada, fragmentada, e 

transmitida de modo a fabricar sujeitos técnicos, aptos à adequação e à eficácia. Estamos 

entendendo ao longo desta pesquisa que existe um contraponto entre os processos de formação. 

Aquela que reúne as práticas pedagógicas e a perspectiva política concebendo uma visão crítica 

e outra concepção que, acompanhando a ideia de progresso científico, se apoia na 

instrumentalização técnica e na reprodução acrítica. Tal qual o caráter apaziguador da educação 

bancária (FREIRE, 1996) ou, como estamos afirmando, seu caráter disciplinar. 

Por outro lado, estamos também problematizando uma educação que se pretende crítica, 

mas organiza-se aos moldes disciplinares, pois estamos tratando da inseparabilidade dos 

domínios de saber-poder e dos efeitos (con)formativos da educação, bem como sua incidência 

nos corpos desde a organização institucional (BARROS, 1997). Tratar a educação como com 

vistas à emancipação supõe uma formação que envolve uma experiência de sentido, uma 

aprendizagem significativa. Assim sendo, a experiência da formação é mais do que o 

desempenho de competências e habilidades. Educar é mais do que um treino de destrezas 

(FREIRE, 1996), é uma experiência de sentido, que se localiza onde é possível ser afetado pelos 

acontecimentos. 

 Para isso é preciso reconhecer que cada educando possui um saber que está 

intrinsecamente ligado à suas vivências e, sobretudo, considerá-las no processo formativo 

(FREIRE, 1996). É, portanto, neste movimento de sentir-se tocado pelos acontecimentos, que 
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o sentido emerge (BONDIA, 2002). Esse processo de afetação supõe uma atitude, mas numa 

atitude de disponibilidade, paciência e receptividade. 

Ademais, consideramos que o pensamento é uma ação e uma atitude. Estimular a 

capacidade crítica, que leva à emancipação, é proporcionar um direcionamento no sentido de 

elaborar perguntas, mais do que o treinamento ou reprodução de respostas prontas. Valorizar o 

aparecimento de uma curiosidade ingênua para que, por meio do exercício da criticidade, ela 

possa ser transformada (FREIRE, 1996). 

 Freire (1996), Alves (2004), Hooks (2020) e Gadotti (2005) consideram que a 

curiosidade e o anseio de saber são características propícias às crianças. No entanto, quando 

escolarizadas a partir de práticas que "buscam educá-las somente para conformidade e a 

obediência” (HOOKS, 2020, p. 32), acabam por conferir um outro estatuto negativo ao ato de 

pensar.  

 

[...] Ensinar como tarefa não apenas embutida no aprender, é um processo que pode 

deflagrar no aprendiz uma curiosidade crescente, que pode torná-lo mais e mais 

criador. [...] Quanto mais criticamente se exerce a capacidade de aprender tanto mais 

se constrói se desenvolve o que venho chamando de ‘curiosidade epistemológica' [...]. 

(FREIRE, 1996, p. 13). 

 

 

Práticas educativas que objetivam apaziguar, adestrar, transmitir e/ou reproduzir 

informações, padronizar, normalizar etc., estão mais vinculadas à uma concepção de educação 

como mercadoria e aos sujeitos como meros reprodutores ou produtos, passíveis de serem 

adaptados às condições produtivas.  

Podemos, no entanto, indicar um efeito, digamos, colateral a esse tipo de prática que 

aprisiona. Um efeito que pode nos levar a pensar num modo de resistência, como aberturas de 

fissuras aos modelos hegemônicos. Elas estão vinculadas ao que Freire (1996) chamou de 

dúvida “rebelde” ou ainda o que Hooks (2013) indica como uma transgressão aos modelos 

pedagógicos engessados e desinteressantes, onde alunos e professores passam a perder o 

entusiasmo pelo conhecimento.  

O que estamos tentando apontar neste momento é sobre contradição interna entre uma 

concepção de formação que se pretende emancipatória e instrumental, que aparece no momento 

em que contextualizamos a ideia do aprendizado ao longo da vida (ALHEIT; DAUSIEN, 2006). 

E o caráter contraditório que envolve ocorre justamente por uma dimensão esquecida no 

processo de engendramento do poder disciplinar nos corpos, que é a dimensão do sentido.  

Gadotti (2005) e Alves (2004) nos mostram lindamente como a experiência da 

aprendizagem é inerente à dimensão do sentido. Na mesma via, Hooks (2020) nos afirmará que 
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capacidade de discernir o que é significativo na experiência de aprendizagem é o cerne para o 

pensamento crítico. Vemos que o processo de aprender liga-se à constituição de sentido. 

4.1.3 Traçando cartografia de resistência  

A criticidade que poderá ser desenvolvida num modo de educação que tem vistas à 

emancipação é apenas um passo para na direção da resistência aos modos de subjetivação que, 

a partir do paradoxo assujeitamento/sujeição, nos produz sujeitos-cidadãos (GALLO, 2017).  

Aqui estamos propondo um exercício de resistência que, como a modulação dos 

processos que estamos acompanhando, se faz num movimento constante e ininterrupto. Numa 

relação intrínseca entre os processos de produção de subjetividade e os processos de 

engendramento sociopolíticos. Em outras palavras, no entrelaçamento entre os processos macro 

e micropolíticos que atravessam a subjetividade.  

Percebemos possibilidades de resistência em elementos que compõem algumas práticas 

e experiências em educação não formal. Resistência como uma abertura para emergência do 

sujeito crítico, que possibilita outras referências de subjetivação. Um sujeito que mergulha e se 

incorpora na experiência, que faz dela o lugar por excelência da (trans)formação. Mas esse é 

apenas o início deste processo de resistência que estamos traçando como proposição.  

Esse início diz respeito ao reconhecimento de que nossa subjetividade é produzida, a 

partir de uma governamentalidade que pretende nos governar como cidadãos, portanto, sobre a 

marcada submissão (GALLO, 2017), conforme expomos ao longo do trabalho. Reconhecer 

nossa produção enquanto sujeitos-cidadãos e recusá-la só nos é possível quando imbuídos de 

uma crítica radical acerca de nossa constituição, como alvo e efeito de todas as estratégias 

biopolíticas e disciplinares. 

Aqui vale retomar alguns pontos importantes do capítulo precedente que trata sobre a 

edificação de uma governamentalidade como uma arte de conduzir as condutas. Essa gestão 

das condutas, por sua vez, estará intrincada a uma verdade, enquanto regulamentações 

normativas ou prescrições. Assentada, neste contexto da modernidade, no paradigma da 

racionalidade ocidental hegemônica.  

 Governar, portanto, é uma correta disposição das coisas, e nesse sentido o governo 

incide mais nas coisas do que nas pessoas. Ou ainda, as pessoas sendo tratadas como coisas - 

peças ou engrenagens - nessa organização que incidirá na racionalização das condutas e, 

portanto, no governo das populações, ou o biopoder (FOUCAULT, 2019).  

Essa arte de governar, ou governamentalidade, se faz presentes nos mecanismos 

biopolíticos de segurança, articulados a uma série de campos de saberes que os legitimam, 
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alcançando os fenômenos gerais da população. A vinculação das estratégias de segurança e os 

campos de saberes compõem o movimento intrínseco entre a produção da verdade e a 

legitimação de um exercício de poder, segundo uma racionalidade teórico-prática (FONSECA, 

2019).  

 Esta racionalidade está diretamente vinculada à economia de mercado e, podemos 

dizer, sendo radicalizada no contexto neoliberal. É nesse sentido que levantamos a reflexão 

acerca do processo de emergência de uma nova ordem educativa. Afinal é a partir do 

direcionamento da aprendizagem ao longo da vida (ALHEIT; DAUSIEN, 2006) e de como essa 

proposta está articulada à concepção de governança (BAZZICALUPO, 2020), que 

compreendemos a preponderância da educação - enquanto lugar por excelência da educação 

formal e, também, de produção da verdade nas sociedades modernas - no governo das condutas 

(GALLO, 2019).  

 Levantamos o questionamento como uma forma de não sermos ingênuos sobre os 

fatores que possibilitaram a emergência do campo da educação não formal. Uma vez que vemos 

em alguns elementos que constituem o campo da educação não formal como saída para o 

surgimento de outras possibilidades de subjetivação. De toda forma, é trabalhando no 

tensionamento entre os campos, educação formal e não formal, que funda esse trabalho.  

Quando pensamos em governo de condutas, assistimos a escola como um lugar legítimo 

deste processo, à medida que se institui uma formação que passa pela adequação das mesmas 

de acordo com uma verdade. Esta que na escola se manifestará na norma que deve ser seguida 

como parâmetro de sociabilidade, conforme a lei que rege a nação. Gallo (2019) nos apresenta 

um exemplo de como essas estratégias de legitimação da verdade em território educacional 

ocorrem no contexto das avaliações de larga escala. 

 

Outro exemplo podemos encontrar no fenômeno contemporâneo das avaliações de 

larga escala, que se tornaram nas últimas décadas a principal ferramenta biopolítica 

de gestão dos processos educativos. Este tipo de avaliação, pensado para exercer a 

regulação sobre os processos educativos, controlando o que toda uma população 

aprende (ou deve aprender) é a manifestação da verdade sobre a educação. [...] há toda 

uma aleturgia em uma prova de larga escala que, ao mesmo tempo em que faz 

manifestar uma verdade sobre a educação, exercita um poder sobre a população 

envolvida. (GALLO, 2019, p. 195). 
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4.2 Linhas resistência: práticas em educação não formal como possibilidades de saídas para o 

sujeito 

4.2.1 Linha A: O corpo como território dos afetos  

 O sujeito da experiência é imanente, possui um corpo e, sobretudo, permite ser afetado. 

É um sujeito que emerge com a experiência, radicalmente diferente do sujeito moderno 

cartesiano, ignora o corpo e suas paixões, substancializa-se (BONDIA, 2002). O sujeito da 

experiência é aquele que legitima a experiência do corpo à medida que permite ser tocado, pelas 

experiências. Ressaltar o lugar da corporeidade nesse processo importa para nós porque, como 

vimos, é no corpo que se engendram os mecanismos sutis da dominação via poder disciplinar.  

Se o corpo é instrumento eficaz e alvo das estratégias de sujeição, deve ser 

significativamente considerado nas estratégias de emancipação. É nesse sentido que recorremos 

ao sujeito da experiência, na contramão do sujeito moderno. Uma experiência de formação a 

partir da perspectiva crítica, propõe que as práticas educativas estejam em consonância com a 

vida cotidiana, em seu aspecto contingente, ou seja, dissolvida nas relações cotidianas. Para que 

desse modo possamos compreender que todas as relações que vivenciamos ao longo da vida 

são também formadoras. Portanto, nos colocando a construir e reconstruir novos sentidos às 

coisas e ao mundo.  

