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RESUMO 

 

 

Esta dissertação objetiva investigar, a partir do último dos grandes eixos de pesquisa 

empreendidos por Michel Foucault – os processos de subjetivação, os modos pelos quais os 

sujeitos docentes tornam-se sujeitos da sua prática e os modos que os levam a certa 

compreensão de si. Para entender tais processos, buscamos as bases teórica metodológicas da 

Análise do Discurso de orientação francesa, doravante AD, calcada sob o pensamento do 

filósofo Michel Foucault, o qual procura saber quais são os efeitos de subjetivação a partir da 

própria existência de discursos que pretendem dizer uma verdade para o sujeito. O trajeto 

temático desta pesquisa está estrruturado de forma a trazer um arquivo que comporta os 

acontecimentos constituintes da subjetividade docente, compreendidos em um espaço de 

tempo - de 1990 à atualidade, período em que os docentes passam por grandes modificações 

estruturais, que os levam a uma nova maneira de agir e pensar a docência. Assim, o arquivo é 

formado por enunciados que se materializam em diferentes gêneros discursivos, os quais se 

configuram como lugares onde a voz dos professores se protagoniza, revelando o sujeito 

docente que são e o papel que ocupa na sociedade. Nesse sentido, entendemos que a pesquisa 

se faz relevante pelo fato de trazer por meio da hermenêutica do sujeito e da arquegenealogia 

foucaultiana questões sobre a subjetividade docente, oferecendo uma visão diversificada da 

docência sob a ótica dos profissionais da educação. A partir do método analítico da AD, 

analisamos os modos de subjetivação docente na atualidade. A análise evidenciou que tais 

sujeitos são produzidos como docentes atravessados por discursos que circulam no social e 

que são engendrados pelo saber-poder, mas que também resistem a tais discursos, 

desenvolvendo outras formas de ser e se ver como docentes, o que se dá no exercício da 

prática docente e na atuação política, por onde inscrevem outras formas de experimentarem e 

se constituírem como docentes.  

 

Palavras-chave: Discurso. Poder. Enunciado. Docência. Modos de subjetivação. 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation aims to investigate from the last of the major axes of research undertaken by 

Michel Foucault - subjectivation processes, the ways in which the teachers become subjects of 

their practice and the paths that lead them to self-understanding. For this, we seek the 

theoretical and methodological bases of the Discuss Analysis from French orientation, 

hereinafter called DA, based on the thought of the philosopher Michel Foucault, which 

investigated the effects of subjectivity from the existence of discourses that seek to tell a truth 

to the subject. The methodology of this research is structured to bring a file that contains the 

events of the teacher subjectivity, between a time space - from the 1990s to the present, a 

period where the teachers have undergone major structural changes, which led them to a new 

way of acting and thinking the teaching practice. The file consists of statements that manifests 

itself in different discursive genders, which are configured as places where the teachers voice 

is materialized, revealing its actuation and role in society. In this sense, we believe that the 

research is relevant because to bring through the hermeneutics of the subject and Foucault's 

archeogenealogy the questions about the teacher subjectivity, offering a diverse view of 

teaching from the education professionals point of view. From the AD's analytical  method, 

we analyzed the modes of subjectivation of the teaching today. The analysis showed that these 

subjects are constituted by discourses that circulate in the social sphere and are engendered by 

the knowledge-power, but they are also resists to such discourses, developing other ways of 

being and seeing themselves as teachers, which takes place in the course of teaching practice 

and political action, where they learn other ways to experiment and constitute themselves as 

teachers. 

 

Keywords: Discourse. Power. Statement. Teaching. Subjectivation modes. 
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I INTRODUÇÃO 

 

Quanto ao motivo que me impulsionou [escrever] foi 

muito simples. [...] esse motivo poderá ser suficiente por 

ele mesmo. É a curiosidade – em todo caso, a única 

espécie de curiosidade que vale a pena ser praticada 

com um pouco de obstinação: não aquela que procura 

assimilar o que convém conhecer, mas a que permite 

separar-se de si mesmo. De que valeria a obstinação do 

saber se ele assegurasse apenas a aquisição dos 

conhecimentos e não, de certa maneira, e tanto quanto 

possível, o descaminho daquele que conhece? 

(FOUCAULT, 1988, p. 13). 

 

Atualmente, encontramos um vasto número de pesquisas sobre o sujeito docente, que 

busca a significação sobre o que é esse profissional. Como podemos destacar PENIN, (2009) 

que trata da profissionalização docente; OLIVEIRA, (2013), que traz a problematizaação de 

que modo à escrita vem funcionando como uma técnica de si na produção de modos de 

subjetivação de alunos do magistério; GARLET, (2012), que estuda o processo de 

subjetividade docente por meio de narrativas a partir de imagens de um acervo pessoal, desses 

profissionais; ARAÚJO, (2014), que se propõe a estudar os processos de produção da 

subjetividade dos docentes, por meio de narrativas de memoriais de professores de 

instituições públicas e privadas, observando o que os afastam e o que os aprocimam enquanto 

sujeitos da educação. Dentre outros que discute essa temática.  Percebemos que na grande 

parte dessas pesquisas há discursões acerca do que se diz sobre ele. Para esta pesquisa nos 

propomos a estudar os discursos dos próprios professores, analisando enunciados de docentes 

que apesar de trazerem atravessamentos de discursos outros, aparecem amparados por modos 

de se ver, de se reconhecer, de se subjetivar, a partir daquilo que ouve sobre si e a partir do 

que eles acreditam ser. Entendemos que o exercício da docência constituir-se em um espaço 

de produção de novos conhecimentos técnicos e políticos, por meio dos quais o sujeito 

docente pode repensar suas práticas pedagógicas e suas condutas na sociedade, contribuindo 

para a constituição do sujeito docente.  

Partindo desse pensamento, entendemos que a questão da subjetividade faz-se 

fundamental, uma vez que, a cada dia, os sujeitos buscam um conhecimento de si, através de 

práticas de si, ou seja, “o modo, as práticas, as técnicas, os exercícios num determinado 

campo institucional e numa determinada formação social - pelo qual ele se observa e se 

reconhece como lugar de saber e de produção de verdade” (FISCHER, 2012, p. 54). Nesse 

sentido, o sujeito é constituído no social, é uma construção histórica, temporal e dado ao 
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desaparecimento. Por esse motivo, ele precisa ressignificar-se e contextualizar-se para 

aparecer com outra face, outra roupagem e inserir-se em um novo momento da história. Esse 

sujeito para Foucault (2014) é disperso, descontínuo, composto por uma neutralidade e um 

vazio passíveis de adquirir diversas funções e posições no discurso. 

É pelo viés foucaultiano que fundamentamos nossa pesquisa, introduzindo suas 

concepções de sujeito e subjetividade, tendo em vista que, para o autor, esses sujeitos são 

constituídos no enfrentamento entre os discursos de verdade produzidos pelo saber e poder e a 

resistência que se materializam “como práticas de formação do sujeito, como exercícios de 

elaborar a si, transformar-se, atingir algo mais a partir do que se é” (FISCHER, 2009, p. 99). 

E é disso que falaremos aqui, contando com a possibilidade de discutir tal temática a partir de 

um objeto tão complexo e heterogêneo como o sujeito docente. 

Portanto, falar de subjetividade é falar de um instrumento processual de produção 

conduzido à geração de modos de existências, ou seja, modos de operar, de sentir, de articular 

o mundo. É refletir uma técnica de produção que tem o próprio sujeito, como produto. Assim, 

precisamos entender a subjetividade ao mesmo tempo como processo e produto. Pensá-la 

enquanto produto nos leva a reencontrar o objeto de estudo das ciências humanas, ou seja, o 

sujeito, personagem cujos limites são ilustrados a partir de regularidades asseguradas por 

princípios gerais de funcionamento. Desse modo, a subjetividade é aqui definida enquanto 

processo incansável de produção, cujo resultado fundamental é a forma sujeito com seus 

contornos facultativos e transitórios. 

Buscamos, ainda, apoio nos campos teóricos dos estudos foucaultianos, tais como os 

dispositivos de análise que nos norteiam em relação às questões saber/poder, verdade, dentre 

outros, que agem como condutores para chegarmos aos resultados esperados. Tais 

dispositivos foram essenciais para que pudéssemos examinar de que modos os enunciados 

operam como elemento organizador das subjetividades docentes, auxiliando-nos 

profundamente na pesquisa aportada sobre a questão condutora deste trabalho: que modos de 

subjetivação produzem o sujeito docente na contemporaneidade?  a qual buscamos responde-

la de forma satisfatória levando-nos ao entendimento de quem são esses profissionais 

docentes na atualidade. Para tal nos paltamos nos objetivos da pesquisa no qual o geral é 

Analisar modos de subjetivação do sujeito docente em discursos e práticas que tematizam o 

docente e a docência. Assim como nos específicos que tratam de – Analizar nos enunciados 

do corpus as regularidades que constituem o sujeito docente; - Descrever modos de 

subjetivação do sujeito docente nos enunciados; - Apontar a relação saber-poder-resistência 

na constituição do sujeito docente. 
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No decorrer da pesquisa, selecionamos e analisamos enunciados de docentes 

agenciados pela mídia impressa e eletrônica, para compor o corpus deste trabalho, 

considerando corpus como composto nesse sentido, por enunciados que versam sobre as 

práticas, as experiências, a noção que o sujeito professor tem de si, mas também aqueles 

enunciados que sobre eles se produzem no social. 

Esta pesquisa se justifica pelo fato de que há uma busca pelo conhecimento de si, 

associada à necessidade da prática docente e os sujeitos buscam incessantemente um saber, 

baseado nas práticas de verdade nas quais estariam mais evidentes suas formas de liberdade. 

Assim, o professor, por ser um sujeito social, é nele acrescido uma responsabilidade de 

desempenhar uma educação social para si e para o outro, inserindo-os em um processo mais 

amplo, crítico e híbrido de subjetividade. Essa educação social que os possibilita a 

convivência, o trabalho ético que os diz quem são a partir daquilo que falam de si, assim 

como daquilo quem eles veem no outro também, uma vez que as exterioridades também são 

constituintes desses sujeitos e é no social que aparecem suas marcas. Cabe esclarecer que, ao 

pensarmos sobre o tema da subjetividade docente, estamos tocando naquilo que nos parece de 

grande relevância, já que, atualmente, as incertezas, fragmentações e o panorama que se 

oferece aos seres humanos parecem incidir fortemente em suas vidas, em especial na vida 

profissional e afetiva e, consequentemente, pode vir a repercutir decisivamente como um 

efeito multiplicador no fazer pedagógico dos docentes. 

Nesse sentido, para nos inserirmos no tema da subjetividade docente, partimos de 

reflexões de autores que, amparados pelo pensamento foucaultiano, estudam os temas da 

subjetividade, do sujeito e práticas de si, buscando compreender, assim como nós, os modos 

de subjetivação desses sujeitos.  

Fischer (2012, p. 99), ao estudar os modos de subjetivação em investigações na área 

da educação, pondera que “podemos achar em Michel Foucault saudável inspiração para 

pensar de outra forma os modos pelos quais temos feito escolhas temáticas, teóricas e 

metodológicas em nossas investigações [...]”. A autora fala ainda dos conjuntos de estratégias 

de linguagem utilizados enquanto modos pela mídia para constituir sujeitos. Diante disso, ela 

nos diz que “tais modos de existência, a meu ver pautam, orientam e interpelam o cotidiano 

de milhões de cidadãos brasileiros – ou seja, participam decisivamente da produção de sua 

identidade e sua subjetividade” (FISCHER, 2012, p. 113). 

Gregolin (2007) em seus estudos sobre mídia, práticas discursivas e produção de 

subjetividade evidencia os efeitos da mídia sobre os sujeitos. Para a autora, os discursos 

midiáticos interpelam sujeitos e são produtores de subjetividade:  
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[...] subjetividade não se situa no campo individual, mas no de todos os processos de 

produção social e material e, consequentemente, o sujeito moderno é um 

consumidor de subjetividade: ele consome sistemas de representação, de 

sensibilidades. A subjetividade está em circulação, é essencialmente social, 

assumida e vivida por indivíduos em suas existências particulares. Colocando em 

circulação enunciados que regulamentam as formas de ser e agir, os meios de 

comunicação realizam um agenciamento coletivo de enunciação, entrecruzando 

determinações coletivas sociais, econômicas, tecnológicas etc. (GREGOLIN, 2007, 

p. 21). 

 

É com base neste pressuposto que se justifica a relevância de se pensar nos efeitos 

discursivos dos enunciados dos docentes, usados como objeto de análise neste trabalho, e 

como, ainda, estes enunciados além de subjetivá-los interferem na conduta dos professores.   

A pesquisa encontra-se fundamentada nos pressupostos teórico-metodológicos da 

Análise do Discurso francesa, a qual atua enquanto área do saber que toma os discursos no 

âmbito de sua exterioridade. Vendo a movimentação discursiva nas ações praticadas por 

sujeitos historicamente situados, a Análise do Discurso representa uma importante ferramenta 

de leitura e interpretação para analisar como é constituída a subjetividade docente, resgatando 

os discursos que circulam pelo social, confrontando-se com os sentidos que a eles são 

atribuídos atualmente. 

É relevante, também, estudar esses enunciados enquanto modos de subjetivação e 

instrumento de produção de sentidos, uma vez que “visto como efeito de linguagem, o sujeito 

é atravessado pelas palavras alheias sob a ilusão de que são suas” (ROMÃO, 2011, p. 150), 

considerando que é muito difícil para o sujeito reconhecer que seu dizer é fundamentado em 

retomadas e rearticulação das palavras dos outros e que o atravessamento do já-dito é o que 

lhe constitui. Dessa forma, é tecido um fio de relatos, que de certa forma, sistematiza, 

interpreta e produz a subjetivação docente. Além disso, este estudo apresenta relevância, por 

que se propõe discutir o tema da formação ético-estética docente, tendo como ferramenta a 

hermenêutica do sujeito de Foucault, considerando que, atualmente, perguntas e sugestões 

sobre a formação ética e estética docente sejam frequentes no social e no meio científico 

também, que visa dizer este sujeito, qualificá-lo e identificá-lo enquanto ser da sociedade 

contemporânea. Assim, a pesquisa faz-se importante tanto no meio científico, quanto no 

social e na linha de pesquisa a que se propõe, pelo fato de trazer uma discussão atual.  

Consideramos, por isso, que seus resultados poderão possibilitar uma discussão sobre os 

novos modos de subjetivação dos profissionais  docentes da sociedade contemporânea, frente 

às estartégias discursivas do saber-poder. 
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II BASES TEÓRICO-METODOLÓGICAS DA PESQUISA 

 

 

Este capítulo apresenta o campo teórico em que se insere esta pesquisa - o da Análise 

do Discurso de orientação francesa, juntamente com alguns dos conceitos que esta teoria 

comporta, o teor metodológico, como objeto de estudo, questão de pesquisa, objetivos e 

corpus, retratando também o trajeto temático e a caracterização da pesquisa. 

 

2.1 O CAMPO TEÓRICO E SEUS DISPOSITIVOS 

 

A Análise do Discurso (AD) se origina na França no final da década de 1960, 

concomitante a uma crise epistemológica em que surgiram os movimentos estudantis, o 

feminismo e o crescimento da mídia. A conjuntura política e social instaurada por esses 

acontecimentos favoreceu seu interesse pela análise do discurso político, seu objeto de análise 

inicial. 

 Michel Pêcheux, seu principal articulador, deu início à Análise do Discurso quando 

trabalhava em um Laboratório de Psicologia Social “era o tempo da multiplicação das 

releituras, das grandes manobras discursivas; os conceitos se entrechocavam: a luta de classe 

reinava na teoria” (COURTINE, 2006, p. 9). Era uma época em que as teses althusserianas 

influenciavam a militância política com seu dispositivo de leitura dos textos de Marx. Para 

Courtine (2006), isso se refletiu na AD cujo campo de objetos empíricos foi constituído a 

partir de escritos doutrinários frequentemente extraídos do discurso político francês, com 

predileção pelos discursos dos partidos da esquerda. Nesse contexto, os grandes textos 

políticos escritos constituíam o objeto de análise da AD e os dispositivos de análise se 

voltavam unicamente para eles. Assim, a constituição do campo teórico da Análise do 

Discurso francesa se dá num solo de debates teóricos e políticos que atingiram a reflexão 

sobre como se dá a articulação entre o discurso, a língua, o sujeito e a História. A construção 

dessa articulação feita de reviravoltas e/ou rupturas se dá como projeto de releituras de 

Saussure, Marx e Freud que circulava na época de elaboração teórica do objeto discurso e que 

influenciou as leituras de Pêcheux e a constituição epistemológica da AD francesa.  

Segundo Gregolin (2004), a primeira fase da AD inicia-se com o livro Analyse 

Automatique du Discurs de 1969, que se apresenta como uma proposta teórico-metodológica 

impregnada pela releitura que Pêcheux faz de Saussure. Nessa leitura, a langue (sua 

sistematicidade, seu caráter social) é pensada como a base dos processos discursivos, nos 
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quais estão envolvidos o sujeito e a História. A tese althusseriana do assujeitamento propõe 

um sujeito atravessado pela ideologia e pelo inconsciente, deslocando a concepção de um 

sujeito fonte e origem do dizer. Uma das críticas que Pêcheux faz dessa fase centra-se no 

primado do “mesmo” sobre o “outro”, cuja consequência principal foi a das invariantes, das 

paráfrases de enunciados sempre repetidos que levariam à descrição dos enunciados de base 

produzidos pela “máquina discursiva” (GREGOLIN, 2004).  

Confrontando-se com a impossibilidade de dar conta da heterogeneidade do corpus, a 

máquina se mostrou emperrada. Para Gregolin (2004), inicia-se o movimento que conduz à 

segunda época e que se caracteriza pelo reconhecimento da heterogeneidade, da presença do 

Outro no discurso. Nesse período se mantém a tese da interpelação ideológica, com a 

novidade do  caráter contraditório, desigual do assujeitamento e o fato de que os aparelhos 

ideológicos não só reproduzem, mas transformam as relações de produção. Gregolin (2004) 

enfatiza que isso leva Pêcheux a teorizar sobre a materialidade do discurso e do sentido, 

afirmando que os indivíduos são interpelados em sujeitos-falantes (em sujeito do seu 

discurso) pelas formações discursivas que representam, na linguagem, as formações 

ideológicas que lhe são correspondentes, embora toda formação discursiva dissimule, pela 

transparência do sentido que nela se constitui, sua dependência ao “todo complexo com 

dominante” das formações discursivas. A autora destaca, ainda, que o tateamento de Pêcheux 

em relação às teses althusserianas que se reflete nessa fase, coincide com a crise teórica e 

política que ocorre no interior da AD e em torno dela na França e marca também as maiores 

tensões entre Pêcheux e Foucault. 

No período que marca a terceira fase da AD francesa, Pêcheux se afasta das posições 

dogmáticas, que segundo Gregolin (2004), foram sustentadas pela sua vinculação com o 

Partido Comunista e se aproxima da Nova História, das teses foucaultianas, criticando a 

política e as posições derivadas da luta de classe na teoria. 

Se em sua fase inicial, a AD proposta por Pêcheux, centra-se a ideia de maquinaria 

fechada, a noção de heterogeneidade coloca a necessidade de se explicar a intervenção do 

interdiscurso na produção de sentidos: 

 

O início dos anos 80 traz questões centrais para o redirecionamento da perspectiva 

da AD em relação à leitura. O colóquio Materialidades Discursivas coloca a 

necessidade de se pensar o discurso sob o signo da heterogeneidade. Impõe- se o 

primado do outro sobre o mesmo. A noção de heterogeneidade, proposta por 

Authier-Revuz no colóquio, provoca reviravoltas na AD. Seguem-se outras 

influências como as ideias de enunciado dividido e de formação discursiva como 

“fronteira que se desloca”, elaboradas por Courtine em sua tese (1981) que introduz 

as propostas de Foucault na teoria do discurso. Diante dessas ebulições teóricas, 
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Pêcheux organiza o RCP ADELA (Pesquisa Cooperativa Programada: Análise do 

Discurso e Leitura do Arquivo) e o texto Lire l’archive ajourd’ hui (1981) é tomado  

como manifesto do ADELA (SILVA, 2010, p. 77). 