O sujeito da experiência nos auxilia quando pensamos algumas práticas em educação 

não formal como possibilidades de resistência, pois um dos pilares desse campo é o sentido da 

aprendizagem a partir da prática social. A educação não formal, tratada por essa perspectiva, 

acontece na intersubjetividade e aposta na possibilidade de criação de novos conhecimentos a 

partir de suas vivências. Corroborando a atitude de disponibilidade desse sujeito da experiência.  

 

[...] É a experiência das pessoas em trabalhos coletivos que gera um aprendizado. A 

produção de conhecimentos ocorre não pela absorção de conteúdos previamente 

sistematizados, objetivando ser apreendidos, mas o conhecimento é gerado por meio 

da vivência de certas situações-problema. (GOHN, 1999, p. 103). 

 

 

Aprender, nessa perspectiva, não é apenas se utilizar da memória, é incorporar os 

conhecimentos em nossas experiências, cotidianamente. Para Hooks (2020), essa característica 

da educação é a integridade, nas palavras da mesma: “A integridade está presente quando há 

congruência ou concordância entre o que pensamos, dizemos e fazemos” (HOOKS, 2020, p. 

64).   

Apostamos na experiência e em tudo o que ela coloca em jogo, como um certo perigo, 

risco e exposição. O conhecimento é fluido e se modifica através do tempo, é por isso que 
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aprender é ter abertura ao novo, disponibilidade ao risco, aos encontros e a (trans)formação do 

que se sabia anteriormente a partir do diálogo, da interação e da troca. 

 

[...] O sujeito da experiência tem algo desse ser fascinante que se expõe atravessando 

um espaço indeterminado e perigoso, pondo-se nele à prova e buscando nele sua 

oportunidade, sua ocasião. [...] A experiência é a passagem da existência, a passagem 

de um ser que não tem essência ou razão ou fundamento, mas que simplesmente “‘ex-

iste’ de uma forma singular, finita imanente e contingente. [...] a palavra experiência 

contém inseparavelmente a dimensão de travessia e perigo. (BONDIA, 2002, p. 25). 

 

O sujeito da experiência, o qual apostamos, é aquele que está aberto às experiências de 

aprendizagem significativas, à criticidade e, inclusive aos seus riscos, pois permite ser afetado 

e incorpora-se à própria experiência. É um sujeito que permite apreender de uma maneira 

constante e crítica, e por isso está aberto à capacidade de (trans)formação (BONDIA, 2002).  

Esse do qual estamos afirmando a potência de uma aprendizagem intrincada a um 

processo formativo crítico, que acontece na experiência social, ou seja, intersubjetivamente. 

Portanto, no seu caráter de emancipação, não é possível igualar-se àquele que denominamos 

sujeito moderno. Assim como, também não seria possível conciliar a concepção de formação 

deste que estamos chamando de sujeito da experiência aquela educação que se pretende 

adestrar, condicionar, apaziguar ou adaptar o sujeito. 

Só acompanhamos emergir o sujeito da experiência à medida que apostamos em outras 

vivências formativas que integrem o sujeito à sua realidade social e permite que esse processo 

ocorra com base na afetação do corpo, na experimentação de outros sentidos, nas descobertas 

e encontros. O sujeito da experiência habita o entre, um lugar transitório que permite ser afetado 

pelo acontecimento e encarna-se à experiência do conhecimento. Afinal, a experiência é “o que 

nos passa, o que nos acontece, o que nos toca” (BONDIA, 2002, p. 21). O sujeito da experiência 

não é o sujeito moderno pois esse último desconfia da experiência e a transforma em 

experimento.  

E aqui marcamos uma diferença significativa nesse movimento de abertura de novas 

práticas educativas, de constituição de linhas de resistência. O sujeito da experiência está aberto 

à exterioridade e a contingência. Não se contenta em participar da travessia com medo do erro 

ou das avaliações, das referências normativas para existência. Pelo contrário, movido pela 

lógica dos encontros, ele está munido da disponibilidade ao acontecimento, ao fortuito. É com 

essa disponibilidade errante que se lança ao encontro e se permite a [trans]formação (BONDIA, 

2002). 
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4.2.2 Linha B: O Saber da experiência e a aprendizagem significativa 

Estamos demarcando a importância de pensar a aprendizagem mais do que repetição e 

reprodução - adestramento - de conteúdos frios, também enclausurados nas grades curriculares, 

porque assim também enclausuramos o pensamento (MOSÉ, 2014). Ultrapassar essa 

perspectiva é alcançar uma conexão mais significativa com o conhecimento. É preciso afirmar 

a força criadora que envolve a experiência de aprender (FREIRE, 1996), isso ocorre à medida 

que nos envolvemos com aquilo que aprendemos, e os relacionamos com nossas experiências 

cotidianas.  

 Nesse sentido, ensinar terá mais relação com a abertura da possibilidade de produzir 

conhecimentos novos, ou com o desenvolvimento de uma capacidade criadora (FREIRE, 1996). 

Esta relação que estamos tecendo nos direciona à linha do saber da experiência. Afinal, esse 

saber está intrinsecamente ligado ao modo em que vamos criando e recriando o sentido daquilo 

que nos acontece, ao longo da nossa vida (BONDIA, 2002). Os saberes da experiência, são os 

saberes socialmente construídos nas práticas comunitárias, como nos mostra Freire (1996).  

 

[...] Ao nos convidar para examinar criticamente nosso mundo, nossa vida, a sabedoria 

prática nos mostra que todo aprendizado genuíno exige de nós uma abertura constante, 

uma disposição de se engajar na invenção e na reinvenção, de forma que possamos 

descobrir esses espaços de transparência radical onde o conhecimento pode 

empoderar. O educador Paulo Freire sempre defendeu a ideia de que, ao abordar o 

conhecimento dessa maneira, desenvolvemos um comportamento permanentemente 

crítico. (HOOKS, 2020, p. 280). 

 

 

Existe uma afirmação potente que emerge dessa construção a respeito do saber da 

experiência, que se manifesta numa convicção de que o conhecimento não pode ser dissociado 

da experiência.  Podemos depreender que tudo o que faz barreira a experiência estabelece um 

obstáculo à própria existência. Uma vez que compreendemos que a experiência de elaboração 

dos sentidos acerca da vida é, em si, a própria existência, enquanto um processo de contingência 

e exterioridade (BONDIA, 2002). 

Assim, experienciar a aprendizagem é trazer para cena do processo formativo a esfera 

‘subjetiva-relativa’ ou ‘intersubjetiva’ da formação. Segundo Gohn (2009), essas esferas estão 

ligadas a acomodação dos aspectos cognitivos, emocionais, corporais, criativos etc. Para a 

autora esses são aspectos concretos de formação, além de desenvolver saberes importantes para 

a vivência em coletivos. Aqui vamos acessando como o saber da experiência pode ser 

valorizado nos processos de aprendizagem que envolvem algumas experiências em educação 

não formal. 
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Vemos em alguns dos elementos pulverizados ao longo desse capítulo, que abarcam 

experiências e práticas pedagógicas não formais, saídas ao engessamento de certas práticas 

escolares. Uma vez que, o processo formativo contempla os saberes que possibilitam a leitura 

do mundo, a apreensão do sentido do que se passa ao entorno, nas vivências cotidianas (GOHN, 

2009).  

Caminhando na mesma direção, Hooks (2020) irá nos mostrar que todo mundo se 

relaciona com o exercício de pensar na vida diária. São, portanto, essas aberturas para a criação 

de sentido que nos possibilitam tornarmo-nos sujeitos da produção de saber. Sensação que aviva 

em nós a nossa capacidade criadora (FREIRE, 1996). 

 

[...] é a sabedoria prática que nos leva a reconhecer o papel vital da intuição e de outras 

formas de inteligência emocional na criação de um contexto fértil para a constante 

busca por conhecimento. [...] Quando usamos efetivamente o conhecimento dentro e 

fora da sala de aula, desenvolvemos um relacionamento orgânico com o pensamento 

crítico e utilizamos em todas as esferas da vida os recursos que ele nos proporciona. 

(HOOKS, 2020, p. 281). 

 

 

Outras palavras que podemos colocar em evidência quando falamos sobre educação não 

formal são: recriação, reconstrução, redescoberta etc.; palavras são importantes, sobretudo 

quando falamos sobre práticas educacionais e processos formativos. São as palavras que 

conectam aquilo que nos (trans)forma e aquilo que nos acontece. De todo modo, as palavras 

podem também cercear, enclausurar, normatizar. Por isso, são mecanismos de subjetivação 

(BONDIA, 2002).  

E é justamente nessa tensão, que podemos assemelhar a linha de hesitação nos estudos 

de Foucault, como nos mostrou Gallo (2017), que fala do nó de relações que constitui o sujeito, 

entre o governo de si e dos outros.  Essas palavras se fazem importantes, pois buscam 

ressignificar os processos formativos e suas práticas e, nesse sentido, estão também disputando 

um sentido para o ato educativo e certos conceitos. 

 

[...] As palavras com que nomeamos o que somos, o que fazemos, o que pensamos, o 

que percebemos e o que sentimos são mais do que simplesmente palavras. E, por isso, 

as lutas pelas palavras, pelo significado e pelo controle das palavras, pela imposição 

de certas palavras e pelo silenciamento ou desativação de outras palavras são lutas em 

que se joga algo mais do que simplesmente palavras, algo mais que somente palavras. 

(BONDIA, 2002, p. 21). 

4.2.3 Linha C: Novas racionalidades 

Como uma forma de abrir fissuras nessa perspectiva de assujeitamento, que parece não 

deixar brechas para a emergência de um sujeito livre e autêntico, estamos fazendo uma crítica 
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radical que se expressa por um questionamento ininterrupto das formas cristalizadas. Estamos 

afirmando uma crítica radical aos modelos hegemônicos de educação, legitimados pela 

educação formal. Afirmamos que o processo de resistência tal qual a maneira que se 

estabelecem os estados de dominação, se modulam num movimento contínuo e entendemos 

que assim também devemos conceber as práticas de resistência.  

Nossos questionamentos servem para abalar as certezas que se enrijecem como verdades 

únicas e universais. Portanto, seguindo o próprio fluxo do conhecimento num exercício de 

renovarmos nossas curiosidades, de nos abrirmos ao novo, ao risco que ele propõe, para, por 

fim, realizarmos uma travessia no estímulo de produzir conhecimentos novos.  

Seguindo por essa direção, apostamos que, ao produzir fissuras na ordem hegemônica 

a partir de nossos questionamentos, abrimos também a possibilidade de resistência ao 

assujeitamento, enquanto a possibilidade que se projeta como produção subjetiva a partir de 

referenciais normativos. Nas fissuras abrem-se possibilidades de constituição de novas 

racionalidades, campo inclusive já explorado pelas práticas de educação não formal, como 

vimos. 

Por comportar a flexibilização como uma característica significativa, que integra os 

espaços, os processos de aprendizagem, os conteúdos etc., as práticas educativas não formais 

abrem a possibilidade de trabalho com outras formas de racionalidades, à medida que contempla 

outros saberes. Esse processo envolve a criação de novas práticas e palavras, sobretudo, quando 

questionam as antigas (GOHN, 2009). Podemos sugerir que algumas práticas em educação não 

formal, a partir desse lugar de flexibilidade, abram fissuras à ordenação dos sistemas formais, 

e estamos vendo isso como possibilidade de resistência.  

Se estamos nos questionando sobre como a maquinaria biopolítica serviu a produção de 

subjetividades dóceis e produtivas, estamos indagando não só sobre o tipo de subjetividades 

que a escola, enquanto lugar por excelência da educação formal, produz. Estamos também 

fazendo aparecer as condições de possibilidade para a instituição dessa maquinaria biopolítica, 

a qual a escola ou as relações pedagógicas são, tão somente, vetores de força que atuam nessa 

composição (BARROS, s.d.).  

Trazer, junto com nossa perspectiva de resistência, a direção de uma crítica radical aos 

modos das práticas pedagógicas na direção de novas racionalidad, é propor outras perspectivas 

de autonomia, emancipação e democracia. Logo, de cidadania que não estejam ancoradas à essa 

maquinaria de aprisionamento subjetivo. Essa que, como vimos, ampara-se pela 

governamentalidade biopolítica, produz-nos sujeitos-cidadãos para que possamos ser 

governados biopoliticamente (GALLO, 2017). 
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Para Barros (s.d.), as propostas reformistas, que ocorreram ao longo do século XX, 

estavam baseadas em pressupostos emancipatórios que tratam da liberdade como tomada de 

consciência individual. Nessa perspectiva, a conscientização seria um combate à ideologia que 

se pretende manter a condição de opressão.  

No entanto, hoje observamos que tais pressupostos quando manifestados nas práticas 

educativas permanecem reproduzindo um fazer que se pauta em condutas morais e técnicas. 

Seguindo a mesma conformação institucional escolar que adestra, treina assujeita. Repetindo, 

portanto, a lógica que será a capacidade de conhecimentos aprendidos e/ou acumulados que, tal 

como informações memorizadas, auxiliarão na salvação dos sujeitos da opressão e da 

ignorância. 

Pensar as práticas educacionais por essa via, por mais progressista, reproduz exatamente 

a mesma tecnologia escolar que estamos afirmando, como produtora de docilidade. E aqui 

Foucault (2019) sustenta a sua crítica acerca dos princípios das análises marxistas terem como 

referência o positivismo, e todas as ancoragens de um método que se funda na objetividade 

científica.  

E então, rompendo com essa tradição, ele irá se direcionar às análises do saber-poder. 

Foucault (2019) colocará em questão a produção dos enunciados. De que maneira certas 

proposições são colocadas como verdadeiras e, por conseguinte, quais os efeitos que são 

gerados enquanto precipitadores da ordem social, política, moral, econômica ou epistêmica. É 

inserido neste exercício que estamos lançando um convite de reconfiguração, disputando um 

sentido, da compreensão de certos conceitos em educação que dizem respeito à emancipação 

dos sujeitos. 

 Por isso que, realizar uma crítica radical é também questionar essa concepção 

progressista que parte de uma noção de progresso pela via do progresso científico, só que pela 

bifurcação do caminho. A problemática instaurada, nessa forma de pensar, se constitui num 

paradoxo porque, ao mesmo tempo que se almeja um sujeito esclarecido que se engaje na 

transformação da sociedade, forma-o a partir das mesmas técnicas escolares disciplinares, que 

formam sujeitos assujeitados, ou em outras palavras, sujeitos-cidadãos (GALLO, 2017).  

Nesse sentido, precisamos tornar a crítica mais radical. É preciso problematizar o modo 

de racionalidade moderna hegemônica, que sustenta historicamente todo um paradigma 

epistemológico cosmológico. Tal que funda o sujeito moderno, soberano da razão, do progresso 

e da técnica, como vimos (JAPIASSU, 2007); que funda o Estado moderno como 

racionalização da arte de governar em função das leis; e que estabelece o mercado como lugar 
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de verdade (FOUCAULT, 2008) como elemento de decifração dos fenômenos sociais 

(FONSECA, 2019) 

Na complexidade do que são as práticas educativas a partir do agenciamento desses 

vetores de força vindos de várias direções, nesse tensionamento que engendra acontecimentos 

múltiplos que compõem o fazer educacional, é preciso problematizar que subjetividade se está 

a produzir quando se utilizam tecnologias que produzem como efeitos a moralização da conduta 

e a normalização dos comportamentos (BARROS, s.d.).  

Outro questionamento pertinente seria: como se almeja emancipar os sujeitos, torná-los 

esclarecidos, por meio de mecanismos que operam práticas educativas calcadas na obediência 

(BARROS, s.d.)? E ainda, se compartilhamos momentos educativos que elidem do âmago do 

processo formativo o contato com a experiência, nos proporcionando, como nos sugere Bondia 

(2002), o sequestro da experiência em detrimento da técnica e da reprodução da informação. 

O empreendimento de constituição de novas racionalidades, contempla a via oposta à 

da homogeneização e o disciplinamento como aprisionamento subjetivo. Firma-se no 

compromisso da criação, da diversidade e da multiplicidade como uma maneira de abrir 

estratégias e caminhos alternativos aos modelos hegemônicos, que pulverizam outras práticas 

por legitimarem outros saberes possíveis (BARROS, s.d.). Vamos gradativamente presenciando 

a abertura do mundo educativo para o campo da potência criadora, da inventividade e da 

multiplicidade, pela transformação das práticas educativas e por uma disponibilidade de 

(trans)formação e ampliação de nossas referências subjetivas.  

Intervindo nas formas instituídas que dão brechas para que novas formas de organização 

emerjam. Intervindo no tempo presente, nas práticas educativas que acontecem na concretude 

do cotidiano, do corpo, da experiência, na contingência da vida. Essas que se alastram a partir 

da lógica dos encontros, no contato e na afirmação das diferenças. De modo a romper com a 

concepção de que as transformações ocorrerão futuramente, como na perspectiva teleológica.  

Optar por intervir no presente é desafiar, é trazer inquietude sobre as práticas já 

instituídas. Num tensionamento de mudança, transformação e criação, ampliando as 

possibilidades de ação no contexto educacional (GALLO, 2019). Nesse sentido, vemos a 

possibilidade de transformar a própria forma da instituição formal, numa interface com algumas 

práticas de educação não-formal. Ampliando os espectros da formação escolar e em sua atuação 

no agora, como heterotopias. 
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[...] as heterotopias presentificam, estão encarnadas no agora e dele não se 

desprendem. Mas, aqui e agora produzem diferenças, fazem proliferar diferenças. [...] 

Uma educação no aqui e no agora, transgredindo o projeto moderno de uma educação 

sempre remetendo a um futuro, a uma superação das condições presentes como sendo 

inerentes ao próprio ato educativo. Em outras palavras, pensar heterotopicamente a 

educação possibilita a produção de intervenções concretas no cotidiano escola.  Em 

lugar de grandes planos para mudar a realidade e a história, produzindo o futuro, ações 

no presente que mudam situações e mudam vidas no presente. […] As transformações 

se fazem por intervenções no presente, não por anúncios de futuro. a heterotopia nos 

introduz outras chaves para pensar a educação e a escola. Uma instituição disciplinar 

sim, um espaço instituído, sim, mas no qual heterotopias podem ser produzidas, 

inventando escolas outras na escola mesma. (GALLO, 2019, p. 202). 

 

4.3 Re-existir 

4.3.1 Constituindo outras referências de subjetivação 

Gallo (2017) nos dá pistas de resistência que se inicia a partir de uma crítica radical, 

como estamos chamando, esta que nos direciona ao domínio de afirmação da vida. Afinal, como 

vimos, a própria vida, em sua contingência, se tornou locus de disputa política no contexto da 

biopolítica (BAZZICALUPO, 2020). Nesse sentido, o autor aposta que resistir é “(re)existir”, 

afirmando outros modos de existência para além da sombra da normatividade homogeneizante. 

O que nos encaminha a tomarmos as rédeas de nosso processo de constituição subjetiva, 

afirmando nosso ímpeto à vida, na maneira em que ela se manifesta em nossa relação 

intersubjetiva.  

(Re)existir apostando na vida que possa ser recriada para além de qualquer forma de 

governo que se estabeleça enquanto aprisionamento, físico ou subjetivo. Agir sobre nós 

mesmos, nesse sentido, implica-nos a inventar novos panoramas subjetivos, que contemplem a 

multiplicidade de formas de vidas possíveis (GALLO, 2017).  

Adotando o caminho da criação de novos possíveis a partir do exercício de práticas de 

liberdade. Ressignificando termos como emancipação, autonomia. tomando-os a partir do 

entendimento do governo de si, ou seja, a partir do lugar de agente que se abre a nós, na 

constituição do si mesmo, quando trabalhamos o conceito de governamentalidade por uma 

dupla inflexão (GALLO, 2017). E que nesse processo de implicação possamos criar outras 

referências subjetivas a partir da abertura à multiplicidade e a outras racionalidades. 

Apostamos na interface com alguns elementos das práticas em educação não formal, 

que estamos pulverizando ao longo desta última fase do trabalho, como possibilidade de 

produzir outros efeitos sobre a subjetividade, por sua configuração mais flexível, pela inserção 
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ao campo educativo de novas racionalidades, por fim, por permitir a abertura de fissuras na 

cristalização institucional.  

Fissuras que ampliem o olhar sobre: o tempo do processo educativo, pois, quando 

pensamos em educação não formal, vemos que este é um tempo que contempla as diferenças 

de cada sujeito que aprende; em relação ao que ensinado, porque normalmente parte de uma 

motivação normalmente intrínseca e coerente com as vivências dos sujeitos.  

Gohn (1999) exemplifica a educação não formal como possibilidade de constituição de 

outra escola, ou ainda, partindo do ponto de vista de não dicotomização dos campos conforme 

expomos acima. Ou seja, como possibilidade de oxigenar e/ou propor a reflexão de algumas 

práticas dentro da própria escola: “A nova escola deve reconhecer a existência de demandas 

individuais e coletivas, orientar-se para a liberdade do sujeito pessoal, para a comunicação 

intercultural e para a gestão democrática da sociedade e suas mudanças” (GOHN, 1999, p. 108). 