 

  Em relação ao tratamento dado à leitura, Maldidier (2003, p. 80) se pronuncia da 

seguinte forma:  

 

À questão da análise de discurso se junta agora a das leituras de arquivo. Se o 

problema da leitura colocado desde a AAD 69 ressurge, é de uma maneira 

radicalmente nova que é abordado. De pronto e termo foucaultiano “arquivo” coloca 

a leitura em um horizonte que não é mais o da “máquina de ler” mais o do confronto 

com textos sócio-históricos mais diversos. 

 

Segundo a  autora, Michel Pêcheux apresenta, neste mesmo ano, o projeto Lecture et 

mémoire: projet de recherche o qual idealiza a leitura como prática de interpretação (e não 

tratamento de informação) que tem o intuito de explorar as redes de memória que incidem 

sobre as séries discursivas. De acordo com Silva (2010, p. 78), o projeto  

 

Lecture et mémoire propõe tratar do estatuto da memória como condição de 

funcionamento discursivo na produção e interpretação textual e seu quadro de 

referência é justificado por Pêcheux ao recorrer à noção de memória coletiva, na 

forma em que é desenvolvida particularmente pelos historiadores da mentalidade 

(Phillipe Ariés, Pierre Nora, Le Gof, Jack Goody), aos conceitos de Foucault 

desenvolvidos na Arqueologia do saber e Bakhtin sobre o dialogismo.  

 

Por meio deste referencial, a memória para Pêcheux surge como algo que é composto 

de traços que remetem a um conjunto complexo, pré-existente e exterior a esse corpo, 

constituído por séries de tecidos de índices legíveis, constituintes de um corpo sócio-histórico 

de traços (SILVA, 2010). 

Silva (2010) também observa que Pêcheux, ao tratar sobre a memória em seus 

trabalhos, idealiza o interdiscurso como memória discursiva e como condição imprescindível 

na produção e interpretação de uma sequência e, ao vincular a memória ao histórico e ao 

político em seu texto  Papel da memória (1999), Pêcheux admite a existência do Outro como 

atributo do real  histórico, considerando que  nenhuma memória pode ser um frasco sem 

exterior. 

Em seu livro O discurso: estrutura ou acontecimento, Pêcheux (2002) debruça-se 

sobre um enunciado ordinário: “On a gagné”, pronunciado pelos eleitores de François 

Mitterrand, do partido de esquerda, que ganhara as eleições para presidente da República 

Francesa no dia 10 de maio de 1981. Segundo Pêcheux (2002), tal enunciado é atravessado 

por discursividades, por revelar uma estrutura e integrar um acontecimento. A partir deste 
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momento, as formulações cotidianas, tomadas “no ordinário do sentido”, passam a ser 

integradas à análise do discurso, como também análises de materialidades não verbais.  

Exemplo disso é que no livro Papel da memória (1999) são abordadas materialidades não 

verbais enquanto lugar de inscrição da memória social. 

  Os estudos de Courtine, considerado como uns dos mais representativos analista do 

discurso da atualidade, são responsáveis por grande parte dos desenvolvimentos da AD 

francesa e pelas modificações que foram sendo realizadas no próprio seio da teoria. O autor 

aproxima a noção de enunciado em Foucault às reflexões de Pêcheux e sugere uma releitura 

da definição de enunciado, partindo de Foucault, mas sobrepondo a essa definição, “uma 

relação incontornável entre a materialidade da língua e a materialidade do discurso” 

(SARGENTINI, 2012, p. 104).  

Courtine (2009) traz para a AD reflexões sobre as condições de produção, defendendo 

que estas devem ser estudadas atenciosamente, para que se evite limitá-las a noções de 

formações imaginárias e às circunstâncias de enunciação, como vinha sendo feito, uma vez 

que tais conceitos negam a história como plano constitutivo da AD; acrescenta, a partir disso, 

a noção de “memória discursiva” aos estudos da análise do discurso.  

Trata-se, no entanto, de um rompimento com qualquer possibilidade de excluir as 

relações discurso e história dos estudos em Análise do Discurso, uma vez que “essa relação 

está inscrita no enunciado, porque esse enunciado possui uma existência material ocorre em 

um domínio associado e responde a determinadas condições sócio-históricas de emergência” 

(SARGENTINE, 2012, p 106).  

Com essa noção de condições de produção e com as mudanças ocorridas no sistema 

discursivo, Courtine (2009) reconhece que o discurso político, que seria seu objeto de estudo, 

já não estaria mais limitado ao enunciado linguístico. Assim, a noção de enunciado em Michel 

Foucault toma vigor e seus estudos se incorpora na AD, tratando-se não apenas de articular 

uma materialidade da língua a uma materialidade do discurso, mas ampliando a relação da 

materialidade do discurso a outras materialidades, tais como as gestuais, imagéticas ou 

sonoras.  

Ao tratar das categorias do discurso, Foucault (2014) traz a história, a memória e o 

social como campos norteadores daquilo que seria seu foco central: o sujeito. Neste sentido, 

Foucault constitui claramente as relações entre os dizeres e os fazeres, isto é, as práticas 

discursivas materializam as ações dos sujeitos na história. Entendendo como história não 

aquela de maneira linear, hierárquica e centralizada, mas aquela em atividade, de maneira que 

esteja em contínua reconstrução. O filósofo desconsidera a verdade absoluta, a noção de 
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sujeitos fundadores, continuidade, totalidade. Para ele, buscam-se efeitos discursivos, 

procurando articular a historicidade e a materialidade dos enunciados. Por meio da noção de 

discurso, Foucault (2014) nos alerta que não há separação entre palavra e ação, fala e ato: 

ambos são característicos do discurso e, por isso, encontra-se em relação de positividade e 

produtividade com o social, tecendo-o em toda sua complexidade e contradição, e, claro, 

tendo em seu entremeio as relações de poder.  

Dessa base teórica que elegemos, são vários os conceitos ou categorias que podemos 

utilizar para análise de um corpus. Escolhemos alguns conceitos, elencados nos itens a seguir, 

os quais funcionam como dispositivos para dar conta da análise aqui empreendida.  

 

2.1.1 Discurso, enunciado e acontecimento 

 

A proposta intelectual a qual a Análise do Discurso está situada defende a ideia de que 

a linguagem só é linguagem porque faz sentido, e esta só faz sentido porque se inscreve na 

história. Michel Pêcheux (2002) assegura que os sentidos não existem por si só, mas são 

determinados pelas posições postas em jogo no processo sócio-histórico de sua produção.   

Foucault (2014) propõe uma concepção de discurso como prática discursiva, que 

relaciona a língua com outras práticas, no campo social, como um jogo estratégico e 

polêmico, um espaço em que saber e poder se articulam. Assim, na Análise do Discurso o 

discurso é apresentado como objeto sócio-histórico e, desse modo, seu interesse é 

descrever/interpretar a produção de sentidos em uma sociedade.  

Para Gregolin (2003, p. 25), “a Análise do Discurso tem como objeto de estudo o 

discurso no qual confluem a língua, o sujeito e a história”. Assim, para descrever 

funcionamento do discurso, a AD desenvolve dispositivos que deem conta do aparecimento 

de um enunciado, de sua materialidade e sua relação com outros enunciados. Isso porque ela 

procura explicar como um objeto simbólico produz sentidos e como esse objeto significa para 

os sujeitos. Entende-se em AD que o discurso é marcado por enunciados que já circulam no 

social com os quais mantém seu aspecto dialogal. Por existir em um tempo e espaço físico e 

social determinado, ele entra na teia das temporalidades do interdiscurso e é assim que 

significa e se inscreve como acontecimento: 

 

O tempo que a história imediata narra está em curso. É o tempo do presente, que se 

apresenta como uma lacuna entre passado e o futuro. Nesse sentido, a reflexão sobre 

os acontecimentos presentes permite fazer com que o passado retorne, seja 

reinterpretado e novas significações sejam encontradas  (NAVARRO, 2003, p. 115). 
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 Dessa forma, a maneira como significamos ser docente, por exemplo, não está ligada a 

uma realidade essencial, mas sim a uma construção sócio-histórica, discursiva, fruto de uma 

determinada época e contexto, portanto mutável. Ao observar essas mudanças e refletir e dar 

sentido às experiências vividas é possível observar uma trajetória recheada de lacunas e 

verdades provisórias que podem ser questionadas e reconstruídas. 

 

                                  Figura I - Protesto de professores 

 
                                  Fonte: Revista Veja – online, 2014. 

 

O enunciado acima circulou nas Manifestações de julho de 20131. Tais manifestações 

reuniram milhares de brasileiros de várias categorias sociais que lutavam pelos seus direitos. 

Nesse contexto, destacou-se a insatisfação dessas categorias com os gastos exorbitantes com a 

Copa do Mundo em detrimento do atendimento aos interesses de diferentes categorias de 

trabalhadores e dos estudantes. 

O enunciado, com sua configuração em linguagem sincrética, uma vez que utiliza as 

linguagens verbal e não verbal, apresenta uma manifestante, possivelmente uma professora, 

na luta pela valorização da profissão. Tal enunciado dialoga com outros tantos que circulam 

no social e inscrevem essa questão. Assim, ele retoma enunciados como “o professor é mal 

remunerado”, “o professor é desvalorizado”, “o professor deveria ganhar muito bem, porque é 

ele que forma outros profissionais”. O que se inscreve no fio do discurso remete a essa 

desvalorização, concretizada nas práticas do governo e em dados muito concretos: o 

                                                             
1 O movimento se caracteriza por ser jovem e apartidário. Ele pede melhorias na prestação de serviços públicos, 

um direito do cidadão. Milhares de pessoas participam de passeatas que, apesar de atos de vandalismo, 

conquistaram o apoio da população e de lideranças políticas. José Renato Salatiel* Especial para a Página 3 

Pedagogia & Comunicacão, 21/07/2013 
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questionamento social sobre desvalorização do professor, visível nos baixos salários pagos a 

essa categoria de trabalhadores. 

 Referindo-se ao discurso em Foucault, Ficher (2002) observa que os discursos são 

sempre práticas que efetivamente constituem os objetos que falam e não se reduzem a um 

conjunto de falas, de imagens ou de textos que relacionamos para analisar. Na verdade, tudo é 

prática em Foucault. Isto denota que na análise foucaultiana não há nada por revelar-se, pois 

tudo está imerso em relações de poder e saber que são mutuamente provocadas. Assim, para 

Ficher (2002, p. 7), em Foucault, “enunciados e visibilidades, textos e instituições, falar e ver 

constituem práticas sociais por definição permanentemente presas, amarradas às relações de 

poder, que as supõem e as atualizam”. 

Encontramos em Foucault (2014, p. 34), uma elaboração teórica bastante pertinente: 

 

Trata-se de compreender o enunciado na estreiteza e singularidade de sua situação; 

de determinar as condições de sua existência, de fixar seus limites da forma mais 

justa, de estabelecer suas correlações com os outros enunciados a que pode estar 

ligado, de mostrar que outras formas de enunciação exclui. 
 

Nesse sentido, entende-se que a historicidade percorre os processos de produção, 

circulação e interpretação dos sentidos. O momento e o lugar dos acontecimentos são fatores 

intrínsecos à compreensão dos enunciados, para se chegar a alguns de seus significados. 

Assim, a Análise do Discurso prefere trabalhar com um “arquivo textual”, ou seja, com um 

“campo de documentos pertinentes e disponíveis sobre uma questão” (PÊCHEUX, 2010, p. 

51), uma vez que não pode fazer uma interpretação completa acerca de um assunto, pois tudo 

que se diz é recorrente de um já dito. 

Dessa forma, a emergência do enunciado que se encontra em um determinado espaço-

tempo é produzida por relações de poder e de saber, no interior das vozes que, no coletivo e 

no anônimo, vão aos poucos legitimando as formas de produzir e de disseminar no campo 

social. Assim, ele carrega a possibilidade de funcionar tanto como estratégia de dominação 

quanto como resistência e ruptura; podem validar elementos existentes ou provocar aberturas, 

pelas quais podemos escapar e produzir outros sentidos. 

 O enunciado acima possibilita relacionar a importância dos professores na qualidade 

da educação, sugerindo a constituição de uma imagem da docência e de valorização do 

professor e do ensino público como práticas de significação. Dessa forma, em “O professor 

vale mais que o Neymar”, não se questiona quanto o jogador vale, mas porque o professor não 

tem valor como esse jogador em nossa sociedade. Afinal, todo brasileiro sabe do valor de 
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Neymar no futebol brasileiro e na seleção brasileira numa competição como a Copa do 

Mundo. O que está em jogo é a prática de exclusão da valorização do professor nas práticas 

políticas do Governo brasileiro. 

Entendendo a subjetividade docente como um terreno movediço, cambiante, que ora 

adere a regimes de verdade, ora escapa por suas frestas, o enunciado se inscreve como 

acontecimento, uma vez que insere no fio do discurso a teia interdiscursiva que aciona os 

sentidos, mobiliza-os, desloca-os, redireciona-os, marca uma posição-sujeito e sinaliza a 

heterogeneidade de sua constituição. Do ponto de vista do referente, marca um 

descontentamento da classe docente que vai às ruas questionando as práticas instituídas por 

meio de relações saber-poder. Afinal, “é somente nessas relações de luta e de poder – na 

maneira como as coisas entre si, os homens entre si se odeiam, lutam, procuram dominar uns 

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

que consiste o conhecimento” (FOUCAULT, 2003, p. 23). 

O enunciado acima inscreve o problema da formação de um determinado número de 

domínios de saber a partir de relações de força e relações políticas na sociedade. E são essas 

relações que impulsionam os educadores a lutarem em prol de melhores condições de 

trabalho, salário, além de ser, também, uma forma de exercer o poder que por tantas vezes 

tenta-os imobilizar. No enunciado em pauta, inscreve-se a resistência de sujeitos que vão às 

ruas defender suas bandeiras de luta, questionando o Governo por gastar bilhões de reais 

numa Copa do Mundo, com estádios de futebol e também questionando o lugar de super-

heróis dado aos jogadores de futebol, considerados os “salvadores da pátria”, dentre os quais 

se destaca o Neymar. 

Assim, é possível observar no enunciado certo tipo de sujeito de conhecimento, 

lançado a uma ordem de verdade e a certo domínio de saber por meio de condições políticas 

constituintes do sujeito professor na atualidade, os domínios de saber e as relações com a 

verdade. De acordo com Foucault (2003), poderemos fazer uma história da verdade só se 

decifrarmos os grandes temas do sujeito de conhecimento, pois, na perspectiva do filósofo, o 

que deve ser feito é a constituição histórica do sujeito de conhecimento através de um 

discurso tomado como um conjunto de estratégias que fazem parte das práticas sociais. 

Nesse contingente de significações, o que se marca é o fato de que o enunciado não 

pode ser proeminente em relação à frase, à proposição ou aos atos de linguagem, mas deve ser 

tomado em sua singularidade, em sua emergência como acontecimento discursivo, cuja 

característica fundamental é o fato de ter “sempre margens povoadas de outros enunciados” 

(FOUCAULT, 2014, p. 110).  O que se deixa entrever no enunciado acima é que ele sinaliza 
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para “os enunciados de certos discursos, de certos regimes de verdade, próprios de uma época, 

produzidos, veiculados e recebidos de formas muito específicas, que falam de certo tempo e 

lugar, que falam de determinadas relações de poder, que produzem sujeitos de certa forma” 

(FISCHER, 2012, p. 134). 

O conceito de enunciado para Foucault está ligado a uma “função epistemológica (‘o 

que pode ser dito?’) e política (‘quem está autorizado a dizer?’)” (SILVA, 2000, p. 50). 

Segundo Fischer (2001), também apoiada em Foucault, os enunciados possuem uma 

“materialidade específica”, ou seja, trata-se de “coisas efetivamente ditas, escritas, gravadas 

em algum tipo de material, passíveis de repetição ou reprodução, ativadas através de técnicas, 

práticas e relações sociais” (FISCHER, 2001, p. 202). Partindo desse pressuposto, tais 

enunciados aparecem como materialidades usando, muitas vezes para isso, o social; na esteira 

de Foucault, o enunciado aparece sempre apoiando outros enunciados, sempre 

desempenhando um papel no meio dos outros, de forma que, ao mesmo tempo em que neles 

se apoia, também deles se distingue e, por mais rápida que seja sua passagem, deixa ali as 

marcas da sua participação. 

Assim, é possível entender que os enunciados de um discurso são dotados de 

historicidade e, por isso, estão sempre se relacionando com outros enunciados, de forma que: 

“são sempre um acontecimento, que nem a língua nem o sentido podem esgotar inteiramente” 

(FOUCAULT, 2014, p. 32). Certamente, não há enunciado que não esteja amparado em um 

conjunto de signos, mas o que importa é a sua função, como elemento de uma determinada 

formação discursiva: ele atravessa as frases, as proposições, as enunciações, permitindo que 

estes existam.  

Indursky (2003) nos explica que os enunciados aparecem como os saberes que 

preexistem ao discurso de um sujeito; mais especificamente: a existência desses saberes é 

vertical e sua sede é a Formação Discursiva e, antes dela, o interdiscurso. Assim, o sujeito 

lineariza esses saberes, em seu discurso, dando-lhes uma formulação própria, inscrevendo, 

dessa forma, seu discurso na repetibilidade, mas de forma que apareça como um novo 

discurso. Dessa forma, não é só efeito de memória que ocorre. Segundo a autora, tanto a 

retomada, quanto a repetição implicada em cada formulação, podem ocorrer deslizamentos de 

sentido, os quais são responsáveis pela reorganização da memória. Esses movimentos, que 

conduzem ao retorno da memória, permitem, igualmente, estabelecer uma ruptura com a rede 

de formulações à qual o enunciado está relacionado, inovando a partir de novas formulações. 

Ou seja, esse rompimento indica que o sentido derivou, tornando-se outro. Esta ruptura está 

na base do que Foucault (2008) designou como a irrupção de uma nova regularidade 
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discursiva, irrupção que coloca em jogo o acontecimento discursivo com acontecimentos não-

discursivos.  

  Além disso, segundo Cardoso (1995), a preocupação filosófica de Foucault está 

construída, ainda, por uma interrogação sobre a atualidade como acontecimento. Conforme 

Foucault (1984b, p. 14), atualidade trata-se de “definir as condições nas quais o ser humano 

‘problematiza’ o que ele é e o mundo no qual ele vive”. Assim, é o acontecimento que nos 

possibilita questionarmos sobre o que somos nos “limites contemporâneos do necessário, isto 

é, para aquilo que não é, ou já não é, indispensável para a constituição de nós mesmos, como 

sujeitos autônomos” (FOUCAULT, 2008, p. 345). O pensador francês entende por 

acontecimento o próprio conjunto das condições que tornam um discurso possível. Dessa 

forma, no momento em que incide um acontecimento discursivo, instaura-se uma densa 

relação tanto com a memória (que tenta inscrevê-lo na ordem da repetibilidade), quanto com o 

discurso novo, inaugural, que rompe com a ordem da repetibilidade, construindo um novo 

sentido possível para o enunciado. 

 

2.1.2 Interdiscurso e Memória discursiva  

 

Os discursos que circulam no social são considerados pela AD enquanto formador de 

redes interdiscursivas, por meio de deslocamentos, retomadas e atualizações e de outros tantos 

já-ditos procedentes de campos diversos. Há na produção de um enunciado o atravessamento 

de vários outros discursos. Por meio de um dispositivo que une narrativas docentes e AD, 

trabalha-se sob o olhar de que o discurso é lugar de confronto e a sobreposição de vozes, onde 

se cruzam “o novo e o velho, mostrando que os sentidos estão sempre à deriva, no entanto, 

podem ser compreendidos porque atualizam (isto é, estabilizam/desestabilizam a memória 

discursiva)” (GREGOLIN, 2007, p. 180). 

A memória discursiva participa sempre da produção de sentidos, pois é “aquilo que 

fala antes, em outro lugar” (ORLANDI, 2002, p. 31) e, por meio dela, manifesta-se a 

interdiscursividade, o já dito, que está na base do dizível, de onde o analista de discursos 

busca elementos resignificantes e determinantes para deslocar os sentidos. A historicidade 

também é integrante desse movimento, entendida como “o saber discursivo que se foi 

constituindo ao longo da história e foi produzindo dizeres, a memória que tornou possível 

esse dizer para esses sujeitos num determinado momento e que representa o eixo de sua 

constituição (interdiscurso)” (ORLANDI, 2002, p. 33).  
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De acordo com Orlandi (2002), a memória quando pensada em relação ao discurso é 

tratada como o interdiscurso. Este é, por sua vez, definido “como aquilo que fala antes, em 

outro lugar, independentemente” (ORLANDI, 2002, p. 31). São múltiplos discursos, 

ocorridos em diferentes momentos da história e de lugares diferentes da sociedade que torna 

possível dizer o que já foi dito, mas com outra aparência, ressignificando, assim, o sujeito 

diante do já dito, ou seja, é o que faz possível outros dizeres, permitindo seu retorno por meio 

de uma construção já estabelecida. Como assevera a autora. “o interdiscurso disponibiliza 

dizeres que afetam o modo como o sujeito significa em uma situação discursiva dada” 

(ORLANDI, 2002, p. 31). Para a autora, existe uma relação entre o já-dito e o que está sendo 

proferido, ou seja, entre o interdiscurso (constituição do sentido) e o intradiscurso 

(formulação do discurso). 

Para Courtine (2009), o interdiscurso está no nível do enunciado, representando o 

dizível, já o intradiscurso está no nível da formulação, representando aquilo que está sendo 

dito, em condições dadas. Ambos, de acordo com o autor, são responsáveis pela relação entre 

língua e história, no interior da AD. Ainda segundo o autor, o interdiscurso é definido como: 

Instância de formação/repetição/transformação dos elementos de saber de uma Formação 

Discursiva, sendo, portanto, responsável pelo deslocamento das fronteiras dessa FD. 

É sob este plano que se observa como o interdiscurso e memória se articulam. 

Segundo Indursky (2003), é no interior do interdiscurso que é possível identificar o domínio 

de memória de uma Formação Discursiva. Ou seja, é através da observação das relações 

interdiscursivas que o analista pode localizar as formulações que esse discurso repete, refuta, 

transforma e também aquelas que ele denega. E são essas formulações que constituem a 

memória de uma FD. Nesse sentido, o interdiscurso remete a outras Formações Discursivas, o 

que reafirma a constância do conceito de FD permeando toda a teoria da Análise do Discurso. 

É sabido dizer, neste caso, que a ideia de Courtine (2009) o aproximam de Foucault 

(2014) e que o permite meditar os textos, levando em consideração a Formação Discursiva 

como um componente essencial para a AD, podendo observar nestas, como os saberes, 

organizados pelo interdiscurso, sistematizam-se diante de determinadas condições de 

produção, fazendo estabelecer relação entre os domínios da memória e do acontecimento. 

Possenti (2003), ancorado em Courtine, diz que analisar uma relação interdiscursiva 

não é relacionar um discurso a todos os outros que circulam, mas confrontá-lo com outro 

discurso, o qual estabelece laços com formulações que se podem descobrir no processo 

discursivo inerente à FD que o domina; esses discursos devem existir igualmente numa rede 

interdiscursiva de formulações. Em relação a isso, Courtine (2009, p. 35) coloca que: 
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Com efeito, o interdiscurso é o lugar no qual se constituem, para um sujeito falante 

que produz uma sequência discursiva dominada por uma FD determinada, os objetos 

de que esse sujeito enunciador se apropria para fazer deles objetos de seu discurso, 

bem como as articulações entre esses objetos, pelos quais o sujeito enunciador vai 

dar uma coerência a seu propósito.  

 

Essa relação faz referência ao papel crucial do pré-construído. Possenti (2003, p. 255), 

destaca que “através deste conceito, uma interessantíssima reformulação da noção de 

pressuposição, a AD pretende dar conta do fato de que algo sempre fala antes e alhures”. O 

autor  acrescenta, ainda, que para Pêcheux, o interdiscurso lembra bem a noção de universo de 

discurso, e que reconhecer sua existência é uma obrigação, uma vez que o surgimento de um 

discurso incide de “um trabalho sobre outros discursos”. Como declara Possenti (2003, p. 

256), já que esta é uma questão aceita e defendida por vários estudiosos da AD de que é bem 

verdade o fato de que seu ponto fundamental é a assertiva de que “tudo já foi dito”.  

 Dessa forma, é possível compreender o efeito ideológico submergido à evidência do 

sentido o qual não faz transparecer a historicidade de sua construção. Os sentidos aparecem 

por meio das relações postas em jogo nas Formações Discursivas. Como sabemos, isto é o 

que constitui o efeito do interdiscurso (da memória). Vejamos como se configura o 

interdiscurso na figura a seguir: 

 

                                           Figura 2 - Protesto de professores 

. 

                                          Fonte: Revista Veja – online, 2014. 

 

Ao dizer que os enunciados são povoados, em suas margens, de tanto outros 

enunciados, assevera-se a ação do interdiscurso. Podemos destacar essa ação nesse enunciado 

que nos mostra que o professor desenvolve modos de resistência. Vestindo-se de super-herói 

para mostrar ao poder público e à sociedade de um modo geral, quem são os salvadores da 

pátria, estabelece um diálogo entre o discurso político, o discurso educacional e os discursos 
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infantis relacionados aos super-heróis. A atividade ética aí se dá a partir de um 

reconhecimento do sujeito-professor que se coloca como herói, determinado a lutar pelo 

desenvolvimento sócio-educacional do país.  

Toda essa memória apresenta-se como um espaço de possibilidades a serem 

retomadas. Por isso, buscamos realizar nesta pesquisa um trabalho de arquivo, analisando as 

práticas de subjetivação de docentes brasileiros na contemporaneidade. Dessa forma, procura-

se olhar o enunciado pelo viés arqueológico foucaultiano, já que para o autor, fazer uma 

descrição arqueológica é procurar “estabelecer a regularidade dos enunciados” (FOUCAULT, 

2014, p. 176).  Assim, analisa-se a ordem interna que constitui o saber docente, por meio da 

qual se pode identificar que esse enunciado, perpassa por diferentes saberes, nos quais 

destacamos os saberes sociais (aquilo o que se diz sobre o docente), os saberes ético-culturais 

que indicam os modos de agir do profissional e os saberes histórico-políticos que indicam o 

contexto da profissão docente e o que lhes impulsionam a protestar, inserindo-os numa 

relação de poder bem específica.  

Os enunciados mostram a posição sujeito ocupada pelos indivíduos que aparecem 

enquanto sujeitos, cujas sensações se deixam atingir pelo exterior, pelo de fora, são 

influenciados pelo social e, por isso, constitui-se, também, esteticamente, uma vez que estão 

reproduzindo representações de uma moral socialmente posta, pluralizada e que se reinventa 

de acordo com as necessidades de reivindicar. Assim, o enunciado formula, por meio da 

memória, uma imagem de um sujeito histórico que aparece como sujeito ativo, aquele que 

luta por seus direitos, constituindo-se de uma maneira ativa através das “práticas de si”, as 

quais, segundo Foucault (1984b), não são inventadas pelo próprio indivíduo, mas são projetos 

que ele encontra em sua cultura, que lhe são propostos e impostos. O sujeito do enunciado 

acima é aquele que sofre com as injustiças do poder público que tenta, a toda hora, os 

aprisionar. A formulação se dá em condições de produção e circunstâncias de enunciação 

específicas, sendo assim, constituída pela memória, ela é também atualização dessa memória.   

Michel Foucault (2014, p. 143), ao falar sobre os enunciados nos explica que: 

 

[...] a lei dos enunciados e o fato de pertencerem à formação discursiva constituem 

uma única e mesma coisa; o que não é paradoxal, já que a formação discursiva se 

caracteriza não por princípios de construção, mas por uma dispersão de fato, já que 

ela é para os enunciados não uma condição de possibilidade mas uma lei de 

coexistência, e já que os enunciados, em troca, não são elementos intercambiáveis, 

mas conjuntos caracterizados por sua modalidade de existência. 
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Segundo Fischer (2012), Foucault define discurso como um conjunto de enunciados, 

uma vez que estes estejam apoiados numa mesma formação discursiva. Para ele, o discurso é 

intemporal, é fragmento de história e, por isso, descontínuo, podendo emergir na própria 

história. Portanto, para entender como os sujeitos discursivos vão sendo constituídos a partir 

desses discursos, é preciso enfrentar os desafios desse exercício, que não é tão fácil assim, 

pois exige o esforço de fugir da causalidade, do rígido, e abrirmos todos os sentidos para um 

leque de possibilidades, concentrando, nessa empreitada, nossa capacidade intelectiva, nossa 

bagagem de informações. É isso, pois, que possibilita observar, também, um espaço 

privilegiado de transformação desses sujeitos em sujeitos éticos e estéticos em sua 

multiplicidade. É necessário, ainda, que se compreenda que esses sujeitos são constituídos em 

diferentes formações discursivas e que são atravessadas por diferentes discursos, não 

independentemente uns dos outros, para serem postos em relação, mas se formam de maneira 

regulada no interior de um interdiscurso. Assim, “[...] considerar a interdiscursividade 

significa deixar que aflorem as condições, as diferenças, inclusive os apagamentos, os 

esquecimentos; enfim, significa deixar aflorar a heterogeneidade que subjaz a todo discurso” 

(FISCHER, 2012, p. 86).  

No enunciado acima apresentado, o que se inscreve não é só uma ácida crítica aos 

valores da sociedade brasileira como, de modo mais amplo, reclamar da negligência com que 

é tratada a educação do país. Porém, esses profissionais não se permitem cair  nos gestos de 

miserabilidade, de perdedor, do coitadinho, uma vez que os professores apresentam-se como 

sujeitos de valores, de direitos e deveres, mas que, tanto o poder público, quanto a própria 

sociedade, os desqualificam, ignoram e desvalorizam.  

Um outro aspecto a ser considerado diz respeito à memória discursiva que se constitui 

sobre o pais do futebol, no qual a seleção brasileira de futebol vai sendo largamente 

apresentada à sociedade pelas redes abertas de televisão e outras mídias como se o futebol 

fosse a representação mais importante do país. Podemos afirmar que o enunciado acima 

possibilita que enxerguemos como o homem constrói sua própria existência; como é possível 

identificar no enunciado uma constituição de sujeitos que se constrói discursivamente sobre o 

que se fala sobre eles, já que esses discursos de herói, ou de sujeito desvalorizado, circulam 

continuamente no social. Consideramos que, para Foucault (2014, p. 132-133),  

 

o discurso é “um conjunto de enunciados, na medida em que se apoiem na mesma 

formação discursiva; este conjunto é restrito a certo número de enunciados, além de 

ser “histórico – fragmento de história, unidade e descontinuidade na própria história, 

que coloca o problema de seus próprios limites, de seus cortes, de suas 
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transformações, dos modos específicos de sua temporalidade, e não de seu 

surgimento abrupto em meio às cumplicidades do tempo. 

 

Os discursos, como dito acima, possuem uma base histórica e institucional, que 

consente ou proíbe sua realização. Ao ocupar um lugar institucional, o sujeito faz uso dos 

enunciados de determinado campo discursivo segundo os interesses de cada trama 

momentânea. 

É possível observar, por meio do viés discursivo, que o enunciado apresentado acima é 

carregado de discursos outros, que se atraem, convergem, dialogam e, por isso, produz 

sentidos. Assim, 

 

O tratamento segundo o qual os discursos são transformados e incorporados, não 

deve ser visto de modo compacto, como se estivéssemos em busca de uma 

totalidade bem acabada, definidora de uma dada discursividade; pelo contrário, é 

preciso considerar os diferentes momentos de enunciação e analisá-los 

criticamente enquanto objetos vivos, pois haveria uma real impossibilidade de 

separar a interação dos discursos (interdiscursividades) do funcionamento 

intradiscursivo (isto é, a dinâmica de enunciados dentro da mesma formação) 

(FISCHER, 2012, p. 88). 

 

Consideramos, pois, a ideia de que o interdiscurso é o conjunto de dizeres, histórica e 

linguisticamente definidos e que o enunciável (o dizível) é exterior ao sujeito enunciador, 

apresentando-se como sucessivas formulações que derivam de diferentes enunciações 

dispersas e que formam, em seu conjunto, o domínio da memória. Dessa forma, seremos 

levados a tomar  o interdiscurso  como memória, o já dito, como uma espécie de “passado 

discursivo”, do qual o sujeito não se dá conta. 

A memória discursiva é o emaranhado de discursos outros, ou seja, são as diversas 

vozes integrantes da voz de um sujeito discursivo. Nesse sentido, um texto que surge como 

acontecimento seria a memória discursiva que vem restabelecer os ‘subentendidos’ (quer 

dizer, os pré-construídos, discursos transversos), tão necessários para compreensão de sua 

leitura. Portanto, a memória funciona dialeticamente como reprodução, normalização, mas 

também pode ser atualização, transformação de discursos. Pêcheux (1999, p. 52), pondera 

que: 

 

a memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge como 

acontecimento a ler, vem restabelecer os “implícitos” [...] A questão é saber onde 

residem esses famosos implícitos, que estão “ausentes por sua presença” na leitura 

da sequência: estão eles disponíveis na memória discursiva como em um fundo de 

gaveta, um registro do oculto? 
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A memória discursiva comporta, em sua rede de formulações (que existe no 

intradiscurso de uma formação discursiva), a manifestação, a não aceitação e/ou a 

transformação de enunciados concernentes a formações discursivas posicionadas 

historicamente. Portanto, os sentidos são subordinados ao modo como os discursos se 

registram na língua e na história. Vejamos o enunciado a seguir: 

 

                             Figura 3- Manifestação de professores 

 
                                           Fonte: Revista Brasil Escola online, 2015. 

 

Ao observarmos este enunciado no site da Revista Brasil Escola, em matéria intitulada 

como A situação do professor brasileiro, achamos oportuno registrar o momento histórico em 

que este cartaz foi às ruas. Em 1932 iniciava o Manifesto dos Pioneiros da Educação no 

Brasil. Este manifesto dos precursores da Escola Nova foi um movimento ocorrido na esteira 

dos acontecimentos da Revolução de 1930, quando houve a união de vários intelectuais 

brasileiros em prol de uma revolução cultural. Tantos anos se passaram e esta imagem ainda 

se faz atual no contexto educacional brasileiro: professores reclamando do descaso, da 

insegurança, da falta de verbas destinadas à educação, do baixo salário; situação que nos 

mostra um passado que não passa, que se presentifica nas práticas sociais e em diferentes 

momentos do tempo, mostrando, conforme afirma Gregolin (2000, p. 21),  que esta memória 

social que é resgatada pelos textos da mídia “constrói-se no meio termo entre a 

atemporalidade do mítico e a forte cronologia do histórico”.  

Chama-nos a atenção também como inscrição da memória neste enunciado a cor 

vermelha com a qual se destaca o vocábulo “professor”. Ela confere ao sujeito enunciador 

uma posição própria dos que sustentam um discurso de resistência. A cor vermelha nos 

remete ao sangue ou à cor de sangue, que simboliza a luta social do corpo revolucionário, ou 
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seja, a vertente classista da luta social. Esta cor vem sendo usada, há muito tempo, nos 

movimentos sociais, tornando-se símbolo da luta de classes, protagonizada por estes 

movimentos, tornando-se símbolo do sindicalismo e dos movimentos sociais, em especial, os 

defensores dos princípios de igualdade das ideias anarquistas, libertárias e de partidos de 

esqueda. Historicamente, as cores vermelha e negra com as quais se escreve o enunciado em 

análise surge como símbolos de luta com a atuação dos Anarquistas nos movimentos sociais 

dos trabalhadores. Na verdade, essas cores como simbologia do Anarquismo, aparecem da 

união entre a bandeira vermelha da luta social e dos ideais socialistas, com a bandeira negra 

da revolução libertária, significando o que seria os objetivos da revolução socialista libertária, 

entre a união do Anarquismo, o movimento social e o sindicalismo. 

Além das cores, outros fatores nos chamam atenção neste enunciado: sua  modalidade 

interrogativa. Ao fazer a pergunta “quem se importa com os professores?” Os manifestantes 

estão se colocando em um lugar de “profissão desprivilegiada”. Aparecendo assim como a 

variável do enunciado, esse sujeito se constrói a partir dessas posições discursivas, na mesma 

operação em que ocupa um lugar discursivo. Dessa forma, a subjetividade se revela através da 

enunciação, o ato que dá vazão ao enunciado.  

Nesse sentido, o enunciado Quem se importa com os professores? Aparece como uma 

construção e/ou fabricação em um momento particular da história e, por isso, nos dá a 

possibilidade de desconstruí-lo (FOUCAULT, 2004). Ao desconstruir uma verdade, abrimos 

espaço para outras formas de pensar e de agir, para que outras verdades sejam construídas e, 

por sua vez, contestadas. A postura do enunciado frente ao passado se dá de forma similar, 

aparecendo não para dizer que sempre foi assim, mas sim como um modo de cartografar os 

novos vieses pelos quais nossos olhares foram se construindo e configurando nosso 

pensamento no presente de um jeito e não de outro. Como profere Nascimento (2011, p. 218):  

 

O passado ajuda a compreender como a nossa subjetividade foi modelada e 

consolidada ao longo do tempo. Trata-se de recorrer ao passado para oportunizar um 

exercício de suspeita a respeito de como passamos a ser de um jeito e não de outro. 

Não se olha para trás com saudosismo, mas para desconfiar do que acreditamos no 

presente. 

 

Dessa forma, um discurso remete a outros discursos dispersos no tempo, podendo 

reproduzir um passado, reinterpretá-lo, projetando-o para um futuro, fazendo surgir efeitos 

temporais de distintas ordens. Compreender a leitura de um enunciado é não somente levar 

em consideração uma ou outra interpretação, mas observar os "conflitos" de interpretação. É, 

pois, considerar os vários direcionamentos de sentido que funcionam em um mesmo espaço 
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discursivo, atentando para uma compreensão das diferentes temporalidades inscritas no 

discurso, revelando suas afinidades e os efeitos de sentido que aí se produzem. Nesse 

processo, o enunciado acima é representativo do funcionamento da memória discursiva, o que 

se materializa pelos índices de retornos, reformulações, domínios de memórias e por seus 

trajetos de transformações que constituem o enunciável. 

 

2.1.3 Formação Discursiva 

 

Segundo Grangeiro (2006), a formulação do conceito de formação discursiva (FD) em 

Foucault está desenvolvida, principalmente na Arqueologia do Saber, publicado em 1969, 

assim como em  trabalhos anteriores, ele já havia analisado os mecanismos de constituição do 

saber da medicina e da loucura. 

Em A Arqueologia do saber Foucault (2014) opera na construção do conceito de 

formação discursiva sobre o primado de que esta não se reduz a objetos linguísticos. Para o 

autor: 

 

Uma formação discursiva não é, pois, o texto ideal, contínuo e sem aspereza, que 

corre sob a multiplicidade das contradições e as resolve na unidade calma de um 

pensamento coerente; não é, tampouco, a superfície em que se vem refletir, sob mil 

aspectos diferentes, uma contradição que estaria sempre em segundo plano, mas 

dominante. É antes um espaço de dissensões múltiplas; um conjunto de operações 

diferentes cujos níveis e papéis devem ser descritos (FOUCAULT, 2014, p. 191). 

 

Para o filósofo, as produções discursivas vão além de “representações”, uma vez que, 

são ferramentas eficazes no controle e transformação dos indivíduos. As formações 

discursivas têm, pois, um caráter de dispersão, mas que se apresentam enquanto um sistema 

de relações entre conceitos, enunciados, objetos e estratégias. Tais elementos assinalam a 

singularidade da formação discursiva, permitindo o acesso do que antes era dispersão para 

uma regularidade enunciativa. Assim, uma formação discursiva faz com que diferentes 

discursos, dados em lugares heterogêneos de produção, assemelhem-se, encontrem as 

regularidades discursivas passíveis de serem partilhadas, que os traços de discurso se 

reencontrem em uma dada seção discursiva. 

Indursky (2011) afirma que para Foucault, uma FD se estabelece a partir de 

determinadas regularidades do tipo ordem, correlação, funcionamento e transformação. Nesse 

sentido, as condições de existência, modificação, desaparecimento de uma dada repartição 
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discursiva são determinadas pelas regras de formação a fim de constituir um novo objeto, 

abrindo espaços para novas enuciações. Sobre isso, Foucault nos diz o seguinte: 

 

[...] uma Formação discursiva não ocupa todo o volume possível que lhe abrem de 

direito os sistemas de formação de seus objetos, de suas enunciações, de seus 

conceitos; é essencialmente lacunar e isto pelo sistema de formação de suas escolhas 

estratégicas. Daí que, retomada, colocada e interpretada em uma nova constelação, 

uma Formação Discursiva dada pode fazer aparecer novas possibilidades 

(FOUCAULT, 2014, p. 83). 