 Além de estar contextualizado ao movimento de sentido que compõem aquela 

aprendizagem; em relação aos espaços, que não se limitam às salas de aulas, a mobilidade dos 

papéis na relação entre quem aprende e quem ensina (GADOTTI, 2005; GOHN, 2009; 

MARQUES; FREITAS, 2017). É essa organização que nos permite sugerir a abertura para a 

constituição de novas racionalidades a partir da educação não formal. Racionalidades que 

contemplem as diferenças e abarque a multiplicidade. Afinal, vimos como que a verdade 

entendida como uma obrigação, propõe uma referência normativa à produção subjetiva. Pensar 

novas racionalidades, é inserir no jogo panoramas subjetivos no plural, portanto, propor 

também múltiplas formas de existência. 

Apostar em algumas práticas em educação não formal, enquanto saída para o processo 

de assujeitamento subjetivo produzido pela maquinaria biopolítica, é afirmar a possibilidade de 

abertura de microfissuras nos panoramas já instituídos de produção de subjetividades dóceis e 

eficientes. A hipótese que estamos sustentando, uma vez que já constatamos que as práticas 

educativas são terreno de disputa, é um certo agenciamento que entrelace no processo formativo 

uma racionalidade que vislumbre a multiplicidade. 

Uma racionalidade polifônica, que valorize a inventividade como um terreno fértil para 

a produção de propostas alternativas e, sobretudo, contra-hegemônicas (BARROS, s.d.), que 

possibilitem a prática de liberdade como um exercício cotidiano, intrinsecamente relacionado 

aos jogos de poder dispersos também na vida cotidiana e que esta esteja em estreita consonância 

com o processo formativo (FOUCAULT, 2004). 

Para que assim o engendramento da constituição de outras racionalidades se entrelace 

àqueles saberes encarnados, frutos do saber da experiência; que envolvam questionamentos, 
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por vezes transgressores, das formas cristalizadas, classificadoras e hierárquicas de 

conhecimento; em que prevaleça uma resistência combativa que nos encaminhe a emancipação. 

Portanto, a recusa irrefutável a qualquer prática educativa que se pretenda adestrar, treinar, 

prescrever ou [em]formar19.  

Afirmar este processo de invenção de novos panoramas subjetivos é centrar o foco da 

nossa atenção no presente, na constituição das práticas concretas da existência. Para que desse 

modo possamos também intervir nas relações de poder dissolvidas no próprio cotidiano, naquilo 

que elas têm de reversíveis, instáveis. Exercendo a nossa liberdade na possibilidade de abertura 

de fissuras, furos, de produção de desvios e escapes. Praticando nossa liberdade como atitude 

ininterrupta do tempo presente, num governo de si (FOUCAULT, 2004). 

Deste processo que estamos traçando como um caminho de resistência radical àquele, 

biopolítico, que enlaça o sujeito num plano de forças que, ao se articularem, incidem em sua 

produção subjetiva. Estamos abrindo um caminho a partir do vetor da produção de si, que se dá 

na dobra entre o governo de si e o dos outros, pois abre a possibilidade de o sujeito atuar em 

seu processo de constituição de forma mais ativa, e aqui enxergamos a possibilidade de 

emancipação.  

Por esse caminho o rompimento com esse sujeito moderno, pensado como central no 

processo de produção de conhecimento, é a condição de possibilidade de emergência de novas 

racionalidades. Afirmar e reafirmar esse rompimento ao longo desse percurso é o que faz 

irromper esse trabalho, como um posicionamento crítico radical de qualquer forma de 

dominação. Portanto, é nesse sentido que estamos reafirmando nosso posicionamento, ao 

mesmo tempo que tornando claro de que tipo de emancipação estamos nos referindo.  

Conforme expomos, supor que a emancipação emerja de tomada de consciência, 

orienta-se por uma análise do tipo ideológico baseada na teleologia, fundada pelos métodos 

científicos, de onde justamente aparece o ponto de fragilidade dos discursos da ciência. Que 

produz como efeitos a neutralização dos efeitos políticos embutidos em suas produções; além 

de dimensionar uma ação sempre pressupondo uma visão de futuro, uma evolução.  

Uma via que Foucault (2019) se distancia ao seguir pelo direcionamento das análises 

do saber-poder. Dissociar o sujeito de sua centralidade no processo de construção do 

conhecimento não quer dizer apartá-lo, mas afirmar que o sujeito que estamos tratando, esse 

que está sendo produzido a todo momento diante das relações que vivencia ao longo da vida, 

 
19 Realizando um jogo de palavras entre o caráter reprodutivista da informação como algo que elimina a 

possibilidade da experiência, como nos mostra Bondia (2002) e a formação como algo que põe em uma fôrma. 



107 
 

faz-se presente, compondo a produção, não regendo; estando, portanto, lado a lado de todos os 

outros elementos que podem ser agenciados.  

Com isso, estamos dizendo que o sujeito não está puramente submetido, nem ao menos 

regendo essa constituição, está co-emergindo. Sustentar essa afirmação é supor que essas outras 

racionalidades são possíveis e dizer que elas partem de outro lugar na produção de 

conhecimento. um lugar que toma o acaso como criador, operando um movimento constante de 

(trans)formação (BARROS, s. d.); e, então, recusar a soberania da razão moderna. 

 

4.3.1.1 Um parêntese importante: Paulo Freire e o projeto de emancipação utópica 

É preciso, no entanto, realizar uma ponderação de extrema importância. Já 

compreendemos que conhecimento é fluxo, processo em constante transformação e produção. 

Também acessamos que são as inquietações, perguntas novas e as curiosidades que constituem 

esse movimento constante de produção de conhecimento. É assim com as teorias e conceitos 

que formulamos, isto é, uma produção discursiva, epistemológica, que legitima a verdade 

intrinsecamente vinculada ao exercício de poder (FOUCAULT, 2020). Assim, então, vemos 

como os enunciados se articulam a cada contexto, e como cada época diz de um modo de lidar 

com a verdade daquele período, conforme propomos no início do trabalho. 

Nesse sentido, é preciso afirmar a importância da produção de conhecimento formulada 

por nosso patrono da educação.  Sobretudo ressaltar a interação inexequível de sua produção 

com a sua prática militante, num momento em que fazia parte da realidade brasileira a herança 

da desigualdade e do autoritarismo. Hoje, mais do que nunca, nos é imprescindível demarcar a 

relevância de Paulo Freire como precursor de uma crítica contundente sobre uma educação que 

estava focada em atender os interesses do mercado. 

Sua denúncia e as proposições de superação dessa realidade pairam ainda hoje em nosso 

contexto educativo, trazendo luz às questões que ainda persistem. Sobretudo num momento 

obscuro, em que o retorno do autoritarismo se faz presente e alastrando-se cada vez com mais 

significância, quando o projeto de educação em andamento na sociedade se altera para 

contemplar o autoritarismo e a disciplinarização das escolas militares. Quando o apreço pelo 

conhecimento crítico foi substituído pelo fanatismo e move uma massa desgovernada rumo aos 

caminhos do retrocesso. 

Afirmar a importância de Freire é, inclusive, reconhecer os limites de sua produção. 

Afinal, compreendemos que um intelectual é filho do seu tempo, sua obra, intencionalmente ou 

não, abarca traços notáveis de sua constituição subjetiva. Essa que incorpora, além dos 
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conhecimentos objetivos, parcela de suas vivências e relações. Da qual incorpora-se uma dada 

maneira de conceber a realidade. Reconhecer a potência de seu pensamento neste tempo em 

que vivemos, embora com tantos retrocessos, é inclusive acrescer em seu trabalho uma 

perspectiva de emancipação que se renova de acordo com os tempos vividos no presente, como 

estamos apreciando ao longo deste trabalho. 

 Nessa direção corroboro com os dizeres tão atuais de Gallo (2019) sobre o momento 

em que estamos vivenciando. Seguir a via do pensamento crítico, para além de qualquer 

endeusamento, considerando ainda que no contexto que vivemos hoje faz-se necessário diluir 

as dicotomias, estranhando-as. Nesse exercício constante de estranhamento e crítica, desmontar 

a forma de pensamento que nos impele a ocupar outro lugar na estrutura de poder, quando 

pensada como fixa e estrutural.  

Nesse movimento de estranhamento nos autorizamos não apenas ocupar, mas inventar 

lugares novos, criados a partir do ímpeto criativo e, sobretudo, num deslocamento na ordem do 

conhecimento. Tal que permite pensar o poder a partir de uma agonística - um tensionamento 

constante das forças em relação - das relações supondo sua reversibilidade. Por fim, pelo nosso 

esforço de resistência, em nosso tempo. 

 

[...] Na condição que vivemos hoje no Brasil, sob a tensa vaga de um 

neoconservadorismo acachapante, que denuncia Paulo Freire como origem dos males 

do sistema educativo público do país, resgatar esse intelectual e ativista reafirmar sua 

importância, é lutar contra as hordas imbecis que nos assolam, oferecer-lhes uma 

resistência ativa e criativa. Mas, se é preciso retomar Freire, é preciso também 

reconhecer seus limites e procurar ir além dele. É o que pretendemos aqui na 

companhia de Foucault. (GALLO, 2019, p. 191). 

4.3.2 O governo de si como prática de liberdade 

Ao plano de resistência que estamos cartografando neste capítulo, apostamos no espaço 

da educação não formal por ter uma abertura significativa à flexibilização das práticas 

educativas, oferecendo uma certa possibilidade de se operar desvios à produção subjetiva que 

aprisiona assujeitando. Será preciso, entretanto, que retomemos a dimensão ativa do sujeito em 

seu processo de constituição subjetiva. Retomar essa dimensão da produção da subjetividade 

se faz importante, pois, como vimos, embora emerja enquanto sujeito, como alvo dos sistemas 

de saber-poder (YAZBEK, 2015), existe uma dimensão ativa do sujeito em sua produção 

(GALLO, 2017).  

O sujeito é constituído a partir de um “nó de relações” (GALLO 2017, p. 80), das quais 

ele estabelece consigo na sua relação com o mundo enquanto vive e age semelhante ao que o 

Foucault (2004) denominou um governo de si (FOUCAULT, 2004; GALLO, 2017). Nos 
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direcionarmos para a dimensão do si é tomar o sujeito como agente no seu processo de 

constituição. Esse que é, como vimos, contingencial, e acontece junto a todos os outros 

elementos, processos e dispositivos que o compõem. Portanto, ao conceber o sujeito como 

agente no seu processo de produção subjetiva, tomamos parte dessa ação do como uma 

possibilidade de operar desvios. Possibilitando a produção de outras condutas em contraposição 

aos processos de subjetivação já instituídos (GALLO, 2019). 