 

Segundo Indursky (2011), em espaço e tempo definidos, a FD faz referência a uma 

compacta rede de enunciados que entrelaçam relações de repetição e deslocamentos que 

refuta, transforma, nega e que produz certos efeitos de memória específico. Araújo (2007) 

acrescenta dizendo que esse conceito de FD não só é imprescindível para compreender o que 

Foucault entende por arqueologia, como é um conceito original, pois transforma tanto a noção 

de linguagem como a de sujeito, de verdade e também a de ciência. Nesse sentido, tomamos 

esse conceito como algo que transforma a noção de linguagem, de sujeito, de verdade e de 

ciência. Este conceito sugere, pois, que uma teoria ou ciência nunca está plenamente 

desenvolvida. Assim, um conjunto de enunciados pode ser ajustado a uma teoria científica, 

que constitui um discurso sobre algo.  

Dessa maneira, a FD é o modelo de ampliação e construção que, a partir de 

enunciados dispersos, forma um discurso. Sobre isso, Foucault determina o seguinte: 

 

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, 

semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos de 

enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade 

(uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, transformações), diremos, por 

conveniência, que se trata de uma formação discursiva. (FOUCAULT, 2014, p. 47). 

 

Foucault (2014) chama de regras de formação as condições que estão submetidos os 

elementos acima citados (objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas), 

que torna possível e regulamenta a formação discursiva: as superfícies de emergência, que 

indicam as esferas sociais, políticas, econômicas e culturais em que a formação discursiva 

aparece; os domínios de demarcação, representados por especialistas ou instituições de 

reconhecimento competentes e legítimas para expressar opiniões; e as matrizes de 

significação, o aparelho de categorização utilizado para correlacionar ou diferenciar vários 

objetos entre si. 

Enfim, para o arqueólogo as FD são regidas por regularidades e não as limita a uma 

única esfera, como a ciência, por exemplo, mas faz-se presente em textos literários, 
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filosóficos, nas práticas jurídicas e políticas e na vida cotidiana. Assim, as FD localizadas na 

ciência, atravessam essa formação e são investidas em outras práticas, que são constituintes da 

cultura contemporânea, mas que atuam a partir de rupturas e descontinuidades.  

 

2.2 OBJETO DE ESTUDO, QUESTÃO DE PESQUISA, OBJETIVOS E CORPUS  

 

Esta pesquisa constitui-se em uma descrição/interpretação de enunciados verbais e 

imagéticos que circulam(ram) na mídia eletrônica e impressa e que discursivizam(ram) sobre 

a docência e o sujeito docente. Tais enunciados tematizam as práticas que constituem o sujeito 

docente e como ele se constitui enquanto sujeito dessa prática. Para o desenvolvimento do 

trabalho, elaboramos a seguinte questão de pesquisa: que modos de subjetivação produzem o 

sujeito docente na contemporaneidade? 

Na busca de resposta para essa problematização, tomamos como objetivos:  

Geral: 

 Analisar modos de subjetivação do sujeito docente em discursos e práticas que 

tematizam o docente e a docência.  

Específicos: 

 Analisar nos enunciados do corpus as regularidades que constituem o sujeito docente; 

 Descrever modos de subjetivação do sujeito docente nos enunciados; 

 Apontar a relação saber-poder-resistência na constituição do sujeito docente. 

O corpus desta pesquisa é composto de enunciados que se materializam em diferentes 

gêneros discursivos, destacando-se narrativas de experiência, depoimentos que circularam em 

revistas de cunho educacional como a Nova Escola, de cunho jornalístico como a revista Veja 

on line, blog do Tas, sites como Brasil Escola, Portal Aprendiz, Sinprodf e enunciados 

inscritos em cartazes, folders, faixas que circularam em manifestações do movimento social 

como as manifestações contra os gastos com a Copa do Mundo de Futebol, as movimentos 

grevistas em prol de aumento salarial e melhorias na qualidade do trabalho docente, enfim, 

em locais onde a voz do professor se protagoniza, por meio de discursos que descreve, 

caracteriza e nos diz quem são e onde é o seu lugar na sociedade.  
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2.3 TRAJETO TEMÁTICO 

 

Guilhaumou e Maldidier (1997)  desenvolvem o conceito de trajeto temático 

analisando a emergência de discursos em circunstâncias determinadas e para explicá-lo 

recorrem à noção de tema: 

 

a noção de tema não remete, aqui, nem à análise temática, tal como é praticada pelos 

críticos literários, nem aos empregos que dela se faz na linguística. Essa noção supõe a 

distinção entre “o horizonte de expectativas” – o conjunto de possibilidades atestadas 

em uma situação histórica dada – e o acontecimento discursivo que realiza uma dessas 

possibilidades, inscrito o tema em posição referencial (GUILHAUMOU; 

MALDEDIER, 1997, p. 165).   

 

 Os autores se referem a um acontecimento discursivo que não se relaciona com o fato 

construído pelo historiador, mas adverso a isto, que só pode ser alcançado no entrecruzamento 

da dispersão de enunciados em um determinado tempo. Isso nos consente discorrer em 

trajetos temáticos sobre os enunciados dos docentes, haja vista que é possível fazer uma 

descrição dos objetos que evidenciam um conjunto de configurações textuais que, entre um 

cruzamento e outro, associam a vontade de melhorar às condições do trabalho docente, 

lutando pelos benefícios, enfrentando as dificuldades que assolam o contexto educacional, 

assim como as consequências dessa atitude que pode ter resultados diferentes.  

 Na linha de raciocínio de Guilhaumou e Maldidier (1997, p. 166), “a análise de um 

trajeto temático remete ao conhecimento de tradições retóricas, de formas de escrita, de usos 

da linguagem, mas, sobretudo, interessa-se pelo novo no interior da repetição”; a análise do 

trajeto temático nos possibilita ir além do que se inscreve na superfície textual, reconstruindo 

os caminhos que constroem o acontecimento na história.  

Considerando o objeto desta pesquisa, traçamos como trajeto temático elementos que 

participam da constituição da subjetividade docente, observando a heterogeneidade dessa 

constituição. Para tal, o percurso delineado coloca em relação, no campo da subjetividade 

docente, questões históricas, sociais e políticas na construção dessa identidade. Assim, a 

análise dos enunciados tomará o arquivo sobre o sujeito docente e as práticas discursivas que 

sobre ele produz sentidos, levando em conta que tal construção entrelaça-se no “ponto de 

encontro entre uma atualidade e uma memória” (PÊCHEUX, 1997, p. 17). Nossa leitura do 

arquivo partiu de 22 enunciados verbais e imagéticos que discursivisam a docência e o 

docente, traçamos os recortes destes enunciados, selecionando-os conforme as categorias 

analisadas. Enunciados que se inscreve nos discursos de lutas, poder, conquistas; outros que 
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trazem as questões das práticas docentes, que tratam do próprio eu docente, e que trazem as 

marcas das subjetividades, enunciando quem são esses profissionais da atualidade. Assim, 

traçamos como eixos temáticos, prática docente, docência, lutas, identidades, a relação 

pode/saber na produção da subjetividade docente. Para tal utilizamos as categorias analíticas 

da AD como suporte na discursão e compreensão desses eixos de pesquisa, debruçando-nos 

nas categorias discurso, enunciado, interdiscurso, memória discursiva e formação discursiva 

as quais direcionaram a leitura do arquivo que dar-se-á com base no seguinte trajeto temático: 

discursos sobre o docente e a docência, levando em consideração o discurso do outro (mídia, 

instituições, governo) e o próprio discurso do docente (as invenções em sala de aula, o próprio 

fazer docente, sua postura nas manifestações e nos movimentos sociais nos quais atuam).   

A noção de arquivo2 se faz muito produtiva para esta pesquisa. Na esteira de Foucault 

(2014), tratar do arquivo não decorre de considerar tal noção como enunciados cultivados por 

uma via arquivista, mas como um meio de acompanhar as práticas discursivas de uma 

sociedade. Essa noção emerge na AD através de Courtine que apresenta a noção de corpus, 

mostrando, na análise deste, como uma formação discursiva é constantemente atravessada 

pelo outro (SILVA, 2010). Dessa forma, o arquivo é ainda entendido como um conjunto de 

documentos, que agindo como memória social, é responsável pela produção e circulação dos 

sentidos, como declara Silva (2010, p. 70): 

 

As operações do historiador com o documento deixam entrever o modo como ele se 

relaciona com a memória, entendida como história social de produção e circulação de 

enunciados e, dada a historicidade que subjaz à emergência dos enunciados, a memória não 

pode dissociar-se do arquivo.  

 

Arquivo e memória estão cada vez mais imbricados; ambos devem ser analisados 

considerando que se inscrevem no interior de determinadas condições de produção, definidas 

em relação à história das formações sociais. Para esta pesquisa, levando em consideração o 

funcionamento do arquivo, o corpus é considerado em sua heterogeneidade e tende a ser 

analisado em função de uma operação de “leitura do arquivo”. Na AD a noção de corpus 

apresenta-se a partir da década de 80 na França, fortemente vinculada à noção de arquivo, que 

constituí um ponto de vista reflexivo sobre o acontecimento a ser analisado na sua 

                                                             
2Arquivo, para Foucault (2014, p. 158), é, de início, a lei do que pode ser dito, o sistema que rege o aparecimento 

dos enunciados como acontecimentos singulares. Mas o arquivo é, também, o que faz com que todas as coisas 

ditas não se acumulem indefinidamente em uma massa amorfa, não se inscrevam, tampouco, em uma linearidade 

sem ruptura e não desapareçam ao simples acaso de acidentes externos, mas que agrupem em figuras distintas, se 

componham umas com as outras segundo relações múltiplas, se mantenham ou se esfumem segundo 

regularidades específicas. 
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heterogeneidade e reprodutibilidade. Sargentini (2011), aponta para uma noção de arquivo no 

interior da análise do discurso, a partir dos estudos de Guilhaumou, historiador linguista, que 

apresenta os conceitos de trajeto temático, momento do corpus e co-texto, sendo estes, os 

suportes que norteiam suas pesquisas e, assim, relaciona os estudos da AD com a História. 

Para a autora, nessa perspectiva, considera-se que: 

 

[...] o conceito de arquivo não é uma simples organização de documentos nos quais 

se encontram a chancela de uma instituição ou a confirmação da legitimidade do 

documento. Ele permite uma leitura que faz emergir sentidos, delineando a 

construção de uma história social dos textos (SARGENTINI, 2011, p. 289). 

 

 Pode-se compreender, a partir da declaração acima, que o arquivo carrega em si 

história, acontecimento e discursividade, o que lhe confere um dinamismo, pois se inscreve 

em uma memória e refere-se a um conjunto de enunciados dispersos em uma cultura que os 

move, transforma, ressignifica, desarticula e, ao mesmo tempo, o cultiva. O enunciado, por 

sua vez, traz consigo uma historicidade, por isso faz relação com a memória. Dessa forma, 

não é possível desconsiderar os mecanismos constituintes do arquivo, uma vez que estes são 

essenciais na articulação entre arquivo, enunciado e corpus, assim como para a identificação 

dos efeitos do interdiscurso na leitura do corpus discursivo. Se tais mecanismos não forem 

considerados, possivelmente, acarretará no desaparecimento da historicidade dos enunciados. 

Segundo Silva (2010, p. 75), “o arquivo é, assim, a lei do que pode ser dito e, ao mesmo 

tempo, o que permite que os enunciados possam ser atualizados”. Para o autor, a noção de 

arquivo “parece esclarecedora e de grande importância para a AD, uma vez que o arquivo 

possibilita que enxerguemos as regras de uma prática discursiva, ou as práticas discursivas de 

uma sociedade” (SILVA, 2010, p. 74). 

Um dos pontos que levam a uma compreensão mais aprofundada do funcionamento do 

arquivo está na distinção entre memória e interdiscurso. Segundo Orlandi (2003, p.14), a 

memória enquanto interdiscurso diz respeito “ao saber discursivo, ao fato de que todo dizer se 

produz sobre um já-dito”. Assim, todo dizer pode ser tomado como gesto de interpretação, 

posionado sob o enfoque da memória. Já a memória enquanto arquivo é a memória 

institucionalizada, estabilizada: 

 

Já o que estamos chamando arquivo é a memória institucionalizada, estabilização de 

sentidos. No arquivo, o dizer é documento, atestação de sentidos, efeito de relações 

de forças. Se no interdiscurso há o que se deve dizer, mas também o que se pode 

dizer e mesmo a possibilidade de se dizer o irrealizado, o arquivo repousa sobre o 

realizado, menos sobre o que pode e muito mais sobre o que deve ser dito. No 

arquivo há, assim, um efeito de fechamento. Se o interdiscurso se estrutura pelo 
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esquecimento, o arquivo é o que não se esquece (ou o que não se deve esquecer). Se 

no interdiscurso fala uma voz sem nome, no arquivo fala a voz comum, a de todos 

(embora dividida) (ORLANDI, 2003, p.15). 

 

O arquivo corresponde a representações imaginárias da memória. Podemos acrescentar 

que a memória institucionalizada tem uma história e que ela é sustentada por certas condições 

que, quando deixam de vigorar, abalam a estabilidade do arquivo. É assim que a coleta dos 

enunciados faz-se pertinente para a constituição do arquivo do presente trabalho, no tocante à 

composição do corpus de análise, uma vez que os enunciados do corpus marcam, na história 

do presente, os acontecimentos produzidos no campo da subjetividade docente.  

Diante disso, o trajeto temático está organizado de forma a trazer um arquivo que 

comporta os acontecimentos constituintes da subjetividade docente, a partir dos anos de 1990 

até a atualidade, em que os docentes sofreram grandes modificações estruturais, as quais lhes 

trouxeram uma sobrecarga de trabalho, levando-os a uma nova maneira de agir e pensar a 

docência.  

Cardoso (1995, p. 54), discorre acerca da atualidade em Foucault, considerando a 

questão que ele nos coloca: “o que é a nossa atualidade?”. Para a autora, isso tem como 

implicação tomar a noção de acontecimento como constitutiva desta interrogação. Interrogar a 

atualidade é questioná-la como acontecimento na forma de uma problematização. A noção de 

atualidade não é idêntica à noção de presente, mas é construída a partir de certo tipo de 

temporalização deste. Assim é importante compreendermos que: 

 

Há uma distinção, portanto entre o presente e o atual, entre o hoje e o agora. O atual 

é construído a partir de um “certo elemento do presente que se trata de reconhecer”, 

como “diferença histórica”. Este reconhecimento, que é o da crítica, da 

problematização, desatualiza o presente, desatualiza o hoje, no movimento de uma 

interpelação. Nesse sentido o presente não é dado, nem enquadrado numa 

linearidade entre o passado e o futuro. Mas enquanto atualidade, no movimento de 

uma temporalização, o que somos é simultaneamente a expressão de uma força que 

já se instalou e que continua atuante. Assim é que a atualidade é atualização e porvir, 

mas também desatualização do hoje (CARDOSO, 1995, p. 56). 

 

Nesse sentido, ao utilizarmos a questão foucaultiana “o que é atualidade?” nos 

posicionamos a buscar respostas que nos fale dos sujeitos que pretendemos conhecer. Quem 

são os docentes na atualidade? Será que esses indivíduos se constituem como sujeito moral de 

suas próprias ações? São eles sujeitos éticos? Buscaremos, portanto, descrever/interpretar 

como o sujeito docente se marca, se constitui na atualidade. 

Em relação ao tempo, a pesquisa está embasada na noção de tempo em Foucault, “o 

qual esteve sempre radicalmente à espreita do presente, em busca constante de um diagnóstico 
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sobre as condições humanas de existir” (BRANCO, 2007, p. 323). Foucault se interessa pelo 

atual, mas ver os dizeres do passado servindo como algo confortador em relação ao presente. 

Deleuze e Guattari, (1992, p. 14) afirmam que: 

 
Para Foucault o que interessa é a diferença do presente do atual. O novo, o 

interessante, é o atual. O atual não é aquilo que somos mas, antes, aquilo que nos 

tornamos, aquilo que estamos nos tornando, isto é, o outro, nosso vir-a-ser-outro. O 

presente, ao contrário, é aquilo que somos e, por isso mesmo, o que já estamos 

deixando de ser. Temos de distinguir não apenas a parte do passado e a do presente, 

senão, mais profundamente, a do presente e a do atual. Não porque o atual seja a 

prefiguração, inclusive utópica, de um futuro de nossa história até agora, mas porque 

é o agora de nosso vir-a-ser). 

 

Assim, ao abordarmos reflexões sobre o passado, é sempre buscando as experiências 

cotidianas, atribuindo-lhes novos tons, os elementos que nos servem para a sua reconstituição.  

Castelo Branco (2007) refletindo sobre a história diagnóstica do presente em Foucault, nos 

convida a refletir sobre como nos relacionamos com o passado, levando-nos ao 

questionamento sobre o seguinte ponto: 

 

o que é o passado e que utilidade este passado tem para nós? Ora, o passado é aquilo 

que dele dizemos, assim como os dizeres que imprimimos sobre o passado terão 

sempre que ser confortadores em relação ao nosso presente. Nós, no presente, vamos 

inventando os conceitos através dos quais vai se tornando possível uma interlocução 

comum sobre o passado (BRANCO, 2007, p. 322). 

 

O pensamento foucaultiano sobre as questões do tempo soa como certa impertinência 

entre as novas referências teóricas aceitáveis para a história, uma vez que Foucault levanta 

alguns questionamentos em relação à história como acontecimento do real.  O autor não tinha 

o real como foco, mas a realidade. É assim que para Branco (2007, p. 323) “Sua obra esteve 

sempre voltada para o diagnóstico do presente a partir de uma  reflexão e de uma crítica sobre 

como nós, os homens, vamos arrancando de sobre o real – através de uma toponímia que 

marca lugares, coisas e corpos – os objetos com os quais compomos a nossa realidade”. Dessa 

forma, o real pertenceria à ordem das coisas naturais, enquanto a realidade, dotada de cultura, 

acomodaria os objetos históricos e apareceria por meio dos nomes, na ordem da linguagem. É, 

pois, no mundo da linguagem que as coisas acontecem, uma vez que a linguagem é o 

constituinte dos objetos e de como nos figuramos enquanto sujeito. Assim, “atento ao 

intervalo que leva do real à realidade, Foucault esteve sempre radicalmente à espreita do 

presente, em busca constante de um diagnóstico sobre as condições humanas de existir” 

(BRANCO, 2007, p. 323). 
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 Assim, alicerçados na questão do tempo em Foucault, o presente trabalho foi 

desenvolvido travando um diálogo com os discursos que produzem sentidos sobre a docência 

e o ser docente na atualidade. O corpus da pesquisa está organizado a partir de enunciados 

cujo recorte temporal sedá dos anos noventa até a atualidade.  Para isso, a centralidade da 

investigação está no fazer docente, seu exercício, bem como em sua ação sócio-política, 

instâncias da atuação docente que vem a cada dia se constituindo na dinâmica entre escola e 

sociedade, como declara Azzi (1994, p. 40): 

 

O trabalho docente constrói-se e transforma-se no cotidiano da vida social; como 

prática, visa à transformação de uma realidade, a partir das necessidades práticas do 

homem social. Nesse sentido, a compreensão do trabalho docente demanda que este 

seja analisado enquanto categoria geral - o trabalho – e em sua especificidade- a 

docência. 

 

 Considerando que o sujeito se constitui na interação com as práticas sociais, busca-se  

analisar, por meio da produção de discursos dos docentes e sobre a docência, como tais 

discursos produzem, na atualidade, tal sujeito e a docência. Assim, por meio de tais discursos 

analisamos a produção da verdade sobre o sujeito docente, considerando a articulação saber-

poder nessa produção. O ponto significativo da operação que realizamos é traçar a relação dos 

sujeitos com tais discursos e práticas, no sentido de descrever/interpretar os modos de 

subjetivação dos docentes, que se marcam como resistências e os produzem para além do 

discurso de objetivação do saber-poder. 

 

2.4 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  

 

O problema norteador desta pesquisa “que modos de subjetivação produzem o sujeito 

docente na contemporaneidade?” nos conduz à investigação em relação aos modos de 

subjetivação dos docentes, buscando compreender a constituição destes sujeitos frente aos 

discursos e práticas que os produzem. Para proceder a nossa investigação, recorremos à 

arqueogenealogia3 de Michel Foucault, que funciona como percurso metodológico4 para 

                                                             
3 A arquegenealogia comporta um conjunto de interesses e ações coextensivas que encontram seus caminhos 

intercambiantes através dos pontos abertos desta fronteira que não é rígida. É assim, a nosso ver, que toda 

possibilidade problematizada se encontra relacionada a um conjunto de práticas, que de maneira interconjugada, 

procuram analisar os termos de Foucault, “as problematizações através das quais o ser se dá como podendo e 

devendo ser pensado, e as práticas a partir das quais essas problematizações se formam” (CARVALHO, 2007, p. 

125). 
4 Eni Orlandi (1987), em texto publicado originalmente em 1977, afirma que o seu percurso metodológico segue 

“o seguinte percurso: análise de palavras; análise de construções; construção de uma rede semântica, 
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análise da historicidade dos enunciados ou, dito de outro modo, para análise dos efeitos da 

relação saber-poder na produção dos discursos. Como Foucault, que sempre teve em foco a 

questão de como nos tornamos sujeitos a partir dos discursos que nos produziram como tais 

no Ocidente, partimos da análise do sujeito como efeito das práticas discursivas e não-

discursivas historicamente instituídas, como efeito dos discursos e práticas consolidados pelas 

emaranhadas relações saber-poder. Assim,  

 

na proposta teórico-filosófica de Michel Foucault, o sujeito recebe lugar de destaque 

nos processos históricos da constituição das relações de saber e de poder. Em um 

trabalho fundado na crítica da história, tal proposta afirma-se enquanto possibilidade 

de novos olhares ao sujeito, às relações entre poder e saber e as estruturas políticas, 

econômicas, sociais, culturais, que envolvem os processos subjetivos (CUNHA  et 

al., 2014, p.189). 

 

Nesse sentido, cabe problematizarmos as relações sujeito, discurso, verdade, saber, 

poder como interdependentes e integrantes, entendendo que suas existências fazem parte de 

um processo visto como possibilidade para sua constante problematização, entendido como 

arqueogenealogia. “Assim, enquanto a dimensão arqueológica da análise permite analisar as 

próprias formas da problematização; a dimensão genealógica, sua formação a partir das 

formas práticas e de suas modificações” (CARVALHO, 2007, p. 124). Tal processo elucida 

historicamente a emergência dos objetos e enunciados. Nesse sentido, fica evidenciado o 

trabalho com a desnaturalização das verdades, iniciando já com a operação dos movimentos 

conceituais nas noções de saber e poder. Dessa forma, é indispensável para a formulação 

desse processo elucidar as relações e os jogos existentes entre poder e saber; os modos pelos 

quais, ao se entrecruzarem, articulam condições e possibilidades para a emergência de 

determinado lugar discursivo, em uma determinada época e os processos pelos quais as 

produções discursivas se consolidam enquanto enunciados verdadeiros e universais. É sobre 

esse campo que a arqueogenealogia se debruça e é por meio desde método que buscamos 

observar, nos relatos e práticas dos docentes, os mecanismos que  participam da constituição a 

subjetividade docente. Nesses termos, nos embasamos em autores da AD, entre os quais 

citamos: Foucault (2014; 2012; 1995), de quem tiramos a noção de discurso - um conjunto de 

enunciados produzidos pelos sujeitos a partir de diversas formações discursivas onde se 

cruzam língua e história – e o conceito de poder/saber - visto na sua positividade, que se 

institui como ato relacional, tanto do lado de quem o exerce como do lado daquele sobre o 

qual é exercido; Orlandi (2002; 2004), em cujas propostas sedimentam os diversos 

                                                                                                                                                                                              
intermediária entre o social e o gramatical; consideração da produção social do texto como constitutiva de seu 

sentido” (ORLANDI, 1987, p. 57-58). 
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atravessamentos interdisciplinares constitutivos da teoria do discurso, em especial, as relações 

entre Linguística e História; Gregolin (2003a; 2003b;), que trata da interpretação dos 

acontecimentos discursivos, entendendo que tais acontecimentos fundem linguagem e 

história. 

A análise do corpus, conforme os moldes da AD, visa apontar os elementos verbais e 

imagéticos que constituem os enunciados como produto social e histórico, não em busca de 

retirar sentidos dos textos, mas vendo o texto na sua materialidade simbólica e na sua 

espessura semântica, concebendo-o em sua discursividade, na expectativa de responder, 

“como este texto significa”. 
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III SABER/PODER E SUBJETIVIDADE: A PRODUÇÃO ARQUEOGENEALÓGICA 

DOS DISCURSOS 

 

 

A partir do referencial teórico e metodológico, procuramos analisar, neste capítulo, 

enunciados de docentes, atribuindo-os a ótica da arquegenealogia nesse espaço de 

constituição, onde sujeitos e poderes se cruzam, produzindo saberes por meio dos discursos. 

Assim, procuramos analisar/interpretar os discursos que aí se atravessam em seus efeitos de 

subjetivação, à luz desses enunciados.  

 

3.1 DISCURSO, SUJEITO E PRODUÇÃO DA VERDADE 

 

Em seus estudos, Foucault procura explicar a constituição do sujeito a partir dos 

discursos e práticas que se produzem na imbricação das relações saber/poder. Mesmo que sua 

obra tenha percorrido sobre a problemática dos poderes e saberes na sociedade, sua 

preocupação não era exatamente o poder. O objetivo principal dos seus estudos foi produzir 

uma história dos diferentes modos de subjetivação do ser humano em nossa cultura. Para 

Foucault, “o sujeito não existe a priori, nem na sua origem, nem na sua própria essência 

imanentista”. (GRANGEIRO, 2011, p. 38). Há uma dispersão, uma descontinuidade 

figurando o sujeito que o faz ocupar uma função neutra, vazia, em relação aos discursos. 

A abordagem foucaultiana preocupou-se, primeiramente, em tirar do sujeito a ilusão 

de ocupar o papel central que lhe foi atribuído na tradição cartesiana. Assim, ele deixa de ser 

“o dono do dizer” e os enunciados se impõe a ele em virtude das diferentes posições que ele 

ocupa. Esses enunciados circulam no social e, na maioria das vezes, tornam-se dizeres 

constituintes, formadores de subjetividades. Para Foucault (1991), essa subjetividade aparece 

como resultado das disciplinas, por meio das quais o sujeito contemporâneo se constitui pelo 

viés das práticas objetivadoras.  

Em sua obra Vigiar e Punir, Michel Foucault (1991) faz uma articulação entre o saber 

e o poder, uma vez que, para o autor, é no interior desta relação que o sujeito é produzido. 

Nesse estudo sobre o poder disciplinar, ele descreve um conjunto de práticas passíveis de 

realizarem, tanto a produção de determinados conhecimentos sobre o homem, quanto de 

desenvolverem técnicas no interior de um determinado conjunto de instituições que servem 

para controlar os corpos e produzir verdades sobre o sujeito, em função de uma vontade de 

verdade que circula em uma época dada. 
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No texto O Sujeito e o Poder, Foucault (1995) afirma que seu objeto de estudos é o 

sujeito, dando ênfase em estudar os diferentes modos pelos quais, em nossa cultura, os seres 

humanos tornaram-se sujeitos. Com esse projeto, passou a analisar como o sujeito é 

objetivado pelo saber como ser que fala, vive e trabalha. Com isso, mostra que distintos 

modos de objetivação transformaram os seres humanos em sujeitos. Ao analisar o sujeito, 

Foucault se envolve nas relações de poder, pois o sujeito está preso às práticas sociais que o 

legitimam, que o subjetivam. Analisando os modos de subjetivação, ele defende que enquanto 

o sujeito é colocado em relação de produção e de significação, é igualmente colocado em 

relações de poder muito complexas. Para ele, o poder não tem como princípio básico a 

utilização da violência, mas pode ser um instrumento utilizado para docilizar, pois a atuação 

do poder se dá de formas muito sutil, não exatamente utilizando a força física, mas 

desempenhando um aspecto produtivo, pois além de produzir saber sobre o sujeito, ele pode 

estruturar o campo de outras possíveis ações, sendo, portanto, foco de resistência. 

 É nesse sentido que Segundo Branco (2008), Foucault introduz em sua obra, a partir 

de 1978, um deslocamento direcionado ao foco de resistência ao poder pelo sujeito. O autor 

passa a pesquisar as formas de subjetivação, isto é, como esses sujeitos se percebem enquanto 

tal no momento histórico do qual ele faz parte. Isso ocorre porque os discursos que circulam 

em nossa sociedade introduz-se no processo histórico-social de produção de sentidos que, 

imbricado nas relações de poder-saber e sustentados pelas instituições produtoras de 

discursos, passam a significar, a constituir e subjetivar os sujeitos dentro de uma determinada 

cultura. 

 Se associarmos esse postulado para analisar os sujeitos docentes, percebemos que eles 

são formados por uma teia de discursos e se constituem e também se reconstituem em um 

processo contínuo de transformação de si e produção e ressignificação dos sentidos, dos 

vários discursos que tematizam a docência em nossa sociedade. 

Para Michel Foucault (1995), o poder fabrica uma verdade sobre o sujeito, ele o 

objetiva, produzindo, assim, uma vontade de verdade. Nesse sentido, o autor faz uma 

abordagem da articulação entre subjetividade e verdade pelo viés histórico. Cesar Candiotto, 

(2008, p. 88) a isso se refere afirmando que Foucault, ao estudar as práticas de subjetivação 

sob a ótica da história, passa a questioná-las diferentemente dos filósofos antigos, os quais 

tratavam a subjetividade e a verdade como precedentes ao sujeito. Assim, Foucault (2004) 

questiona: que relação o sujeito estabelece consigo a partir de verdades que culturalmente lhe 

são atribuídas? Tais perguntas pressupõem o fato de que, há enunciações sobre o sujeito em 

toda cultura e que elas têm sua funcionalidade independente de seus valores de verdade e são 



44 
 

acolhidas e circulam como se fossem verdadeiras. Surge a partir daí, outra questão: analisando 

esses discursos em seu conteúdo e em sua forma e considerando os laços entre vontade de 

verdade e a constituição de subjetividades, que experiência os seres humanos fazem de si 

próprios? A pesquisa de Foucault procura saber quais são os efeitos de subjetivação, a partir 

da própria existência de discursos, que pretendem dizer uma verdade para o sujeito. Assim ele 

pretendia estudar: 

 

 Uma história que não seria aquela do que poderia existir de verdadeiro nos 

conhecimentos, mas sim uma análise dos “jogos de verdade” dos jogos do 

verdadeiro e do falso através dos quais o ser se constitui historicamente como 

experiência, ou seja, como podendo e devendo ser pensado (FOUCAULT, 2004, p. 

195). 

 

De maneira bastante ousada, Foucault enunciou que a verdade se inscreveria em jogos 

de verdade. Segundo Naldinho (2012), tal dimensão analítica sobre os discursos verdadeiros 

levou Foucault a projetar, desde o segundo volume da História da Sexualidade, uma 

genealogia do desejo e do sujeito. Interessava-lhe desvendar as causas pelas quais a imposição 

ao sujeito para dizer a verdade sobre si mesmo estava vinculada, nas sociedades modernas, à 

questão do desejo. Assim, ao fazer seu regresso investigativo, o filósofo francês descobriu que 

essa exigência e essa possibilidade de enunciação da verdade de si pelo próprio sujeito não 

havia surgido com o advento da pastoral cristã e sua técnica de confissão, mas, conforme ele 

explicita, 

 

Creio que a idade moderna da história da verdade começa no momento em que o 

que permite aceder ao verdadeiro é o próprio conhecimento e somente ele. Isto é, no 

momento em que o filósofo (ou o sábio, ou simplesmente aquele que busca a 

verdade), sem que mais nada lhe seja solicitado, sem que seu ser de sujeito deva ser 

modificado ou alterado, é capaz, em si mesmo e unicamente por seus atos de 

conhecimento, de reconhecer a verdade e a ela ter acesso (FOUCAULT, 2006, p. 

22). 

 

Segundo o autor, desde a Grécia antiga surgiu a necessidade de “pôr em exercício uma 

tecnologia de si para ter acesso à verdade” (FOUCAULT, 2006, p. 59), por meio de práticas 

de purificação para ter acesso aos deuses, a de concentração da alma, assim como o retiro e a 

resistência que apareciam como técnicas que norteiam o indivíduo a uma verdade de si. 

Foucault (2006, p. 640) assegura que “o sujeito do cuidado de si é fundamentalmente um 

sujeito de ação reta mais do que um sujeito de conhecimentos verdadeiros”, uma vez que ele 

defende uma verdade que permitirá que uma leitura seja identificada na tessitura das ações 

realizadas e das posturas corporais, ao invés de uma interpretação no “segredo das 
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consciências” ou de uma elaboração no gabinete dos filósofos profissionais. Assim, ele 

ressalta que “a tarefa do dizer verdadeiro é um trabalho interminável: respeitá-la em sua 

complexidade é uma obrigação que nenhum poder pode economizar” (FOUCAULT, 2004, p. 

251).  

Segundo Naldinho (2012, p. 32), cuidar de si significava um trabalho real, o qual 

demandava tempo e disposição. Seria um trabalho exercido pelo indivíduo sobre ele mesmo, 

na medida em que transformava seu próprio ser, tornava-se capaz de alcançar o estado de 

sabedoria, tranquilidade e independência da alma. Contudo, para Foucault, conforme atesta 

Naldinho (2012), a ascese trata-se de práticas refletidas e voluntárias através das quais os 

homens não somente impõe sobre si regras de conduta, como também buscam uma 

transformação na sua singularidade, a fim de fazer de sua vida um produto dotado de certos 

valores estéticos e responder a certos critérios de estilo. Assim, a ascese seria: 

 

um processo que buscaria a constituição de uma relação plena e acabada de si para 

consigo, subdividida em: exercícios de assimilação de discursos verdadeiros; 

ascética, referente aos exercícios de prática, ou transformação em conduta, de tais 

discursos de verdade (NALDINHO, 2012, p. 33).  

 

Foucault, em Microfísica do poder aponta cinco características como historicamente 

importantes para uma “economia política” da verdade: a) a verdade é centrada no modo do 

discurso científico e nas instituições que o produzem; b) está sujeitada a uma contínua 

excitação econômica e política; c) é objeto, de variadas formas, de uma intensa propagação e 

de um imenso consumo; d) é gerada e propagada sob o domínio prevalecente de alguns 

aparelhos políticos ou econômicos; e) é ainda “objeto de debate político e de confronto social 

(as lutas “ideológicas)” (FOUCAULT, 2011, p.13). 

A verdade aparece, porém, como algo deste mundo e, por isso, é estabelecida por meio 

de processos políticos, econômicos e sociais, provinda de mudanças históricas precisas e não 

de imposições de verdades unificadas. Por meio disso, torna-se possível evidenciar os jogos 

de verdade, as estratégias daquilo que aparece como verdade absoluta, fazendo funcionar 

determinado regime de verdade, com seus discursos e suas práticas, que ditam o que pode ser 

tido como verdadeiro e o que não pode. 

Os jogos de verdades abordados por Foucault tratam das práticas discursivas cujas 

regularidades implicam na produção de saberes positivos sobre o homem que vive, fala e 

produz. De acordo com o autor, são as relações do homem com sua verdade que permitiu sua 

constituição ambígua na condição de objeto de saber e sujeito de conhecimentos. Nesse 
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sentido, a conexão entre subjetividade e verdade contrai novas imediações, tornando-se mais 

consistentes, pois, possibilita um estudo por meio do qual é possível observar a constituição 

do sujeito singular, aquele que deixa de ser constituído pela imanência de práticas que o 

sujeitam e torna-se sujeito e objeto de si próprio e para si, significando uma subjetivação ética 

que não se reduz aos mecanismos disciplinares e às regulações do bio-poder das modernas 

sociedades ocidentais. 

 

3.2 RELAÇÕES SABER/PODER E MODOS DE OBJETIVAÇÃO E SUBJETIVAÇÃO 

 

Para iniciar uma problematização acerca da relação saber/poder e modos de 

subjetivação, faz-se necessário elucidar sobre a importância da educação, no âmbito escolar 

e/ou no social, uma vez que que a educação e seus discursos acontecem dentro e fora da 

escola, em locais sociais nos quais se encontram seus principais agentes - docentes e alunos; 

nela também se dá as relações para a produção e constituição dos sujeitos docentes, pois é 

também por meio do seio educacional, que são produzidos discursos e saberes que circulam 

entre sujeitos. Os saberes que vêm à tona dos campos discursivos fabricam os objetos, e estes 

produzem práticas e sujeitos, tratando de operar com a linguagem como formadora da 

realidade, já que nos termos de Foucault (2014), as palavras não são as coisas, mas elas 

produzem as coisas. Nesse sentido, problematizar a subjetivação, a partir do referencial 

teórico foucaultiano, seria discorrer sobre subjetivação como: “[...] o processo pelo qual se 

obtém a constituição de um sujeito, mais precisamente de uma subjetividade, que 

evidentemente não passa de uma das possibilidades dadas de organização de uma consciência 

de si” (FOUCAULT, 2004 p. 262).  

Assim, de acordo com Oliveira (2013), Foucault rompendo com a questão identitária, 

buscou responder o modo como os indivíduos se constituem como sujeitos. Consoante a isso, 

o autor defende que a subjetivação é lançada na dimensão em que se age sobre o sujeito e este 

age sobre si mesmo, constituindo assim modos de existência. Dessa maneira, esses sujeitos 

criam formas por meio dos modos de subjetivação, enquanto constituição de si e são 

produzidos por meio da moral preestabelecida, assim como das relações sociais. 

Nesse sentido, os processos de produção da subjetividade conforme trabalhados por 

Foucault, nos servirá de suporte para que possamos compreender como esses sujeitos são 

tratados pelos discursos que circulam no social. Para tanto, interessa-nos investigar como as 

diversas materialidades se articulam para constituir essas subjetividades e como são 

trabalhados os processos de subjetivação no ou pelo discurso. Essa questão só pode ser tratada 
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aqui se levarmos em consideração os modos como o sujeito se produz em meio aos jogos de 

verdade produzidos pelo saber/poder, como sujeito de uma identidade que lhe seja própria 

que, na ótica de Foucault, aponta para estratégias de resistência. Nessa direção, Deleuze 

(2013, p. 113), observa: 

 

A luta por uma subjetividade moderna passa por uma resistência às duas formas 

atuais de sujeição, uma que consiste em nos individualizar de acordo com as 

exigências do poder, outra que consiste em ligar cada indivíduo a uma identidade 

sabida e conhecida, bem determinada de uma vez por todas. A luta pela 

subjetividade se apresenta então como direito a diferença e direito a variação, à 

metamorfose. 

 

A subjetividade, na perspectiva foucaultiana, é completamente produzida, moldada e 

“fabricada” em diferentes práticas discursivas, em relações heterogêneas de poder-saber 

Observando essas relações, Foucault (1995) sugere que, na modernidade, as novas formas de 

poder atuam na subjetividade do indivíduo. Para ele, os processos de subjetivação estão 

diretamente relacionados às experiências que o sujeito faz de si mesmo, num jogo de verdade 

em que é fundamental a relação consigo. O conceito de subjetivação possibilita pensar que há 

uma transformação contínua das identidades pelas formas por meio das quais os sujeitos são 

representados ou interpelados nos aparelhos culturais que os cercam, assim como são 

constituídas em muitas instâncias e espaços da sociedade. 

Os modos de subjetivação podem ser entendidos como as práticas heterogêneas 

concomitantes aos processos que formam o viés pelo qual segundo Paraíso (2006, p. 101), “os 

seres humanos vêm a se relacionar consigo mesmos e com os outros como sujeitos de certo 

tipo”. Assim, na nossa cultura, “docente”, “professor”, dentre outras denominações 

relacionadas a esta profissão, pode se referir a um tipo de sujeito que se inscreve numa 

trajetória de assujeitamentos, de verdades que sobre ele são produzidas, a fim de transformá-

los em domináveis, obedientes colaboradores das relações de poder–saber existentes na 

sociedade contemporânea; mas pode também ter sentidos inscritos como práticas de 

resistência na luta dessa categoria para construir uma história de si diferente dos discursos que 

tentam enquadrá-los desse modo. Disso decorre que para Foucault, a subjetividade envolve 

um processo de subjetivação e é no social que as posições-sujeito são definidas. Elas 

aparecem como não fixas, mas mutáveis e são determinantes no processo de subjetivação, por 

serem formadas a partir de processos históricos, regidos por movências e deslocamentos de 

sentidos.  
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Essa inflexão nos remete às condições de emergência da subjetividade. Assim, Larrosa 

(2011) nos alerta para o fato de que já não é mais plausível reduzir os modos de subjetivação 

à sujeição imposta pelos poderes e pelos saberes vigentes. A experiência de si, como condição 

que deriva do par saber-poder, funda um terceiro eixo que abre para a subjetividade um 

campo facultativo de escolhas que são as formas de produção. Por meio de tais formas, a 

subjetividade é pensada como processo, avaliando-a nos seus diferentes modos de produção. 