Foucault (2017) ao se deslocar seu trabalho para pensar o “governo de si” opera uma 

virada subjetiva (GALLO, 2017) em sua construção teórica, ainda que debruçando-se sobre a 

temática do sujeito em seu processo de constituição. Nesse momento de sua analítica, no 

entanto, ele passa a se dedicar ao sujeito em relação. Isto é, no jogo que se cria entre o sujeito 

e verdade. E como a construção dessas verdades sobre si, que são contingentes e historicamente 

constituídas, incidem na produção da subjetividade.  

 

[...] pareceu-me que seria igualmente interessante analisar, em suas condições e em 

suas formas, o tipo de ato pelo qual o sujeito, dizendo a verdade, se manifesta, e com 

isso quero dizer; representa a si mesmo e é reconhecido pelos outros como dizendo a 

verdade [...] em seu ato de dizer a verdade, o indivíduo se constitui e é constituído 

pelos outros como sujeito que pronuncia um discurso de verdade, sob que forma se 

apresenta, a seus próprios olhos e aos olhos dos outros, quem diz a verdade, [qual é] 

a forma do sujeito que diz a verdade. (FOUCAULT, 2017, p. 04).  

 

Ao enveredar suas análises para essa direção, Foucault (2017) traz considerações 

importantes no sentido da emancipação do sujeito. Tendo em vista todo o processo de 

assujeitamento aos sistemas de saber-poder do qual é, também, fruto. Ao analisar como os 

sujeitos entram nos jogos de verdade ele identifica a possibilidade de um exercício de si onde 

procura-se trabalhar um certo modo de ser (FOUCAULT, 2004). O governo de si manifesta a 

ação do sujeito, mas, que só é possível na relação com os outros. 

 

[...] Ninguém governa a si mesmo em isolamento, mas sempre em relação aos outros, 

no convívio social. Governar-se é relacionar-se com outros; o próprio governo de si é 

construído na relação com outrem, o que fica evidenciado nas práticas que Foucault 

destaca: a direção espiritual, os modelos de vida e de conduta e, de forma especial nas 

sociedades modernas, a pedagogia. (GALLO, 2013, p. 514). 

 

 

Nesse sentido, as análises que tratam sobre uma certa emancipação do sujeito a partir 

do governo de si está diretamente vinculada às análises sobre a governamentalidade, que 

situamos no capítulo precedente. Vamos, então, tecendo uma trama complexa que articula a 

questão dos saberes, das relações de poder e da produção do sujeito.  

Questões as quais permearam este estudo, tendo como território o campo da educação, 

sobretudo o campo da educação formal, por ter a primazia da formação enquanto normalização 
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das condutas e de manifestação do poder disciplinar. É preciso considerar, no entanto, que 

nenhum dos elementos que compõem essa complexa trama pode ser reduzido aos outros. 

 

[...] Trata-se, ao contrário da análise das relações complexas entre três elementos 

distintos que não se reduzem uns aos outros, mas cujas relações são constitutivas uma 

das outras. Esses três elementos são: os saberes, estudados na especificidade da sua 

veridicção; as relações de poder, estudadas não como uma emanação de um poder 

substancial e invasivo, mas os procedimentos pelos quais a conduta dos homens é 

governada; e enfim os modos de constituição do sujeito através das práticas de si. É 

realizando esse tríplice deslocamento teórico - do tema do conhecimento para o tema 

da veridicção, do tema das práticas de si - que se pode, assim me parece, estudar as 

relações entre verdade, poder e sujeito, sem nunca reduzi-las umas às outras. 

(FOUCAULT, 2017, p 10). 

 

 Trabalhar a dimensão ativa do sujeito em seu processo de constituição subjetiva 

enquanto um exercício de si, como uma forma de construir um modo de ser, relaciona de forma 

intrínseca à verdade e a produção do sujeito. Está também relacionado ao exercício de uma 

liberdade, em seu processo de constituição subjetiva, como exercício de ações que lhe permitam 

abrir brechas. Estando, nesse sentido, ligado ao processo de emancipação, que acontece sempre 

num movimento. 

Importa esclarecer que, do mesmo modo como estamos lidando com a compreensão de 

sujeito a partir de uma processo interno-exterior, como uma heterogênese e a vida em seu 

aspecto contingencial, em sua imanência, será por essa mesma via que trataremos a concepção 

de liberdade. A liberdade como uma prática concreta. E como qualquer prática é preciso 

exercitá-la, como ação, como exercício cotidiano.  

Trabalhar a liberdade como prática ou, em outras palavras, como práticas de liberdade, 

é tomá-las em suas ações concretas. Numa existência inerente à existência das relações de 

poder, neste tensionamento onde o próprio movimento agonístico cria suas condições de 

existência. Compreendendo, inclusive, a possibilidade de sua reversibilidade (FOUCAULT, 

2004; GALLO, 2019). 

 Estamos traçando um plano de emancipação do sujeito que perpassa pelas práticas de si 

e pelas práticas de liberdade. As duas alocadas então num plano de contingência, de uma 

experiência de algo. Como vimos, vai se constituindo à medida que o sujeito vai sendo tocado 

pelo que lhe acontece, entendendo que o sujeito da experiência exerce a liberdade à medida que 

se lança a experiência e o risco. 

À medida que, ao longo da vida, ele vai dando sentido, nomeando, enfim, criando e 

abrindo outras possibilidades de estar no mundo (BONDIA, 2002), percebemos, então que, a 

experiência de si, essa que abarca uma verdade sobre sujeito em seu processo de produção, diz 

também de uma história que é singular, mas constituída na relação intersubjetiva. 
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 Pensada como prática, intrincada aos jogos de forças, a liberdade age enquanto 

reguladora das relações de poder, num movimento constante e nas suas possibilidades de 

reversibilidade.  Enquanto reguladoras dessas relações, as práticas de liberdade impedem que 

as mesmas se tornem estados de dominação. Estados que se estabelecem na distribuição 

desigual das forças, onde não é possível a resistência (FOUCAULT, 2004; GALLO, 2019).  

Pensadas no âmbito das práticas educativas, conforme estamos acompanhando ao longo 

deste trabalho, a liberdade se manifestará na capacidade de contestar constantemente as 

tecnologias do poder que nos constituem assujeitados (BARROS, s. d.; GALLO, 2017).  

Pensando nas relações de poder e no seu aspecto de reversibilidade.  

No âmbito das práticas educacionais, a resistência-liberdade pode ser tratada como o 

questionamento dos próprios estudantes às práticas que lhes formam ao longo do processo 

formativo. Compreendendo que a formação ocorre também na interação com outros atores. 

Sobretudo, quando diz respeito aos espaços de educação não formal, onde a hierarquia 

característica da relação professor-aluno é diluída e os papéis não são fixos (MARQUES; 

FREITAS, 2017). 

Nesta trama que se agenciam elementos complexos que se articulam de maneira 

constante e indissociáveis, tais que incidem na produção da subjetividade, estamos 

acompanhando como a produção de determinados saberes, enunciados estabelecidos como 

verdades que emergem de acordo com os contextos que são manifestados, estabelecendo 

regimes de verdade, acerca do sujeito e dos modos de existência. Essas verdades, por sua vez, 

estão intrincadas às relações de poder, que legitimam um ordenamento de relações 

intersubjetivas e cotidianas entre os indivíduos, tais que incidem na produção de subjetividade. 

Esse emaranhado de relações se articula a uma forma de governamentalidade que detém, no 

governo das condutas, suas ações mais concretas. 

Tendo compreendido esse contexto, faz-se necessário trabalhar num modo de 

resistência que leve a emancipação, traçando rumos para novas racionalidades. Possibilitando 

a emergência de campos de saberes como outras verdades possíveis à existência e à produção 

subjetiva. Que incida menos no âmbito da conscientização e mais no âmbito da invenção de 

novas possibilidades de subjetivação. Entendendo, então, que o sujeito possui uma dimensão 

de agente no seu processo de constituição de si, a partir das práticas de si relacionadas a outros 

discursos de verdade - novas racionalidades. Essas que estão intrincadas nas práticas de 

liberdade.  

É por essa via que estamos traçando uma cartografia de possibilidades de emancipação, 

pois trabalhar com as práticas de liberdade é tratar das possibilidades de construção efetiva de 
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produção subjetiva que têm impactos sobre os sujeitos nelas implicados (GALLO, 2019). E, 

por fim, apostando no território das práticas em educação não formal, como locus com abertura 

para efetivação de um processo de formação de outras e múltiplas referências de subjetivação. 

Em outras palavras, com a produção de novos possíveis nas relações de poder. 

 

4.3.3 O cuidado de si como ética estética da existência 

 Estamos, ao longo desta pesquisa, exercendo um árduo trabalho de compreender a 

complexidade do pensamento foucaultiano no campo da educação. Ao mesmo tempo e de forma 

também complexa, fazendo aparecer as condições históricas que possibilitaram à escola se 

tornar o lugar hegemônico da educação formal em detrimento a outras práticas educativas; 

dando a ver como efeito deste processo a produção de subjetividades dóceis e produtivas 

performadas, no cenário brasileiro, ao que Gallo (2017) denominou como sujeito-cidadão.  

De outro lado estamos afirmando que existe uma possibilidade de escape ao 

enredamento subjetivo operado por essa maquinaria biopolítica em direção ao sujeito, e que a 

educação não formal pode ser uma via possível, por ter como uma das características 

significativas a flexibilização dos métodos, espaços, conteúdos, relação, tipos de conhecimento 

etc. 

 No entanto, munidos de nosso ímpeto questionador, é preciso ver a educação não 

formal, mesmo sendo possibilidade, com uma certa suspeita dadas as condições que também 

possibilitaram sua emergência. Nesse sentido, estamos traçando uma crítica radical que nos 

encaminha a um plano potente de resistência, o qual neste momento estamos cartografando. 

Nossa crítica radical nos encaminha à recusa de tudo que somos, se o que somos foi 

constituído pelo atravessamento permanente desse modo de produção subjetiva que nos 

encarcera na docilidade e assujeitamento (GALLO, 2017). Por outro lado, resistir, da maneira 

como estamos propondo, é inventar novas maneiras de constituir-se subjetivamente apostando 

na dimensão ativa do sujeito na produção de si, no governo de si.  

Encontrando, portanto, no tempo presente, formas e forças de praticar a liberdade. Nesse 

movimento constante das forças produtivas que sejam possíveis reversões, mesmo que 

temporárias, das formas hegemonicamente instituídas das relações de poder. Entendendo, no 

entanto, que isso só é possível desde que se esteja em constante relação com os outros.  