Tal como foi proposta por Foucault, a ideia de produção de subjetividade, ou forma de 

subjetivação possibilita a compreensão da produção do sujeito, “uma vez que revela a 

inscrição do sujeito enunciador em determinado lugar e momento social historicamente 

produzidos” (FERNANDES, 2012, p. 76). Dessa forma, se para Foucault as práticas de si são 

compreendidas como uma ética e uma estética da existência, têm como condição histórica a 

emergência da subjetividade, e isso deve significar que o sujeito, como produto dessas 

práticas, é sempre histórico e não universal.  

Foucault (2006, p. 145) considera que “o cuidado de si pode manifestar-se e, 

principalmente, ser praticado. Somente no interior do grupo e na distinção do grupo, pode ele 

ser praticado”. Neste sentido, entendemos que a prática docente funciona como constituidora 

de sentidos e que os docentes enquanto sujeitos dessa prática, atuam transformando seu 

próprio ser, tanto a partir daquilo que dizem de si, quanto por meio do que eles pensam de si 

mesmo. Assim, Paraíso (2006), observa que as características atribuídas à “boa” professora e 

ao “bom” professor como corajosas/os, participativas/os, conscientes, responsáveis, abertas/os 

para a aprendizagem, são demandadas de todas/os as/os docentes das escolas públicas 

brasileiras” que, muitas vezes, são transformados/as em responsáveis pelo desempenho dos 

alunos dentro e fora das escolas. Ao se enxergarem neste discurso, os docentes estão 

contribuindo para o processo de subjetividade ao qual estão submetidos os educadores e 

educadoras das escolas públicas brasileiras. Nesse contexto, tem-se o professor como um ser 

romântico, amoroso, cuja subjetivação, pressupõe uma dedicação incansável, inabalável à 

profissão e, sobretudo, aos alunos. 

Este lugar de onde o sujeito fala aponta para uma produção de discursos que, segundo 

Foucault (2012, p. 8), “é controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número 

de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 

acontecimento aleatório, arquivar sua pesada e temível materialidade”. Desse modo, sobre os 

sujeitos é exercido determinado controle que não os permitem dizer tudo em qualquer 

circunstância, há uma ordem do discurso que determina o que pode e deve ser dito. 
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Orlandi (1998), tratando da relação sujeito e formação discursiva, aponta para a ideia 

de que a formação discursiva é o lugar de constituição de sentidos e da identificação do 

sujeito. Nela o sujeito se reconhece na sua relação com os outros sujeitos e consigo mesmo, 

mantendo a identidade sempre incompleta, sempre em processo, em (trans)formação. É nesse 

contexto que aparece a identificação do sujeito docente que se depara com dizeres de outrem 

para compreendê-lo enquanto sujeito incompleto, cuja constituição parte do seu exterior, 

“pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros: sei quem sou em 

relação com o outro que eu não posso ser” (CORACINE, 2000 p. 243). Assim, é possível 

atentar para o fato de que o professor, enquanto sujeito, é atravessado por uma variedade de 

vozes que torna sua identidade complexa, heterogênea e em transformações, sendo que só é 

possível fisgar momentos de identificação e não uma identificação que é fixa e posta como 

pronta, mas uma que está em constante formação. Nesses termos, pode-se dizer que, na 

vontade da completude, o sujeito evoca o outro, ocupando vários lugares no seu discurso e 

esses lugares marcam as posições-sujeito desse professor. 

Ao utilizar a AD francesa como mecanismo de investigação, compreende-se que esta 

nos provoca a compreender os sentidos das narrativas dos docentes, considerando seus 

aspectos sociais, históricos e ideológicos de produção e, sobretudo, através da dinâmica 

dessas relações que os enunciados produtores de imagens simbólicas fabricam sentidos e 

produz subjetividades passíveis de perceberem-se enquanto seres no mundo e refletirem 

acerca de si e do outro, numa relação que o subjetiva e o transforma concomitantemente. 

O sujeito discursivo segundo Fernandes (2012, p. 42-43), “é constituído na/ pela 

coexistência de diferentes formações discursivas que sofrem transformações no cenário 

histórico-social”. Nesse contexto, procura-se compreender essas mudanças identitárias como 

interação entre o social e o histórico e é baseando-se nessa forma de pensar que procuramos 

identificar os efeitos de sentido produzidos no social, para representar “o ser docente”, que 

apesar de sua incompletude, busca por vários vieses uma unicidade que o defina. Instaura-se, 

então, aquilo que Foucault (2012), no âmbito da Ordem do Discurso, considera como uma 

“vontade de verdade”, pois elas estão sustentadas sob a ótica do que é natural, sólido, que está 

justificado pela verdade. Levando-se em consideração algumas declarações sobre a profissão 

docente, identifica-se uma necessidade de apoio legítimo às causas sociais, culturais e 

políticas que garantem a esses profissionais o princípio de liberdade e de cidadania. Esses 

discursos estão permeados por processos de controle que selecionam aquilo que pode ser dito; 

há um silenciamento dos problemas que assolam a profissão docente. Amparando-se nos 

princípios foucaultianos, Gregolin (2007, p. 15) afirma: 
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Silenciamento e exposição são duas estratégias que controlam os sentidos e as 

verdades. Essas condições de possibilidade estão inscritas no discurso – elas 

delineiam a inscrição dos discursos em formações discursivas que sustentam os 

saberes em circulação numa determinada época.   

 

Dessa forma, os discursos veiculados no social assumem um caráter persuasivo, 

incitando e construindo subjetividades. Neste caso, é por meio dos discursos decorrentes no 

e/ou sobre o âmbito social que é construída uma “história do presente” como um 

acontecimento que reflete a memória e o esquecimento, já que é por meio do esquecimento 

que se produz nos sujeitos, “a impressão da realidade do pensamento (coincidência entre 

pensamento/ linguagem/ mundo) ” (ORLANDI, 1998, p. 78); uma vez que esta noção está 

ligada à do interdiscurso que seria a exterioridade discursiva constituinte de subjetividades. 

Consoante Gregolin (2007), é através das suas materialidades discursivas que a historicidade à 

qual somos atravessados e constituídos, ganha forma, nesse contexto; a identidade histórica é 

transformada de forma a nos unir ao passado e ao presente, interpelando continuamente o 

leitor através de textos verbais e não verbais, produzindo o movimento da história 

contemporânea por meio da ressignificação de imagens e palavras enraizadas no passado.  

Para Foucault (1995), é no social e no histórico que os sujeitos são constituídos; são 

nesses lugares que os discursos se concretizam e fazem emergir verdades sobre o sujeito. 

Mas, são, também, nesses espaços, que os sujeitos estão submetidos ao outro, através do 

controle e da dependência, estando assujeitado às práticas que determina seus dizeres e que 

sugerem uma forma de poder que o subjuga.  

Ao estudar os modos de subjetivação, Foucault se depara com as relações de poder 

que, para ele, designa “relações entre parceiros”; assim, ele destaca que: 

 

O que caracteriza, por outro lado, o poder que analisamos aqui, é que ele coloca em 

jogo relações entre indivíduos (ou entre grupos), pois não devemos nos enganar: se 

falamos do poder das leis, das instituições ou das ideologias, se falamos de 

estruturas ou mecanismos de poder, é apenas na medida em que supomos que 

“alguns” exercem um poder sobre os outros (FOUCAULT, 1995, p. 240). 

 

Em Vigiar e punir, ao refletir sobre a problemática de como o homem se fez objeto de 

saber, Foucault optou por centralizar um novo foco de investigação: o poder, construindo, 

“uma ‘história política dos corpos’, por meio da história das prisões” (FISCHER, 2012, p. 

59), descobrindo, assim, o nascimento de uma sociedade disciplinar, cujo foco é o controle 

detalhado dos corpos, os quais se figuram dóceis e úteis. Há, no entanto, o surgimento de uma 

nova economia do poder que se mostra mais eficaz, na medida em que seu surgimento se dá 
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em concomitância com o aparecimento do dispositivo panóptico que configurou como ruptura 

em relação às clássicas formas de punição, o qual, segundo Fischer (2012), Foucault o 

descreve como modelo por excelência da sociedade disciplinar, da qual somos herdeiros. 

Ainda em Vigiar e punir, Foucault (1991) apresenta o preso como artefato de 

produção de saberes na medida em que seu corpo se apresenta e, ao mesmo tempo, resiste à 

normalização. Para o autor, além da resistência que se estabelece pela relação com os saberes, 

os sujeitos têm também o desafio do cuidado de si “que tem um objetivo, uma justificação 

precisa: trata-se de ocupar-se consigo a fim de poder exercer o poder ao qual se está 

destinado, como se deve, sensatamente, virtuosamente” (FOUCAULT, 2006, p. 102). O autor 

defende que há a necessidade de os sujeitos conhecerem-se a si mesmos, o que ele vai chamar 

de uma ocupação de si, para poder, assim, exercer o poder sobre os outros. 

Ao intensificar as relações consigo, o homem é interpelado a fazer de si um objeto de 

conhecimento e um lugar de atuação, em que ele possa atuar em conformidade com as 

práticas sociais, já que, vinculando esta ideia à antiguidade clássica, “cuidar de si era, antes de 

tudo, uma prática social e política” (FISCHER, 2012, p. 66). Por isso, tais preceitos são 

reguladores das relações consigo e, por conseguinte, das relações de poder sobre si, as quais 

estão entrecruzadas com a relação de poder sobre os outros. Seguindo essa linha de raciocínio, 

é possível considerar que a genealogia alimentada pelas relações de poder opera no sentido de 

uma análise da constituição e transformação dos sujeitos e das práticas sociais, assim como 

dos discursos e saberes produzidos, tudo em termos de estratégias e táticas de poder. Portanto, 

são nas relações de saber e poder que acontece a subjetivação e é a partir dessas relações que 

os sujeitos se deparam com novos objetos de saber que, ao mesmo tempo que os libertam, 

também os regulam. Sobre estas relações, Foucault (1991, p. 30) vai dizer que: 

 

não devem ser analisadas a partir de um sujeito de conhecimento que seria ou não 

livre em relação ao sistema de poder; mas é preciso considerar ao contrário que o 

sujeito que conhece, os objetos a conhecer e as modalidades de conhecimento são 

outros tantos efeitos dessas implicações fundamentais do poder-saber e de suas 

transformações históricas. Resumindo, não é a atividade do conhecimento que 

produziria um saber, útil ou arredio ao poder, mas o poder-saber, os processos e as 

lutas que o atravessam e o constituem, que determinam as formas e os campos 

possíveis do conhecimento. 

 

Nas relações de saber-poder, Foucault defende uma proximidade de tal modo “que 

poder e saber estão diretamente implicados; que não há relação de poder sem constituição 

correlata de um campo do saber, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo 

relações de poder” (FOUCAULT, 1991, p. 30)  Dessa forma, pode-se dizer que os modos de 
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subjetivação e de objetivação vão sendo constituídos e transformados de acordo com 

determinadas condições e regras de formação, em função de práticas que atuam exercendo 

forças sobre os sujeitos, modificando-os e construindo, entre sujeito e objeto, uma correlação 

dentro de um jogo específico de verdade. 

 

3.3 O SUJEITO EM FOUCAULT 

 

Cardoso Jr. (2005), nas suas pesquisas referentes ao sujeito em Foucault, destacou o 

fato de que nas obras Vigiar e Punir, O sujeito e o poder, A Hermenêutica do Sujeito, dentre 

outras várias que Foucault destinou a temática do sujeito, ele suscita questões referentes à 

temática da subjetividade, evidenciando uma contraposição ao paradigma funcionalista. 

Foucault conferiu um espaço fundamental para o sujeito em suas pesquisas, sobretudo, nas 

investigações concernentes ao tema da sexualidade. Nele, subjetivação significa resistências 

às relações de dominação impostas aos sujeitos. Nessa perspectiva, ao enfatizar a ideia de 

sujeito e os modos de subjetivação, nos conduz para a reflexão acerca da incompletude dos 

sujeitos e sua incessante busca por aquilo que é exterior a eles e que, portanto, os 

“completam”. Como enfatizam Souza e Milanez (2010, p. 105), 

 

O fato de os sujeitos estar constantemente envolvidos em micro lutas, assume para si 

uma dispersão de lugares, ou seja, são determinadas diversas posições que podem 

ser ocupadas por sujeitos múltiplos. Neste contexto, os sujeitos devem ser 

compreendidos em seus aspectos histórico e social. 

 

 A constituição dos sujeitos na discursividade é decorrente de sua inter-relação nas 

mais distintas instâncias sociais as quais possibilitam que suas identidades sejam construídas a 

partir de relações de saber-poder que estabelecem normas e os transformam, conduzindo-os a 

um contínuo processo de subjetivação. É assim que Foucault vai construindo seu edifício 

teórico a respeito do tema do sujeito: a princípio, ele já identificava, através da história da 

loucura, um dos "momentos" desse longo processo pelo qual o homem buscou (e ainda busca) 

saber a verdade do sujeito. 

Desde o princípio há uma problematização cercando o sujeito: ele se problematiza a 

fim de conhecer-se para compreender como se tornou no que é e se quer continuar sendo o 

que é; o que faz e como vive uma realidade subjetiva imposta por um conjunto de verdades 

sobre o que dizem de si; se deseja ou pode transgredir essa verdade que carrega, inclusive no 

próprio corpo. Dessa forma, a problematização moral é apenas a possibilidade de idealizar (ou 
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não) novas formas de existência. Entretanto, tal problematização, em Foucault, constitui-se 

pelo enredo histórico que os sujeitos estabelecem com a verdade – de qualquer experiência 

histórica, com o poder, consigo mesmo e com o outro.  

A problemática do sujeito está entre as pesquisas que delineiam a trajetória acadêmica 

de Foucault, causando inquietação e acompanhando-o por todo seu percurso histórico-

filosófico. Para Foucault, essa problemática aparece balizada pela noção de que o sujeito não 

é um dado, mas por sua vez, algo constituído. O que é pertinente em relação à noção de 

sujeito para Foucault são os modos da sua constituição, como ela se dá no presente. 

Ao prenunciar o desaparecimento do sujeito essencial, central, Foucault o situou em 

um contexto em que ele deixava de ser o centro dos acontecimentos discursivos e passava a 

ser objeto e sujeito desses acontecimentos. É no entremeio dessa concepção de sujeito 

descentrado, cambiante e disperso nos acontecimentos discursivos, que se tornou plausível 

analisar como se dá a produção discursiva das subjetividades dos indivíduos a partir da 

consideração de que a prática de subjetividades manifestada no social constitui relações de 

saber e poder, que se projetam sobre as práticas cotidianas e formam processos de 

subjetivação. Como descreve Foucault (1991, p. 31-32):  

 

[...] o homem de que nos falam e que nos convidam a liberar já é em si mesmo o 

efeito de uma sujeição bem mais profunda que ele. Uma ‘alma’ o habita e o leva à 

existência, que é ela mesma uma peça no domínio exercido pelo poder sobre o 

corpo. A alma, efeito e instrumento de uma anatomia política; a alma, prisão do 

corpo. 

 

 Essa alma moderna, segundo Foucault, nasce com a ruptura que incidira no século 

XVIII, quando o corpo dos indivíduos e a população enquanto ser social, passou a ser objeto 

de preocupação por parte dos governos na sociedade ocidental, sendo neste caso, a 

transformação do político no biopolítico. Nessa nova ordem, as tecnologias disciplinares 

passaram a ser aceitas, porque era preciso que o poder circulasse e se fizesse por novos vieses, 

cada vez mais sutis, chegando até os próprios indivíduos (FOUCAULT, 1991). 

 De acordo com Nalli (2000), Foucault anunciou em As palavras e as Coisas “a morte 

do homem”. Por causa disso foi “tachado” de anti-humanista. Mas, ele queria afirmar com tal 

declaração que não tem o homem como base, ponto de partida do seu pensamento e nem o 

concebe como um ser pleno, concreto que vive, luta, trabalha, fala e que conquistou a 

natureza e estabeleceu um império. Foucault não toma o sujeito como uma essência pré-

histórica, ou a-histórica, nem como condição primeira de todas as coisas; também não o tem 

como núcleo central, a partir do qual seriam construídos todos os outros conceitos que 
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formariam seu pensamento que, assim, seria um projeto para mostrar o homem construindo 

sua própria libertação da submissão do poder.  

Nessa linha de reflexão, Nalli (2000) observa ainda que não existe em Foucault um 

sujeito pré-estabelecido do qual procederia às relações de poder. O sujeito do conhecimento é 

constituído, produzido dentro de um conjunto de estratégias de poder. Ou seja, ele é um 

produto das relações de poder, não seu produtor. Não há um sujeito essencial que estaria 

alienado por ideologias, por relações de poder que encobririam sua visão da realidade. O 

sujeito do conhecimento é produzido pelas relações de poder, ou melhor, o que chamamos 

sujeito é um enunciado social, ele está nesse lugar de discurso. Dessa forma, podemos chamar 

os indivíduos de loucos, normais, revolucionários, sujeito deste ou daquele discurso que será 

defendido pela medicina, pela psicologia, pelas ciências sociais. Conforme o autor, 

 

 [...] antes o indivíduo é compreendido como o efeito de uma conjugação estratégica 

de forças, pelas mais diversas tecnologias de constituição dos indivíduos, gerando 

delinquentes, desviantes sexuais... que propiciam o surgimento de novos saberes, 

reclamando o estatuto de cientificidade e de tal forma que se configurem como 

verdadeiros [...] (NALLI, 2000. p, 121). 

 

Como podermos perceber nas palavras de Nalli, para Foucault, o homem é apenas uma 

forma do saber contemporâneo. É, antes de tudo, objeto de poderes, ciências e instituições. 

Dessa forma, Foucault, além de desestabilizar o sujeito em geral, também força os pilares 

centrais das três maiores visões filosóficas contemporâneas: a classe trabalhadora (sujeito do 

marxismo), a consciência da fenomenologia e a ciência tal qual apresentada pelo positivismo. 

Assim, o sujeito foucaultiano é construído a partir de produções discursivas produzidas numa 

dispersão de enunciados: 

 

[...] pensando o “sujeito” como uma fabricação, uma construção realizada, 

historicamente, pelas práticas discursivas, é no entrecruzamento entre discurso, 

sociedade e história que Foucault observa as mudanças nos saberes e sua 

consequente articulação com os poderes. Para Foucault, o sujeito é o resultado de 

uma produção que se dá no interior do espaço delimitado pelos três eixos da 

ontologia de presente (eixos do ser-saber, do ser-poder e do ser-si) ( GREGOLIN, 

2004, p. 59). 

 

Nessa ótica, a concepção de sujeito em Foucault é entendida por intermédio das 

relações de poder que se instituem historicamente, controlando e transformando os sujeitos. 

Assim, Gregolin (2004, p. 137), defende que: “É uma forma de poder que transforma os 

indivíduos em sujeitos, mas que só existe porque esses ‘sujeitos’ se defrontam contra ela”. 

Nesse sentido, os indivíduos são interpelados e subjetivados pelos mecanismos de poder; 



55 
 

contudo, tal procedimento, faz com que para projetar-se como sujeito de sua própria 

existência, ele resista às regras, confronte os mecanismos de poder, combata e questione os 

modos de sua sujeição. Como Foucault (1988, p. 91) ensina, “onde há poder há resistência e, 

no entanto (ou melhor, por isso mesmo) esta nunca se encontra em posição de exterioridade 

em relação ao poder”. 

Ao trabalhar com o conceito foucaultiano de sujeito, Deleuze (2013, p. 110) explica 

que: 

 

O indivíduo interior acha-se codificado, recodificado num saber “moral” e, acima de 

tudo, torna-se o que está em jogo no poder – é diagramatizado [...] a subjetivação do 

homem livre se transforma em sujeição: por um lado “a submissão ao outro pelo 

controle e pela dependência”, com todos os procedimentos de individualização e de 

modulação que o poder instaura, atingindo a vida quotidiana e a interioridade 

daqueles que ele chamara seus sujeitos.  