É preciso ressaltar, porém, que a crítica radical, que estamos tecendo como o prenúncio 

de um plano de resistência, não significa negar outras manifestações de emancipatórias que de 

alguma maneira nos encaminharam ao lugar onde nos encontramos hoje na história do 
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pensamento. E sim agregá-las no sentido da coerência das inquietações que nos levaram a 

pensar a emancipação como caminho não apenas possível, como necessário. Agregar 

revisitando àquelas formas que surtem efeitos concretos, realizá-las no momento presente e 

conectá-las a novas possibilidades de conceber a realidade, livre! 

Para pensar a liberdade, Foucault (2004) retorna na antiguidade greco-romana, 

debruçando-se sobre a “cultura de si” (FOUCAULT, 2017, p. 06) que foi responsável por 

conceber, transmitir e desenvolver um jogo de práticas de si, tal que se relaciona com um dizer 

a verdade sobre si (FOUCAULT, 2017). Essa cultura, que o autor irá explorar nos seus últimos 

cursos, está relacionada a uma certa preocupação com a liberdade. Nesse sentido, para os 

gregos, a maneira de se praticar a liberdade adequadamente era ocupando-se de si, ou em outras 

palavras, cuidando de si20 (FOUCAULT, 2004).  

Existe uma relação intrínseca entre o que é o cuidado de si, que pressupõe em um 

ocupar-se de si ou um governo de si, e a questão da verdade sobre si. Pois há o entendimento 

que ocupar-se de si e constituir uma verdade sobre si é se conhecer. Mas, como vimos, as 

práticas de si não são possíveis de acontecer de maneira isolada, é imprescindível que se esteja 

em relação. É preciso que exista outros que, ao mesmo tempo que valide essa verdade, ou seja, 

que tenha coragem de expô-la, como num jogo. Essa dinâmica foi o que Foucault (2017) 

denominou, extraindo dos estudos da antiguidade grega, como parresia - a fala franca ou uma 

‘modalidade do dizer verdadeiro’ (FOUCAULT, 2017, p. 15). 

Vimos, no entanto, que são múltiplos os enunciados que podem ter efeitos de verdades 

e também que eles podem partir de formas objetivantes, como as prescrições, formuladas a 

partir das técnicas de exames. Essas que têm efeitos prescritivos ao formularem verdades sobre 

o sujeito, assujeitando-o. É nesse movimento paradoxal que o sujeito emerge. Estamos então 

assistindo operar novamente o tensionamento, a agonística, que envolve a emergência do 

sujeito.  

Falar sobre parresia e práticas de si é habitar a dimensão de agente do sujeito na 

produção de si. Mas não é possível ignorar essas outras produções enunciativas de verdade, 

muito menos que elas têm como alvo o sujeito. Falar do cuidado de si é agregar nessa produção 

subjetiva a dimensão do sujeito que se produz à medida que conhece sua verdade, uma verdade 

 
20 Em “A hermenêutica do sujeito” Foucault (2006b) se encarregará de explicar os deslizamentos ocorridos na 

noção de cuidado de si e sua relação com o dizer a verdade sobre si, relacionando-os aos mecanismos de confissão 

estabelecidos pelo cristianismo e, nesse mesmo movimento como a noção de cuidado de si foi se deslocando para 

a ideia de renúncia do eu com vistas à salvação, que não é nossa pretensão aprofundar nesse estudo.   
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que pode partir de outras referências e outras racionalidades possíveis. Podendo, assim, se 

colocar de forma mais ativa nesse jogo que envolve as relações de poder.  

Tratar do cuidado de si como um aspecto de emancipação na produção de subjetividade 

é, então, compreender que a dimensão da construção de si envolve o aspecto da ética. Afinal, 

como estamos vendo todas essas dimensões que apresentamos - a subjetividade e a vida - até 

então, estão atravessadas de maneira intrínseca pelas questões políticas (GALLO, 2013). 

Foucault (2017) nos mostra em suas análises sobre o cuidado de si e a parresia que, ao 

se criar um jogo sobre o dizer a verdadeiro, à medida que se incorpora a verdade do sujeito 

manifestada em suas ações num tensionamento entre a verdade que se institui como norma, 

pode-se incorrer em um certo risco à própria existência do sujeito. Na medida que a verdade a 

ser dita sem que seja mascarada pode suscitar um enfrentamento a quem a escute, podendo 

suscitar em violência.  

Na cultura antiga, a parresia - o dizer verdadeiro - se tratava de um conceito 

eminentemente político. Tratava-se do modo que, conhecendo a verdade sobre si na relação 

com os outros, o sujeito poderia habitar a cidade e, portanto, ter sua participação política de 

maneira mais íntegra na democracia grega. 

 

[...] A parresia portanto põe em risco não apenas a relação estabelecida entre quem 

fala e aquele a quem é dirigida a verdade, mas, no limite, põe em risco a própria 

existência daquele que fala, sem em todo o caso seu interlocutor tem um poder sobre 

aquele que fala, se em todo caso seu interlocutor tem um poder sobre aquele que fala 

e se não pode suportar a verdade que este lhe diz. (FOUCAULT, 2017, p. 12-13). 

 

 

Estamos percebendo, então, que a constituição de si perpassa necessariamente a questão 

política, à medida em que só nos apropriamos de nossa verdade na relação com os outros. 

Encarnar a nossa verdade é então de uma relevância significativa em nosso processo de 

constituição; ao passo que, é uma maneira de nos apoderarmos das formas com que é exercido 

o poder sobre nós e, a partir daí, constituir um governo de si. O governo de si como uma maneira 

de construir formas de resistências a esse governo que vem do outro, esse que se manifesta por 

uma governamentalidade normativa que exerce como efeito o aprisionamento subjetivo.  

Nesse sentido, a resistência se exercerá de modo a tornar reversível as relações de poder, 

possibilitando entrar nesse jogo de uma forma mais ativa.  Exercitando as práticas de liberdade, 

ou seja, formas de escapes, subjetividades desviantes. Nas palavras de Gallo (2013) “[...] à 

análise do exercício de poder sobre si mesmo (o governo de si, a ética) [...] como maneira de 

construção de práticas contemporâneas de liberdade que possam ser uma resistência ao 

governamento pelo outro” (GALLO, 2013, p. 510). 
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Estamos, entretanto, gradativamente compreendendo que esse dizer verdadeiro sobre si 

só é possível a partir de uma dimensão ética. Ética como estética da existência, ligadas então 

com o cuidado de si e o dizer verdadeiro (GALLO, 2013). Isso porque, para os gregos, o ethos 

está diretamente vinculado com a maneira de se conduzir, que é também o que supõe a questão 

da governamentalidade, como vimos, o governo das condutas, portanto da subjetividade. Por 

isso que, nesse sentido, a ética como estética da existência, é o que vai direcionar-nos da 

constituição de uma verdade sobre si nesse processo de constituição de um governo de si. 

 

[...] O êthos de alguém se traduz pelos seus hábitos, por seu porte, por sua maneira de 

caminhar, pela calma com que responde a todos os acontecimentos etc. Esta é para 

eles (os gregos) a forma concreta da liberdade; assim eles problematizam sua 

liberdade. O homem que tem um belo êthos que pode ser admirado e citado como 

exemplo, é alguém que pratica a liberdade de uma certa maneira. (FOUCAULT, 2004, 

p. 271).  

 

Gallo (2019) afirma que as escolas são lugares de produção de verdade e, portanto, 

lugares de conduzir a conduta. Portanto institui-se processos de subjetivação, dada a sua 

constituição histórica, como concebemos ao longo deste trabalho. Nesse sentido o professor 

encarna a manifestação da verdade pelo saber. 

 A diferença das escolas para os espaços de educação não formal se estabelece de 

maneira significativa pela legitimação do Estado à formação que dela provém, por meio dos 

mecanismos de exame e certificação, conforme vimos. No entanto, podemos pensar que, por 

uma outra via, os lugares de educação não formal também são lugares de produção de 

subjetividade com uma certa conformação mais horizontal, ou menos autoritária, pensando em 

sua dimensão relacional e intersubjetiva (GOHN, 1999; MARQUES; FREITAS, 2017). 

Nesse sentido, é possível compreender os educadores sociais trabalhadores em grande 

parte no campo da educação não formal, também como sujeitos que encarnam e manifestam 

verdades mais diversas que advindas de vários âmbitos da sociedade, compreendendo outras 

racionalidades (GOHN, 2009), também como já vimos.  

 Nesse sentido, possuindo uma abertura maior à multiplicidade dos enunciados que se 

estabelecem como verdade neste processo formativo. Processos que garantem a manifestação 

do verdadeiro a partir dos fenômenos educacionais são formas de produzir referências as quais 

os indivíduos são subjetivados. São formas de governar, de conduzir a conduta (GALLO, 2019). 

Pensando que o cuidado de si emerge como uma “condição pedagógica, ética e também 

ontológica para a constituição do bom governante”, compreendendo o educador como aquele 

que conduz a conduta em posse de uma verdade, ele também é encarregado do governo dos 

outros, e desse modo, precisa estar implicado num processo de governo de si, para que seja um 
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educador que propicie a emergência de práticas de liberdade. É necessário que se ocupe de si a 

partir desse lugar ético, como edificação da existência a partir da ligação intrínseca entre as 

práticas de si e as práticas de liberdade. Para que se estabeleça como aquele que é tomado como 

exemplo não apenas ensine (FOUCAULT, 2004). 

Assim, ao ter a percepção dos processos que incidem no sujeito aprisionando-o 

subjetivamente, estabelecendo a cristalização dos estados de dominação como consequência de 

uma política inconveniente, poder propor outras formas de se inserir no jogo das relações de 

poder. Apresentando outras múltiplas possibilidades de subjetivação, à medida que vem a luz 

os mecanismos de aprisionamento subjetivo, as condições de trabalho etc., sobretudo, 

habitando, vivenciando e experimentando novos modos de ser, que podem inclusive destoar da 

normatividade. 

 Habitando outros modos de existência que, encarnados de suas verdades e exercendo o 

governo sobre si, a partir de uma dimensão ética, possam transitar entre a verdade de si e as 

regras de conduta instituídas de forma exterior e prescritiva, operando desvios no terreno 

formativo que possa contemplá-los (FOUCAULT, 2004). Dessa forma, habita-se o campo da 

ética como direcionamento do governo de si, na elaboração de uma estética da existência, pela 

prática da liberdade, ou nas palavras de Foucault (2004): fazer a ética “como a prática refletida 

da liberdade” (FOUCAULT, 2004, p. 268).  

Aqui é importante restabelecer a conversa com Freire (1996), afinal em seu trabalho ele 

não se abstém, em nenhum momento, em tratar da dimensão ética do trabalho pedagógico. 