 

Assim, o sujeito está preso às práticas da moral, da ética e do controle social; ele 

percorre lugares preestabelecidos e seus discursos são conduzidos, ordenados e influenciados 

pelas regras sociais, uma vez que esses sujeitos são constituídos por práticas discursivas e 

envolvidos em uma trama de discursos e histórias. Desse modo, ele é uma “posição 

discursiva”. Esse sujeito discursivo ocupa permanentemente um determinado lugar na ordem 

do discurso e responde sempre a partir deste lugar, por não ser dono dos seus atos discursivos, 

mas porque, ele é uma dispersão. Contudo, apesar de disperso, o sujeito tem sempre a ilusão 

de ser único, indiviso. Para Foucault (2014), o sujeito se constitui por meio de movimentações 

discursivas e isso permite que sujeitos díspares possam ocupar o lugar de sujeito de um 

mesmo discurso, já que a origem do discurso não estaria em sujeitos individuais. O sujeito do 

enunciado, para o autor, é um lugar determinado e vazio podendo ser ocupado por outros 

indivíduos.   

Descrevendo o sujeito em Foucault, Fischer (2012, p. 55), afirma que ele “usa ‘sujeito’ 

no estrito sentido etimológico da palavra”, do latim (“subjectus”) como “submetido” a algo ou 

alguém.  Afirma que em sua vasta obra, o autor nos possibilita a compreensão de que durante 

todo o percurso histórico, a sociedade articulou e ainda articula inúmeros dispositivos para 

tornar o indivíduo sujeito. É nesse sentido que para Foucault (1995, p. 235): “há dois 

significado para a palavra sujeito: sujeito a alguém pelo controle e dependência, e preso à sua 

própria identidade por uma consciência ou autoconhecimento. Ambos sugerem uma forma de 

poder que subjuga e torna sujeito a”. 
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Em Ética, Sexualidade e política, Foucault (2004, p. 275) afirma que “o sujeito não é uma 

substância, é uma forma e essa forma nem sempre é, sobretudo, idêntica a si mesma”. Ele 

defende que há interferências sobre esse sujeito para cada papel que ele exerce na sociedade e 

que esse sujeito não se relaciona consigo próprio da mesma forma quando está exercendo 

diferentes papéis. Frente a isso, “há indubitavelmente, relações e interferências entre essas 

diferentes formas de sujeitos; porém, não estamos na presença do mesmo tipo de sujeito” 

(FOUCAULT, 2004, p. 275). 

Ao reafirmar em algumas obras que seu objetivo em todos os seus anos de trabalho 

não foi analisar o poder, a sexualidade ou a loucura, mas as diferentes formas como o sujeito 

se configura nessas relações, Foucault deixa claro seu interesse em saber como os seres 

humanos se tornam sujeitos e passa a analisar o poder, observando como as “resistências” 

operam contra as diferentes formas de poder. Nesse sentido, as “resistências” do sujeito 

aparecem enquanto recusa às formas de poder que fazem dos indivíduos “sujeitos à”, 

incidindo, assim, contra a submissão da subjetividade. Sobre as formas de sujeição dos 

sujeitos Naldinho (2012, p. 06) nos diz o seguinte: 

 

o poder só se exerce sobre sujeitos livres. Não há confronto entre poder e liberdade, 

ao contrário, a liberdade é condição de existência do poder. A relação de poder e a 

insubmissão da liberdade não podem ser separadas. Não há um antagonismo entre 

poder e liberdade, mas um “agonismo” (combate), uma relação de incitação 

recíproca e de luta de forças. Viver em sociedade é viver em “relações de poder”. 

 

Ainda de acordo com o autor, Foucault postula a “intransitividade da liberdade” 

atuando nas relações de poder, ou seja, não há relação de poder sem “resistência”. Para o 

autor, são essas relações que legitimam o poder, são ações de uns sobre outros, sendo 

consideradas produtivas. É por meio do exercício das configurações que são subjacentes a tal 

movimento que surgem novas criações, novas visibilidades, novos indivíduos-sujeitos, 

enquanto feitos de uma maquinaria social que envolve todo o tecido social, numa 

multiplicidade de relações de força.   

Considerando a ideia de que o sujeito é constituído discursivamente e em práticas do 

cotidiano, nos apropriamos desta ideia de Foucault que, segundo Gregolin (2003), nos faz 

pensar enquanto produtor de sentidos e também de identidades. Tais produções só são 

possíveis se, junto a isso, estiver contemplado o ponto de vista histórico, uma vez que a 

constituição desses elementos discursivos significa empreender a descrição de figuras 

históricas de constituição de subjetividade que, certamente, influenciam e cruzam-se com 

outras figuras, pois tanto os sujeitos e identidades, quanto os sentidos, são sempre 
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atravessados por outros que os constitui e os faz olhar-se de outro modo, vivendo numa 

constante criação. 

 

3.4 É POSSÍVEL CRIAR NOVAS FORMAS DE SUBJETIVAÇÃO? AS REFORMAS DA 

DÉCADA DE 90 E O NOVO PERFIL DO EDUCADOR BRASILEIRO  

 

Há mais de uma década, iniciaram, no Brasil e nos países da América Latina, reformas 

educacionais as quais têm trazido mudanças significativas para os trabalhadores docentes 

(OLIVEIRA, 2004). Tais reformas não atuam só no plano da escola, mas em todo o sistema, 

repercutindo em mudanças profundas na natureza do trabalho. 

As reformas educacionais dos anos de 1990, proposta pela Lei de Diretrizes e Bases 9. 

394/96, segundo Imbernón (2000), tiveram como principal meta a educação para a igualdade 

social. Essa modificação de paradigma implica mudanças expressivas na organização e na 

gestão da educação pública. Dessa forma, os sistemas escolares passam a ter como finalidade: 

formar os indivíduos para a empregabilidade, já que a educação geral é adotada como 

condição indispensável ao emprego formal e regulamentado, ao mesmo tempo, em que 

deveria desempenhar um papel preponderante na condução de políticas sociais 

compensatórias, visando à diminuição da pobreza. 

Tais reformas exerceram influências sobre as relações de trabalho dos profissionais da 

educação, a começar por aquelas referentes ao processo de trabalho na escola e às normas que 

determinam a carreira e a remuneração docente. Segundo Penin (2009, p. 7), o professor, 

diante das múltiplas funções que a escola pública assume, tem de responder a exigências que 

estão além de sua formação, assumindo, muitas vezes, funções de assistente social, 

enfermeiro, psicólogo, entre outras, podendo, assim, contribuír para um sentimento de 

desprofissionalização, de perda de identidade profissional, da constatação de que ensinar, às 

vezes, não é mais prioridade. De acordo com Rodrigues (2002, p. 71): “A tendência para a 

desprofissionalização assenta naquilo a que se pode chamar mecanismos de desqualificação 

dos profissionais, de perda ou transferência de conhecimentos e saberes, seja para os 

consumidores, o público em geral, os computadores ou os manuais”. Essa situação é ainda 

mais reforçada pelas estratégias de gestão que, visando à promoção de uma educação para 

todos, desfoca o profissional da tarefa de educar e tende a direcioná-lo a afazeres alheios a sua 

profissão. Nesse contexto, é que se identifica um processo de desqualificação e 

desvalorização sofrido pelos professores.  
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Tendo em vista o afastamento desses processos desqualificadores, assim como 

melhores condições de trabalho, os profissionais da educação passam, a partir dos anos 1990, 

a buscar alternativas para combater a desvalorização da profissão docente que vinha se 

intensificando pelo fato do Estado, como declara Penin (2009, p. 3):  

 

estabelecer mecanismo de reajuste profissional, concomitante ao processo de 

ampliação do acesso da população à educação básica, acompanhado de vários 

movimentos dos quais destaco a multiplicação de instituições formadoras, especial-

mente particulares, e de políticas de contenção dos salários dos professores das redes 

públicas, desenvolveu-se progressivamente o fenômeno da pauperização da 

profissão. 

 

Dessa forma, as ações desenvolvidas pelo Ministério da Educação fizeram com que os 

profissionais e as instâncias governamentais passassem, de forma progressiva, a ser cobrados 

pelo que socialmente ficou reconhecido como um rebaixamento da qualidade da educação bá-

sica. No final dos anos 90, com a implantação da Nova LDB e os sistemas de avaliação do 

ensino, passaram a cobrar  de forma mais veemente, melhores resultados para a educação ao 

órgão competente, devido ao surgimento dos rankings internacionais os quais deixavam 

evidente a baixa qualidade da escola básica brasileira (OLIVEIRA, 2004). 

Com o surgimento da lei em vigor, os professores passaram de profissionais do 

ensino, que remete a uma visão nitidamente conteudística, para profissionais da educação, 

que, além dos conteúdos e de suas tecnologias a serem ministrados em processos de 

formação, enfatiza a dimensão política e social da atividade educativa, incluindo a dinâmica 

escolar, o relacionamento da escola com o seu entorno mais amplo, a avaliação e a gestão. 

Dessa forma, os anos de 1990 proporcionaram um novo paradigma para os profissionais 

docentes, levando-os a uma autovalorização, assim como uma nova maneira de comportar-se 

na luta pela profissionalização da categoria, fazendo-os entender que “ser um profissional da 

educação significará participar da emancipação das pessoas” (IMBERNÓN, 2000, p. 27). Isso 

evidencia que, para que a sociedade possa contar com bons profissionais da educação, o 

Estado precisa valorizá-los. Como defende os PCNs (1997, p. 31), “investir no 

desenvolvimento profissional dos professores é também intervir em suas reais condições de 

trabalho”. 

Além disso, outro fator corroborou na constituição de um novo sujeito docente, 

impulsionando-o a ir à luta, batalhar por seus objetivos e pelas lógicas que constituem a 

atividade docente, foi a força do Decreto 3.276/99, ainda do governo Fernando Henrique 

Cardoso que  
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Golpeou o histórico Movimento Nacional de Educadores, que se dedica há duas 

décadas, de forma científica e acadêmica, aos debates, aos estudos e ao 

desenvolvimento de pesquisas e de experiências sobre a formação de profissionais 

para a educação básica, nas faculdades de educação e nos institutos de conteúdos 

“específicos” ou similares, nos quais se localizam as licenciaturas plenas. 
(BRZEZINSKI, 1999, p. 82). 

 

Nesse contexto, o que se apresenta são políticas educacionais de formação de 

professores na década de 90 e que, apesar da educação básica do Brasil ter tomado lugar 

central no discurso oficial, as ações do Governo são de desvalorização do papel social e 

cultural dos profissionais da educação e de desmantelamento das estruturas das instituições 

superiores responsáveis pela formação de professores, levando, assim, a classe dos docentes a 

saírem das salas de aulas e irem às ruas lutar por dignidade, por melhores condições de 

trabalho e por uma educação profissional continuada, a qual lhes atribuíssem um melhor 

desempenho na sua práxis. 

Brzezinski (1999) discorre sobre outro fator que contribuiu para o surgimento desse 

novo professor. De acordo com a autora, o fato de que além das medidas contínuas que levam 

à desvalorização dos profissionais da educação e ao sucateamento das instituições superiores 

públicas voltadas para a formação de professores, o Governo insiste em apontar o despreparo 

dos professores como a única causa do fraco desempenho dos estudantes, comprovado pela 

avaliação efetivada pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, do Instituto 

Nacionalidade Estudos e Pesquisas Educacionais (Saeb/Inep). Além disso, a própria 

legislação, como já mencionado, e os programas de reforma da educação levam os 

trabalhadores docentes a serem forçados a dominar novas práticas e novos saberes no 

exercício de suas funções. A pedagogia de projetos, a transversalidade dos currículos, as 

avaliações formativas, enfim, há inúmeras exigências as quais esses profissionais são 

coagidos a responder. Tais exigências são apontadas como novidade ou inovação, tomadas 

muitas vezes como algo natural e indispensável pelos trabalhadores (OLIVEIRA, 2004). 

É, no entanto, nesse entrelaçar de acontecimentos, promovidos pelo movimento de 

reformas que toma corpo nos países da América Latina, nos anos de 1990 e que demarcam 

uma nova regulação das políticas educacionais, que o trabalho docente passa por 

significativas alterações: não é definido mais apenas como atividade em sala de aula, ele 

agora compreende a gestão da escola no que se refere à dedicação dos professores ao 

planejamento, à elaboração de projetos, à discussão coletiva do currículo e da avaliação. Além 

disso, com a chegada da tecnologia, com o avanço dos meios de comunicação, intensificaram 
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o acesso ao conhecimento e à notícia, proporcionando aos professores uma visão mais ampla 

da real situação em que eles se encontram, levando-os, assim, de uma forma sistematizada, a 

lutarem por seus direitos. O trabalho docente amplia o seu âmbito de compreensão, porém, 

diante de tamanha amplitude, destaca-se além do aumento da responsabilidade dirigida ao 

profissional docente,  a falta de respeito e a desvalorização desta categoria por parte do poder 

público, levando-a por meio disso, a uma luta constante por seus direitos e pelo 

reconhecimento da profissão, a fim de constituir um princípio que permitesse o avanço na 

formação, no plano educativo, e a transformação da sociedade brasileira. 

Apoiados nesta discursividade sobre a docência e sua práxis, retomamos a questão 

foucaultiana: quem são esses sujeitos na atualidade? O sujeito pedagógico, ou melhor, a 

fabricação pedagógica do sujeito, já não é analisada apenas do ponto de vista da 

"objetivação", mas também e, fundamentalmente, do ponto de vista da "subjetivação". Assim, 

é preciso conhecer o contexto que norteia a trajetória docente no país para que seja possível 

compreender esse processo subjetivante que molda tão incessantemente essa categoria. Por 

isso, há necessidade de discutir tal contexto para que possamos compreender como  se produz 

esse sujeito docente na teia de relações saber-poder. Aqui, usando as palavras de Larrosa 

(2011, p. 54), “os sujeitos não são posicionados como objetos silenciosos, mas como sujeitos 

falantes; não como objetos examinados, mas como sujeitos confessantes; não em relação a 

uma verdade sobre si mesmos que lhes é imposta de fora”, mas relacionado a uma verdade 

sobre si próprios, que eles mesmos devem contribuir ativamente para produzir.  
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IV A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DA IDENTIDADE DOCENTE: MODOS DE 

SUBJETIVAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE  

 

 

É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser 

utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado 

(FOUCAULT, 1991, p.118). 

 

 Este capítulo trata especificamente da análise do corpus aqui empreendido. Constitui-

se em uma descrição/interpretação de enunciados verbais e imagéticos, veiculados na mídia 

impressa e eletrônica, que discursivizam sobre a docência e o sujeito docente e que tematizam 

as práticas que formam esse sujeito e como ele se constitui enquanto sujeito dessa prática. 

 

4.1 A HETEROGENEIDADE DISCURSIVA NA CONSTRUÇÃO DA DOCÊNCIA 

 

Com Foucault, compreendemos que são as práticas discursivas responsáveis pela 

produção dos sentidos que circulam no social, pelas quais é constituído o sujeito, marcado por 

essa movimentação dos sentidos que resulta de uma relação sempre descontínua entre o 

discurso e a história. Assim, o sujeito é historicamente constituído, resultado das práticas 

discursivas em que está inserido, o que deve ser entendido, considerando os modos como o 

sujeito se relaciona com os discursos de verdade produzidos na relação saber-poder. Uma 

análise dos efeitos dessa relação na produção da subjetividade coloca para a Análise do 

Discurso o gesto interpretativo de relacionar a língua à exterioridade, na 

descrição/interpretação dos enunciados, o que significa admitir que os sentidos são 

produzidos em relação dialogal com o interdiscurso de uma formação discursiva. 

Consideramos a heterogenidade dos discursos que circulam na sociedade sobre o 

docente e a docência e a análise dos modos de subjetivação que tal sujeito empreende para se 

singularizar a si e a docência frente aos discursos que tentam objetivar sua identidade. Assim, 

o foco na posição-sujeito frente aos discursos e aos dispositivos que os produzem torna-se 

fundamental para descrever/interpretar, numa história do presente, a constituição do sujeito 

docente. Ainda deve-se levar em conta  que a heterogeneidade que atravessa todo discurso é 

parte constitutiva de práticas discursivas que se “dominam, se aliam ou se afrontam em um 

certo estado de luta ideológica e política, no seio de uma formação social em uma conjuntura 

histórica determinada” (MARTINS, 2005, p. 7), como veremos adiante: 

 



62 
 

Depoimento 1 

Diego Navarro é professor recém-formado. – São Paulo / SP 

_ Acredito que o maior desafio da categoria docente, ao menos no âmbito do governo do Estado de São Paulo, 

seja voltar a se enxergar como uma única categoria profissional, e posteriormente voltar a acreditar na força que 

podemos ter. Nossos governantes comandaram um verdadeiro desmantelamento da categoria, o que acabou 

servindo não só para conseguirem contratar mão de obra barata, como também para desmoralizar o professorado. 

_ Sob uma perspectiva do dia do trabalhador, eu diria que temos uma tarefa clara: organizar a categoria docente, 

demonstrar para a sociedade (e para nós mesmos) a importância política que tal categoria carrega e mobilizar 

nossas forças para fazer com que o governo nos trate com a dignidade que merecemos. 

 

Fonte: Portal Aprendiz, 2012. 

 

A heterogeneidade discursiva se refere à dispersão dos enunciados e, portanto, dos 

discursos; acenam para a ideia de que, antes de tudo, eles são acontecimentos. Como aponta 

Carvalho (2007, p. 72),  

 

O acontecimento é responsável por instituir um conjunto de heterogeneidade de 

expansão incontida, pois opera segundo os processos que o constituem. Isso implica 

em dois fatores: estar atento a ampla e complexa formação de um processo histórico 

que não pode ser saturado de uma só vez e que será forçosamente inacabado, 

portanto, sujeito a transformações.  

 

 Contudo, o autor ainda nos chama atenção para não perder de vista a história enquanto 

evento, uma vez que ela coloca em evidência acontecimentos com instalações e tipos 

diferentes de intensidade cronológica e capacidade de produzir efeitos sem prescindir a 

palavra. O autor, argumentando a partir de Foucault, afirma ainda que a palavra é o “delicado 

acontecimento que se produziu em um ponto do tempo e não em outro” (CARVALHO, 2007, 

p. 73). 

 Dessa forma, trabalhamos no sentido de constituir unidades a partir dessa dispersão, 

considerando que essas unidades não são produzidas pelo objeto de análise, mas o que as 

unificam é o que se diz sobre o objeto; assim, há um modo de ser professor construído através 

do que é dito sobre ele em um conjunto de formulações bem datadas e localizadas (FISCHER, 

2012). Para essa autora, o discurso é, para o analista, “o lugar da multiplicação dos sujeitos” 

(FISCHER, 2012, p. 81). Ou seja, sempre que se diz algo sobre o sujeito, ali se constitui uma 

novidade, formulam-se sujeitos novos, em um novo contexto, em uma nova época. Dessa 

forma, observamos essa multiplicidade nas seguintes sentenças: “ voltar a se enxergar como 

uma única categoria profissional, e posteriormente voltar a acreditar na força que podemos 

ter [...] demonstrar para a sociedade (e para nós mesmos), a importância política que tal 

categoria carrega e mobilizar nossas forças para fazer com que o governo nos trate com a 

dignidade que merecemos”. A fala que se remete aqui é de sujeitos de força, sujeitos 
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importantes, merecedores de dignidade. Tudo acena para sujeitos que fora antes e que, por 

motivos diversos, deixaram de ser. Aparece, no entanto, a voz que diz que esses profissionais 

da educação não são tão importantes e que, por isso, não são dignos de respeito e melhores 

condições de trabalho. Mas o que aparece na fala do docente são sujeitos que antes foram 

respeitados, que tinha força frente à sociedade, tudo em outra época, mas com perspectivas 

renovadas, sob uma ótica de reconstrução para esses novos sujeitos, numa nova sociedade e 

uma forma renovada de olhar a profissão docente. 

Em Foucault (2004), a noção de sujeito está intimamente ligada à noção de história. 

Para o autor, sujeito e história se imbricam, um é constituído pelo outro. Em Ética, 

sexualidade, política, Foucault, busca:  

 

estudar a constituição do sujeito como objeto para ele próprio: a formação dos 

procedimentos pelos quais o sujeito é levado a se observar, se analisar, se decifrar e 

se reconhecer como campo de saber possível. Trata-se em suma, da história da 

“subjetividade”, se entendermos essa palavra pela maneira pela qual o sujeito faz a 

experiência de si mesmo em um jogo de verdade, no qual ele se relaciona consigo 

mesmo (2004, p. 236). 

 

Como a própria constituição do sujeito, a formação docente é um processo contínuo, 

permanente, ininterrupto. Ambos estão ligados aos fatores sócio culturais que os cercam, mas 

atuam livremente. Há diversas possibilidades de ser docente, e este é um processo de 

constituição que se dá na teia discursiva em que o professor está envolvido e se posiciona. 