Lógico que, como já falamos, tomado pela compreensão de seu tempo, que talvez possa nos 

enveredar, numa leitura desatenta ao campo representativo e universal da ética. É preciso nos 

atentarmos que Freire (1996) traça algumas características sobre a ética que ele acha 

indispensável ao trabalho docente. 

 Uma ética que é inseparável da prática, que condena o cinismo, que está relacionada ao 

processo formativo do professor e sobretudo como algo indispensável à convivência humana: 

“[...] Não podemos nos assumir como sujeitos da procura, da decisão, da ruptura, da opção 

como sujeitos históricos, transformadores a não ser assumindo-nos como sujeitos éticos” 

(FREIRE, 1996, p. 08). 

Ao mesmo tempo que ele diz de uma ética universal do ser humano, afirma que a 

natureza do homem é histórica e social, não contida de maneira a priori. Nesse sentido, ele 

afirma que a ontologia é gerada neste horizonte num processo contínuo de “estar sendo” 

(FREIRE, 1996, p. 08), apostando em na existência e não no determinismo. É, então, neste 

lugar onde se compactua as concepções de que a liberdade é a condição ontológica da ética, nos 
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dois pensadores.  Portanto a ética vai se caracterizar como a forma refletida da liberdade 

(FOUCAULT, 2004).  

Estamos acessando o ponto de que é necessário afirmar que as práticas educacionais se 

imbuem de uma perspectiva ética, como modo de conduzir-se nas relações. Partindo dessa 

concepção, percebemos, então, como os processos educacionais e as práticas pedagógicas estão 

tomados como eminentemente políticos e constituintes do processo de constituição subjetiva.  

Assim, portanto, é necessário afirmar a dimensão política da produção subjetiva, para 

que se rompa de uma vez com as perspectivas massificantes e uniformizantes como resultados 

da ação formativa. De modo que essa possa compreender as racionalidades, nessa nova 

perspectiva que estamos buscando, como multiplicidade em sua potência ontológica. 

Compreendendo a inventividade e a criação como alicerce de sua lógica. A lógica da 

multiplicidade, na invenção de novos modos de vida (BARROS, s. d.).  

Assim, a partir desse delineamento da resistência, operada por uma crítica radical aos 

modos de uma fazer pedagógico orientado a homogeneizar condutas a partir de uma 

normatividade hegemônica. Pensar as práticas de liberdade como um movimento ético, 

concreto e constante nos permite enveredamo-nos a outros campos, que não os da objetividade 

científica, mas das transformações das realidades concretas a partir do governo de si.  

Sobretudo da maneira que esses movimentos podem se desenvolver a partir das práticas 

em educação não formal.  Práticas que se abrem constantemente às novas racionalidades, em 

conexão direta com o sujeito da experiência, imbuídas da perspectiva ética do governo das 

condutas, como ampliação das possibilidades de mundo e de nós mesmos. Possibilitando uma 

nova configuração à emancipação e a autonomia no processo formativo. 
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CONCLUSÃO 

 

 Percorremos, ao longo deste trabalho, um caminho que nos direcionou à crítica às 

escolas enquanto instituições educativas que detém o monopólio da ação educativa, no sentido 

da educação formal. Esse era um caminho pensado, primeiramente, pois abriria nosso campo 

de trabalho às práticas educativas não formais, como se apresentava nosso problema inicial: 

Como os projetos de educação alternativa/práticas pedagógicas não tradicionais concebiam a 

educação.  

Entendemos que o caminho crítico à instituição escolar, como lugar que mantém o 

monopólio da formação nas sociedades modernas (CANÁRIO, 2005), se tornou mais pregnante 

na pesquisa dada a reconfiguração da mesma devido à situação de fechamento geral de escolas 

e projetos em educação, instaurada pela pandemia de COVID-19. 

  A visão crítica que tecemos em relação à escola se deu no sentido da desnaturalização 

de suas práticas, reinserindo-as no domínio da produção (BARROS, 1997). Como uma forma 

de compreender quais os fatores e como eles se articularam de modo a encarcerar a concepção 

de educação à escola. Aparecendo como efeito do monopólio da ação educativa (CANÁRIO, 

2005), a exclusão de outras formas de saberes e outros modelos formativos, bem como a 

produção de subjetividades dóceis e eficientes. A hierarquização que acontece com a 

formalização do saber é, portanto, um dos efeitos dos mecanismos disciplinares que, ao 

classificarem, não só hierarquizam, como também excluem (CANÁRIO, 2005; FOUCAULT, 

2020). 

  Ao se hierarquizar as práticas pedagógicas, institui-se um modelo único de educação, 

centrado em práticas específicas. Com esse trabalho, foi possível trazer, para o campo de 

visibilidade, um certo movimento contínuo de distanciamento e aproximação entre saber-fazer. 

A cisão ocorre na medida em que a pedagogia vai se consolidando como campo específico do 

saber (BRANDÃO, 2007), e a aproximação retorna com as discussões sobre a “educação ao 

longo da vida” propostas pela UNESCO (ALHEIT; DAUSEIN, 2006). 

   O processo de fazer emergir detalhes de certos engendramentos, assim como apresentar 

os movimentos como jogos de forças, aconteceu dessa forma por nos inspiramos 

metodologicamente pela genealogia. Afinal, quando a pensamos a partir da instituição escola, 

fomos percebendo como determinados procedimentos articulados fizeram emergir, de forma 

descontínua, uma tecnologia de poder que tem nos corpos, em suas partes mais ínfimas, nos 

detalhes gestuais, incidindo até mesmo na virtualidade de suas ações, determinações de 

controle. Assim, compreendemos como se organiza uma complexa maquinaria que tem como 
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alvo o sujeito e a vida em seu aspecto contingente. Tal que envolve suas condutas e um certo 

modo de existência. 

 Propor a genealogia no território da educação nos mostrou também como o poder 

disciplinar se consolida, no século XVIII, como forma geral de dominação a partir de um 

minucioso mecanismo que inclui a vigilância, o exame e a norma (FOUCAULT, 2020). Esse 

se consolida agenciado a múltiplas tecnologias, dispositivos e discursos que incidem na 

subjetividade. Dos quais a escola se configura como uma mera engrenagem de uma complexa 

maquinaria, que se desenvolve num movimento simultâneo de acolher e produzir as demandas 

da nova organização social que está se conformando nessa época.   

Acompanhamos, ao longo do trabalho, uma relação de circularidade imanente nos 

mecanismos disciplinares - a vigilância, o exame e a norma - que objetivam o enquadramento 

no poder a partir de uma coerção sutil e ininterrupta (FOUCAULT, 2020). Deste processo, 

vimos como que o poder disciplinar tornou possível a construção de uma epistemologia, no 

âmbito de saber da pedagogia, com parâmetros da ciência moderna (GALLO, 2015). Como um 

campo das ciências humanas, a pedagogia traz a complexidade instaurada nas ciências humanas 

que é a tematização do sujeito como próprio objeto de conhecimento. Esse fato, ao mesmo 

tempo que desestabiliza a objetividade do método experimental, dá a possibilidade da própria 

existência do sujeito (FOUCAULT, 2006). 

Foi possível perceber como as técnicas de exame, que extraem um saber sobre o sujeito 

e pela regularidade de certos comportamentos observáveis, retornam ao social na forma de 

norma ou como um saber sobre o sujeito. Desse modo, legitima-se que a pedagogia emerja 

como ciência à medida que oferece referências de subjetivação, como regras gerais de conduta, 

assim como certas práticas prescritivas de cuidado. Dessa forma, trouxemos ao campo de 

visibilidade essa linha tênue existente entre cuidado e controle, em que a escola se constrói, à 

medida que acolhe demandas vindas de todas as direções. (BONDIA, 1994; FOUCAULT, 

2014; GALLO, 2015; GALLO, 2017). 

Num contexto de mudanças significativas no modo de ordenação das cidades; numa 

Europa à sombra das duas revoluções (liberal e industrial); o concomitante incremento nas 

indústrias reunido à densa massa populacional campesina migrando para as grandes cidades; 

vimos, com a proliferação do poder disciplinar a ordenação de uma multidão dispersa, sobre as 

vias do controle, pelos escrúpulos infinitos da vigilância, sobre a égide do cuidado. (CANÁRIO, 

2005; FOUCAULT, 2014; HOBSBAWM, 1977).  

 As sociedades disciplinares foram se erigindo tendo como parâmetro a adaptação do 

indivíduo às normas. Consolidaram-se como sociedades de normalização ou sociedades 
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disciplinares, simultaneamente com a modulação dos meios de confinamento - a escola, a 

fábrica, o hospital, a prisão (DELEUZE, 2019; YAZBEK, 2015). Sendo, então, a educação, no 

terreno da instituição de formação, um mecanismo de adestramento do corpo no sentido da 

eficácia e da produtividade como efeito às modulações sociais, econômicas, políticas, morais, 

sexuais etc. Dimensões da subjetividade que, investidas de uma anatomia política, 

possibilitaram o controle minucioso de cada fração mais ínfima e decifrável do gesto, em 

direção da virtualidade da própria ação, ou seja, àquela que está ainda em vias de acontecer 

(FOUCAULT, 2020).  

A partir da composição deste cenário, vimos o modo pelo qual a escola, como meio de 

confinamento, condensou as funções de vigiar, classificar e analisar (DELEUZE, 2019), 

funções que se manifestavam em meio a um tensionamento de diferenciação de classe. Ora, se 

na família burguesa a escola tinha a função de proteção e vigilância discreta da infância, nas 

camadas populares da população, a mesma exercia uma vigilância direta no objetivo de conter 

as rebeldias e, portanto, a disseminação da concepção de periculosidade (BARROS, 1997). 

Realizar esta pesquisa sob a luz da genealogia nos possibilitou tomar o poder em sua 

dimensão positiva, ou seja, naquilo que ele produz (MACHADO, 2019). A desnaturalização, 

que é um convite contínuo deste trabalho, é justamente para compreender a dimensão dessa 

produtividade. Essa que, às vezes, fica soterrada pela ordenação do discurso linear, racional e 

moderno, da tradição historiográfica que tem seus fundamentos na ciência positivista moderna. 

Trazer à luz a dimensão produtiva do poder é colocar o próprio sujeito como efeito de um 

processo de produção de uma subjetividade que atende aos interesses de mercado; ousando na 

compreensão de que esse sujeito se configura como a matéria prima de todas as relações de 

produção (GUATTARI; ROLNIK, 1996) 

E aqui se dá o cerne de nosso direcionamento crítico às escolas enquanto instituições de 

formação por excelência nas sociedades modernas (BARROS, 1997). No sentido da educação 

formal, ao exercer técnicas disciplinares, produz-se individualizações que se perfazem 

engendradas em um tipo de subjetividade socializada no sentido político e eficiente no sentido 

econômico. Dessa forma, coemergem-se as demandas na nova organização social e todos os 

campos de forças que se atravessaram neste período de grandes transformações na sociedade 

(FOUCAULT, 2020; MOREIRA, 2019).  

 Pensar a educação formal a partir de um lugar que nos encaminha ao espaço 

institucional, é porque, as instituições, passam a ser reconhecidas socialmente como 

reguladoras da ordem social (BARROS, 1997). Assim, a instituição é a reunião e a 

materialização dos âmbitos do saber e poder na direção dos discursos autorizados. 
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Consequentemente, estabelece-se numa função de controle social, que estará pulverizada de 

maneira capilar na tessitura social.  

Então, pelo contexto de complexificação social, a demanda de produção desse sujeito 

pelo poder disciplinar será enfatizada nos aspectos docilidade e eficiência. É preciso chamar a 

atenção para essa dimensão da produção de subjetividade sob as marcas de assujeitamento, tais 

que conformam a educação formal como uma engrenagem da complexa maquinaria biopolítica 

de governo da população, à medida que produz sujeitos-cidadãos (GALLO, 2017).  

A capacidade de condução das condutas dos sujeitos de maneira não autoritária, vistos 

os ideais de liberdades alcançadas na modernidade, envolve simultaneamente o engendramento 

de um complexo mecanismo de governo que se dissemina de forma capilar no tecido social. 

Esse processo envolve as instituições ocupando um certo limiar: entre uma prática de governo 

que tenha como referência o controle populacional e a positividade do poder em sua capacidade 

de produção subjetiva (GALLO, 2019).  

Nesse sentido, num entrelaçamento necessário entre poder disciplinar e biopolítica, no 

lugar onde eles se direcionam à subjetividade, a governamentalidade pode ser tomada como a 

manifestação das ações de governo no direcionamento às condutas. Portanto, realizamos de 

maneira contundente uma investigação sobre o investimento político que toma o corpo e a vida 

como locus de disputa (BAZZICALUPO, 2020). Processo minucioso que diz de um processo 

da normalização da existência como parâmetro de homogeneização.  

Sendo, portanto, a educação formal um campo de força significativo nessa direção à 

medida que se estabelecem referenciais de subjetivação prescritivos, sempre legitimados por 

um discurso de verdade (GALLO, 2019). Foi também a percepção desse engendramento que 

nos encaminhou ao terreno da biopolítica, pois entrelaça a questão da subjetividade e as práticas 

de governo, ambas concentradas na noção de cidadania, amplamente requeridas das práticas 

educativas no nível da realidade brasileira. (GALLO, 2017; GALLO, 2019).  

É a partir da análise do poder disciplinar e do biopoder, tais que possuem como alvo o 

corpo e a corporeidade, em sua imanência que conseguimos visualizar onde a prática de 

governo se entrelaça na produção de subjetividade. Desse modo, tal prática nos produz sujeito 

e paradoxalmente assujeitados, no contexto da liberdade jurídica e os ideais democráticos, 

produzindo-nos sujeitos-cidadãos.  

Nesse movimento, engendram-se macro e micropolítica a partir de um mesmo prisma. 

Incidindo nesses alvos a partir de uma anatomia-política e de uma economia calculada e 

permanentes como forma de “(...) produzir uma conformação dos corpos e sujeitos, a produzir 
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também, uma ‘subjetivação capitalística’, que permite a inserção de cada um dos indivíduos no 

universo da produção” (GALLO, 2015, p. 432)  

Assim, nosso direcionamento crítico à educação formal se enveredou ao 

questionamento de como a escola, vista como lugar de primazia da educação formal, serviu à 

maquinaria biopolítica de produção subjetiva, tomando a docilidade e a utilidade, performada 

da concepção de um sujeito-cidadão, como características necessárias a serem aprimoradas 

pelas demandas advindas do capitalismo. 

Compreendemos, então, que a produção subjetiva acontece como resultado de um feixe 

de processos às vezes contraditórios, como nos mostra a questão da governamentalidade, que, 

ao mesmo tempo que oferece sujeição, nos apresenta rotas desviantes a partir do governo de si. 

Por isso também optamos em nos aventurarmos no terreno da biopolítica. Ao conceber o sujeito 

enredado às malhas políticas, é preciso engajamento em três tipos de luta: contra processos de 

dominação, exploração e contra as formas de sujeição.  Nesse sentido, iniciar o processo de luta 

contra a sujeição é recusar essa produção subjetiva que nos produz sujeitos-cidadãos, de modo 

a atender às demandas produtivas (GALLO, 2017). 

A recusa desse modelo de subjetivação envolve a criação de uma autonomia tal que nos 

possibilite a reconfiguração ou a invenção de outras múltiplas referências de subjetivação que 

estejam intrincadas à invenção de outras racionalidades. Traçamos como plano de resistência, 

as possibilidades de constituição de novos e múltiplos panoramas subjetivos e entendemos ser 

possíveis de aflorar a partir da flexibilidade das práticas educativas não formais. 

Algumas práticas em educação não formal, como acompanhamos, trazem características 

que conectam a educação novamente à esfera do social e das relações, conferindo como lugares 

de formação as experiências de vida, as vivências coletivas, assim como, colocando como 

central no processo educativo aspectos relacionais, o desejo do educando na aprendizagem, a 

conexão com o corpo e as emoções. Apostamos na educação não formal como possibilidade de 

hibridizar certos engessamentos das práticas formais, produzindo fissuras no modelo 

hegemônico, à medida que nela se manifesta a flexibilidade adaptativa (GADOTTI, 2005; 

GOHN, 2009; MARANDINO, 2017; MARQUES; FREITAS, 2017).  

Com essas possibilidades em cena, tem-se como referência um saber encarnado que 

emerja junto com a experiência e que esse seja o motor do sentido, como nos mostra Bondia 

(2002). Pensar num processo de subjetivação que envolva o risco de lançar-se na experiência e 

poder ser afetado por ela. E nesse processo ir dando novos sentidos a certos conceitos 

importantes de re-existência, como os de autonomia e emancipação. Assim compreende-se a 
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lógica dos encontros como um modo de afirmação da vida, para além de qualquer forma de 

governo. 

Apostamos numa forma de ruptura com o modelo hegemônico que siga afirmando 

novas e múltiplas formas de existência, que contemplem novos e múltiplos saberes, à medida 

que se legitime outras formas de racionalidades que não habitem a tradição da produção de 

conhecimentos. Apostamos que essa (trans)formação só pode acontecer à medida que o sujeito 

tome as rédeas no seu processo de constituição. Implicando-se em sua produção subjetiva, na 

dimensão do governo de si. 

Neste território vivencial e afetivo que se abre como possibilidade com o campo da 

educação não formal, compreendemos ser possível a emergência do governo de si à medida que 

este, que se produz, está sempre em relação, e que dessa relação possa aparecer uma verdade 

sobre si. Uma verdade que só é possível aparecer em relação, pois é onde o sujeito se produz.  

Essa verdade, ao mesmo tempo que apresenta outra referência de subjetivação de forma mais 

autônoma, do próprio sujeito sobre si, exige que seja amparada numa perspectiva ética, a ética 

da relação que se manifesta em ato (FOUCAULT, 2017). 

O governo de si, a implicação do sujeito na constituição da sua verdade, diz de um 

cuidado que se manifesta na relação com os outros, que é um cuidado consigo mesmo. Essa 

dimensão da ética que permeia as relações. Uma ética que performa a existência, num processo 

constante de transformação. Nessa dança que envolve a emergência do sujeito ético, vemos a 

possibilidade de exercício da liberdade, como ação, como espaços de desvios, de abertura de 

fissuras. Gallo (2015) nos mostra um retrato das escolas gregas que serve de exemplo a essa 

conversa que tentamos empreender sobre espaços de educação não-formal e cuidado de si:  

 

[...] As escolas de filosofia eram o lugar da prática da Philia, a amizade, de aprender 

a cuidar de si mesmo para que seja possível um sujeito livre, autônomo, capaz de dar-

se a suas próprias regras. Não é outra coisa que Foucault denomina um ‘sujeito ético’. 

Uma pessoa que seja capaz de pensar por si mesma; de decidir por si mesma e isto só 

é possível com o exercício do cuidado (inquietação) de si, com a tomada de sua vida 

em suas próprias mãos. (GALLO, 2015, p. 446). 

 

O exercício da liberdade enquanto práticas, em constante agonística, que possibilitem a 

afirmação constante do ímpeto à vida. O exercício de constituição de si, pela prática refletida e 

constante da liberdade, como um cuidado de si, como estética da existência. Por fim, como 

(re)existência! (FOUCAULT, 2004; FOUCAULT, 2017; GALLO, 2019). 

Chegando a esta altura da conclusão do trabalho, reconhecemos nossos limites ao tratar 

dessas últimas questões sobre a resistência, visto a densidade do arcabouço conceitual e o 
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período de duração da pesquisa. Sentimos a necessidade de adensamento das articulações 

possíveis entre as práticas de liberdade, a educação não formal e o cuidado de si. Por isso, de 

alguma forma traçamos uma cartografia apontando para alguns caminhos e agenciamentos 

possíveis para talvez em estudo posterior possamos dar maior consistência. Mas, dada a 

importância da questão desde o começo do planejamento de pesquisa, achamos relevante 

aparecer. 

No caminho da re-existência é preciso afirmar a importância da produção de 

conhecimento formulada por Paulo Freire, sobretudo ressaltar a interação inexequível de sua 

produção com a sua prática militante, num momento em que fazia parte da realidade brasileira 

a herança da desigualdade e do autoritarismo. Hoje mais do que nunca nos é imprescindível 

demarcar sua relevância como precursor de uma crítica contundente sobre uma educação que 

estava focada em atender aos interesses do mercado. 

Ao longo deste trabalho foi possível compreender como várias forças vindas de todas 

as direções interferem em nossa subjetividade, na forma como orientamos nossas condutas, 

sobre os enunciados e os dispositivos que utilizamos como referência para nos constituirmos. 

Agora, nesses tempos de sombras em que vivemos com a pregnância fascista, com mais força 

talvez do que em outros tempos, seja preciso afirmar outras múltiplas formas e referências 

subjetivas 

 Agora, mais do que nunca, precisamos afirmar a nossa potência de Re-existência e para 

isso é preciso recusar toda e qualquer forma de governo que se estabeleça como aprisionamento 

físico ou subjetivo, recusar toda e qualquer força que se sustente como dominação (GALLO 

2017). E sobretudo apostar na lógica da invenção dos encontros, da criação do novo, da afetação 

pela experiência. E que façamos das práticas educativas propiciadoras dessas experiências de 

sentido. 
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