Como é possível observar na declaração acima do docente, esse sujeito professor demonstra 

insatisfação com o poder público que, como ele declara, tenta desmoralizar a categoria 

docente. Anteriormente, o professor fala em “voltar a se enxergar como uma única categoria 

profissional e, posteriormente, voltar a acreditar na força que podemos ter”. Isso pode ser 

visto como aquilo que Foucault defende como práticas de si. A partir da definição de ascese 

trazida por Foucault, é possível considerarmos, no mínimo, dois elementos importantes para 

pensar a formação docente e fundamentar esse sujeito enquanto constituído ético e 

esteticamente: aparecendo no gesto de se ver diferentemente do que se diz dele. Assim, esse 

sujeito ético se baseia nessa característica do estético que trabalha em processo, com o novo 

em ir e vir, pincelando para depois apagar e, assim, recomeçar, em forma de liberdade, uma 

vez que a “liberdade é a forma ontológica da ética, mas a ética é a forma refletida assumida 

pela liberdade” (FOUCAULT, 2004, p. 267).  

No seguinte enunciado: “organizar a categoria docente, demonstrar para sociedade 

(e para nós mesmos) a importância política que tal categoria carrega e mobilizar nossas 
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forças para fazer com que o governo nos trate com a dignidade que merecemos”, é possível 

analisar/interpretá-lo de forma que se chegue a algumas das possibilidades possíveis de 

sentido, sendo uma delas a forma de subjetivação que se materializa em como ele define sua 

categoria. Trata-se aí de um sujeito que se decifra como importante, mais ainda que tem 

necessidade de dizer para si mesmo e para os outros em um jogo de relações: preciso que me 

vejam assim e/ou preciso me enxergar assim também. Essas relações matrializam o confronto 

de forças nas relações de poder. Assim, o sujeito desse enunciado é aquele que se exerce com 

liberdade para se contrapor, para resistir e, assim, produzir efeitos. É sabido que o poder dos 

políticos exercido sobre a classe docente é algo que, a princípio, aparece como dado, certo, 

acabado, como um poder que é ditado, mas que não pode ser contestado. Mas, se observarmos 

as ações dos professores, as lutas, as conquistas e, mesmo as perdas, concluímos que esse 

poder sofre, sim, aquilo que Michel Foucault (1988) defende como “resistência”, que 

acontece a partir de uma relação e, por isso, ambos são detentores desse poder, mesmo que de 

um lado seja exercido com maior intensidade. Se existe a possibilidade de uma estética e ética 

no processo de formação docente, provavelmente essa ação é necessariamente uma ação 

compartilhada, que se dá na relação com os outros e com sujeitos livres. Em relação a isto, 

enquanto uma descoberta dos gregos, Deleuze (2013, p. 108) conclui que “descobriram “a 

existência estética”, isto é, o forro, a relação consigo, a regra facultativa do homem livre”.  

Há, no entanto, esse outro aspecto das práticas de si que serve como aporte para refletirmos a 

formação docente: as relações intersubjetivas, as relações com o outro.  

 
 Depoimento 2- 

Denise Pessoto é professora de Geografia.– Presidente Bernardes / SP 

____ Durante todo o governo PSDB, que está no poder há vários anos, todas as mudanças foram feitas de cima 

para baixo, não havendo consultas à categoria. Os reajustes salariais acontecem esporadicamente e sem respeitar 

a data-base. A grade curricular é alterada e aulas aumentam ou diminuem sem critérios justificáveis. 

As mudanças e investimentos acontecem, mas nenhuma delas contemplam as necessidades reais dos professores. 

O resultado é que a qualidade do ensino, que não passa apenas pelas mãos dos professores, vem piorando ano 

após ano. A educação necessita de medidas concretas e não de medidas paliativas que mascaram a realidade. 

Fonte: Portal Aprendiz, 2012 

 

Depoimento3 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Portal Aprendiz, 2012. 

Paulo Brito é professor de Geografia e Ciências Ambientais. – Manaus / AM___ O processo de formação 

continuada na cidade de Manaus ou mesmo no Amazonas ainda é algo que está longe da realidade. O que 

há é uma reciclagem em forma de palestra por parte de pedagogos que nunca estiveram em uma sala de 

aula, fazendo com que a maioria dos professores não tenha de fato a qualificação necessária. ___Não vejo 

qualquer avanço [nas questões relacionadas à categoria], o que existe é uma espécie de cala boca com 

algumas bonificações, aumento de fato não existe a não ser de trabalho. Nós professores não precisamos de 

notebook, tablets ou pen drive o que queremos é que as leis sejam respeitadas e um piso salarial justo e 

digno. 
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Considerando o contexto histórico em que tais declarações foram proferidas e por 

estarem situadas na atual conjuntura social da educação brasileira, aparece uma constituição 

de identidades que, ao mesmo tempo em que buscam a homogeneidade de uma classe que tem 

como princípio a heterogeneidade constituinte, buscam também a compreensão de outros 

operadores conceituais para entender o presente e situarem-se no contexto ao qual estão 

submetidos. Dessa forma, entende-se que a identidade profissional docente vem atravessando 

uma crise identitárias, em que as antigas decaem, surgindo assim novas identidades. 

Conforme explica Hall (2006, p. 38), essas identidades estão se fragmentando, “elas 

permanecem sempre incompletas, está sempre em processo, sempre sendo formadas”. Nesse 

contexto, tentar formar uma identidade docente fixa é impossibilitar o avanço desses 

profissionais e da educação, no tocante que tanto as identidades quanto a educação, na sua 

totalidade, devem deslocar-se, desenvolver-se para irem aos poucos adquirindo forma e 

produzindo sentido.  

A professora Denise Pessoto justifica a divisão de responsabilidades dos índices 

negativos da educação, dizendo que “O resultado é que a qualidade do ensino, que não passa 

apenas pelas mãos dos professores, vem piorando ano após ano”, tirando, dessa forma, 

grande parte da responsabilidade que é atribuída ao professor pelos resultados desastrosos aos 

quais está submetida a educação. Assim, trata-se de uma forma de defender-se utilizando a 

presença de outros agentes que fazem parte desse contexto educacional e que são tão 

responsável(eis) quanto os docentes. Além disso, e para intensificar o processo de 

subjetivação, há a presença do outro que aparece como responsável por esse processo, uma 

vez que também os atribuem características, conceitos formadores de identidades para esses 

sujeitos que tendem a transformar-se e/ou serem transformados de acordo com o momento 

social que lhes é imposto. Nessa direção, vem, no transcorrer da sua história, instalando esse 

outro e atravessando essa subjetividade, impedindo uma identidade patenteada, fechada, 

autêntica e pura. A “Subjetividade que aqui se refere não à identificação com o sujeito como 

categoria ontologicamente invariável, mas a modos de agir, a processos de subjetivação 

modificáveis e plurais” (CANDIOTO, 2008, p. 88). Assim, a produção pedagógica do sujeito 

aparece por meio da subjetivação, sob o ponto de vista de como essas práticas são mediadoras 

e construtoras de relações determinadas da pessoa consigo mesmo, posicionando-se enquanto 

sujeitos falantes, confessantes em relação a uma verdade produzida ativamente sobre si 

mesmos e, por eles mesmos, não lhes sendo imposta. Nesse sentido, o outro não faz alusão 

apenas a uma identidade em confronto com outra, mas que é não identificável, aparecendo 
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enquanto um agente que faz diferir, que produz novidades. Assim, a fala do professor entra 

em consonância com esta ideia, no tocante em que ele diz “Nós professores não precisamos 

de notebook, tablets ou pen drive o que queremos é que as leis sejam respeitadas e um piso 

salarial justo e digno”. Vozes que não são somente a dele, por expressar-se trazendo o outro, 

regado de história e de memória. São justamente esses atravessamentos que os têm 

constituído enquanto sujeitos éticos e, concomitantemente, estéticos, por trazer esta carga 

valorativa, que também, no jogo da alteridade, lançam mãos para infinitas possibilidades no 

que diz respeito ao conhecer a vida e a si mesmo. Demonstra, dessa forma, que os 

profissionais docentes não estão à venda, e que esses descasos com a categoria não são 

justificados com bonificações e/ou aparatos tecnológicos. Assim, a classe docente luta por 

seus direitos e utiliza a experiência adquirida no dia a dia de sua profissão, em prol de respeito 

e dignidade. A experiência é algo que pode lhes alterar. Nesses termos, a identidade docente 

apresenta-se como ”um lugar de lutas e conflitos e um espaço de construção da maneira de ser 

e estar na profissão” (NÓVOA, 1997, p. 15). Construída na prática sóciopolítica, a profissão 

docente  vem ao longo da história se reinventando, constituindo atores novos para cada etapa, 

subjetivando indivíduos e mantendo acesas categorias como competência, vocação e auto 

regulação que permitem a esses profissionais uma reconfiguração na maneira de ser e de fazer 

sujeitos da educação. De acordo com Baldino e Afonso (2002, p. 109), esta reconfiguração da 

profissão docente aparece como: 

 

Uma profissão que neste quadro, busca seu significado e sua identidade [...] trata-se, 

sim, de uma possibilidade necessária de conquista da categoria em face da existência 

dos movimentos organizados de professores em busca de sua identidade profissional 

e cidadania plena.  

 

    Talvez seja possível perceber melhor as modificações causadas pelas experiências 

sociais à medida que delas vão se retirando. Isso parece ficar evidente nas palavras do 

professor Paulo Brito: “Não vejo qualquer avanço [nas questões relacionadas à categoria], o 

que existe é uma espécie de cala boca com algumas bonificações, aumento de fato não existe 

a não ser de trabalho”. 

O fato deste ter passado pela experiência do descaso e isso possa ter lhe possibilitado 

certo conhecimento, faz surgir o olhar do outro, do de fora, como declara Hall (2006, p. 39), 

“a identidade surge não tanto da plenitude da identidade que está dentro de nós como 

indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é ‘preenchida’ a partir de nosso exterior, pelas 

formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros”, assim, trata-se daquele que 
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foi metamorfoseado pelas condições sociais e que, por isso, alimenta-se da relação com os 

outros para vivenciá-las como prática de liberdade. A liberdade enquanto prática e pensada 

como ética que se refere à maneira de ser e de se conduzir. O professor acima, apesar da 

sujeição que tenta o acorrentar, mostra-se insatisfeito, traz na sua fala sua condição de sujeito 

livre, que apesar das contextualizações as quais está inserido, luta por múltiplas maneiras de 

fazer melhor a docência.  Conforme explica Foucault (2004, p. 268), 

 

Para se conduzir bem, para praticar adequadamente a liberdade, era preciso ocupar-

se de si mesmo, cuidar de si, ao mesmo tempo para se conhecer __ eis o aspecto 

familiar do gnôthi seauton__ e para se formar, superar-se a si mesmo, para dominar 

em si os apetites que poderiam arrebatá-lo. 

 

 O enunciado do professor que nos diz, “as mudanças e investimentos acontecem, mas 

nenhuma delas contemplam as necessidades reais dos professores”, possibilita-nos o 

entendimento de que tal enunciado condiz com a prática de liberdade de Foucault, já que o 

professor demonstra conhecer sua categoria, suas necessidades, os limites que assolam o 

sujeito professor, porém, não impedindo de anunciar, de denunciar, de querer a melhoria para 

a profissão, vivenciando os desmandos, mas, ao mesmo tempo, lutando por melhorias para a 

educação dentro e fora das salas de aula. 

 

Depoimento 4 

Professora: Iracema Noemia Farina 

Quando iniciei o curso de magistério era raro ver uma moça se formar em direito ou seguir outra carreira que não 

a de professora. Mas não foi por isso que optei pela sala de aula. Fiz uma escolha consciente e jamais me 

arrependi dela. Ser professora era um ideal. Acho que me inspirei nos mestres maravilhosos que tive durante a 

minha formação. Até hoje guardo muitos deles na lembrança, como Maria José Duarte, uma mulher inesquecível 

que lecionava sociologia. Depois que ela faleceu, eu ocupei sua cadeira no curso de pedagogia. Surpreendo-me, 

muitas vezes, repetindo seus gestos e trejeitos em sala de aula. Esse é um exemplo da importância do professor 

na vida de seus alunos. Nosso trabalho deixa marcas para sempre! 

Sou professora há 66 anos. Dou aulas de sociologia, antropologia e história da arte e sou vice-diretora das 

Faculdades Integradas Coração de Jesus, em Santo André. O que eu quero do futuro? Transformar o mundo, ora 

bolas! “Acredito no que faço e não foi à toa que cheguei até aqui". 

  

Fonte: Nova Escola, 2005. 

 

A identidade docente não é algo dado, mas, antes, como afirma Nóvoa (2009), um 

lugar de lutas e de conflitos no qual possibilita a construção de maneiras de ser e de estar na 

profissão. A partir do reconhecimento do ato de ensinar como profissão, os sujeitos docentes 

começaram uma luta na construção das suas identidades, subjetivando-se de forma como 

afirma Brzezinski (2002, p. 12): 
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do interior de sua categoria, os profissionais da educação partiram para a construção 

do seu profissionalismo, buscando sua identidade com as seguintes características: 

ser professor dotado de conhecimento e competências específicas que o diferenciam 

de outros profissionais, isto é, ter a docência como base formação. 

 

Tal afirmativa retoma o pensamento da professora Iracema Noêmia, que diz “Ser 

professora era um ideal. Acho que me inspirei nos mestres maravilhosos que tive durante a 

minha formação”, Nesse enunciado, podemos identificar uma possibilidade de subjetivação 

do profissional docente, como um profissional que lhe tenha uma identidade própria, algo que 

inspire, que transpasse e não se encontra em outras profissões. Assim, o processo de 

subjetivação sob a mescla dinâmica que caracteriza a maneira como cada um se sente e se diz 

professor, nos faz lembrar que, na sociedade, essas representações da subjetividade aparecem 

por meio de diferentes estratégias de subjetivação, através de enunciados, fazendo emergir um 

discurso que relata o prazer de ser docente, mesmo com tantos desafios que assolam a 

profissão. É, pois, tecido na enunciação de uma representação de professor, a partir de 

aspectos subjetivos, como aquele que precisa possuir habilidade técnica para atender as 

demandas tecnológicas e que seja emocional e relacionalmente “o exemplo”, aquele que 

inspira ou, na mesma moeda, desestimula a escolha pela docência para as próximas gerações.    

Ainda na passagem“Surpreendo-me, muitas vezes, repetindo seus gestos e trejeitos em 

sala de aula. Esse é um exemplo da importância do professor na vida de seus alunos. Nosso 

trabalho deixa marcas para sempre!”, esse processo de transferência de habilidades e de 

modos de constituir-se, enquanto profissional da educação, aparece em vários discursos de 

docentes que defendem a docência como ato de amor, doação que transpassam para outros 

sujeitos, como podemos ver na fala da professora acima; é possível dizer, também, que esse 

modo de fazer educação, assim como o modo de constituir-se profissional da educação na 

atualidade aparece nos termos em que Foucault (1984b) defende, como acontecimento, uma 

vez que para o autor, é o acontecimento que constrói a interrogação sobre o que somos, na 

perspectiva dos “limites contemporâneos do necessário, isto é, para aquilo que não é, ou já 

não é, indispensável para a constituição de nós mesmos, como sujeitos autônomos” 

(FOUCAULT, 1984b, p. 298).  

Nessa perspectiva, e seguindo com o exemplo do enunciado acima, poderíamos dizer 

que a subjetivação docente aparece nesse enunciado por processos históricos intrínsecos do 

contexto da profissão docente, os quais interferem até os dias de hoje, já que se trata de um 

discurso de um profissional que atua há décadas, mas que dialoga com outros discursos de 

outros profissionais que iniciaram carreira recentemente. Esses sujeitos da educação são, 
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portanto, produtores de outros sujeitos, sujeitos de uma outra temporalidade e espacialidade, 

distintas (mas não isoladas) do tempo e do espaço, sujeitos “concretos”. Diríamos que esses 

profissionais reais atuam numa trama complexa sob determinadas condições e muito 

concretas, palpáveis, mensuráveis até, mas que sempre escapa a própria dimensão do 

acontecimento, isso que é produzido na superfície de todas essas relações, que é efeito delas e 

que diz respeito à outra trama, irredutível e da qual tentamos, inutilmente, dar conta. Nessa 

construção discursiva, a forma como elege os elementos do discurso na produção da 

subjetividade docente, aparece uma interdiscursividade com o discurso educacional de 

transformação pela educação, em que o professor se faz representado por uma identidade 

simultânea. Assim, quando a professora Iracema diz “O que eu quero do futuro? Transformar 

o mundo, ora bolas! Acredito no que faço e não foi à toa que cheguei até aqui”, remete-nos 

às lutas sociais pelas mudanças, aos interdiscursos que se apresentam formadores de sentidos, 

já que este discurso dialoga com outros tantos discursos que circulam tanto no âmbito 

educacional, quanto em outros campos da sociedade. Assim, aparece como o discurso da 

possibilidade de superação das desigualdades sociais, ou seja, de uma educação voltada para 

as classes mais fragilizadas da sociedade e que pode oferecer a possibilidade de se tornarem 

visíveis através da palavra e da transformação de si e das suas práticas. 

 

4.2 A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO DOCENTE: DISCURSO, PODER E RESISTÊNCIA 

 

Segundo Fischer (2012), na análise arqueológica, Michel Foucault trata da descrição 

dos enunciados - acontecimentos insistindo na problematização do próprio problema, a 

técnica de uma pesquisa e de uma escrita que torna possível ao leitor os elementos jamais 

apresentados como tais, “concretos”; pelo contrário, narrados na sua condição de 

multiplicidades: multiplicidades dos visíveis e dos enunciáveis, dos sujeitos, sujeições e 

modos de subjetivação, enfim, multiplicidades do acontecimento. 

É sobre esse solo cultivado que traçamos nosso caminho, compreendendo que, em 

Foucault (2003), os indivíduos tornam-se sujeitos por meio de três modos de subjetivação: 

pelos modos de investigação, pelas práticas classificatórias e pelos modos de transformação 

que lhes são postos pelos outros e por eles mesmos. Cada indivíduo é formado por um 

conjunto de tudo que vive e fala. Assim, tornamo-nos sujeitos marcados e construídos pelas 

práticas que nos classificam, pelas transformações impostas, pelos discursos que ouvimos, 

pelas vezes que perguntamos e somos perguntados, pelas respostas que gritam e que são 
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silenciadas. Enfim, somos resultado de um contexto sócio-histórico e ideológico no qual 

estamos situados. 

Fischer (2012) nos alerta para o fato de que se há alguma dificuldade de entendermos 

a análise arqueológica, a descrição dos enunciados-acontecimentos é por nos mover por meio 

as representações e querermos os nomes e seus referentes-coisas, por querermos a tudo e a 

todos desvelar, despertar sentidos que repousariam nos objetos e nos lugares, atribuindo-lhes 

– às palavras e às coisas – clareza e precisão, manipulando-as e distorcendo-as. Agindo assim, 

o conhecimento arqueológico torna-se impotente, uma vez que fica impossível descrever esse 

algo mais, sem esse conhecimento tão defendido por Foucault, essa função a atravessar coisas 

ditas e vividas, esse algo mais que é, simultaneamente, da ordem do visível e da ordem do 

enunciável. É possível, então, atuar em nossas investigações com esse algo mais que traz 

consigo inúmeras multiplicidades? Somente pelo método arqueológico pode-se chegar a tal 

entendimento. 

Para Foucault (1995), existem dois sentidos para a palavra sujeito. O primeiro é 

condicionado, submetido ao outro. O segundo é o que faz conexão à sua identidade pela 

consciência ou pela noção que ele tem de si mesmo. Embora não esteja concreto, o autor 

enfatiza que em ambos os casos a palavra da a entender uma forma de poder, que subjuga e 

submete. 

É a partir dessa submissão que surgem as lutas. Foucault (1995) diz que toda luta é 

transversal, tem o poder por finalidade, é imediata, questiona o indivíduo e opõe-se à 

racionalidade. Para ele, as lutas ultrapassam fronteiras para conquistarem o poder, são ágeis, 

impedindo os indivíduos de pensar e, ao invés de defender a individualidade, combatem tudo 

o que pode desprender uma pessoa das outras e se opõe a tudo o que possa levar a pensar e ao 

saber. 

Foucault,  na verdade, critica o modo de analisar o poder apenas nos moldes tradicionais, ou seja, em 

decorrência de um cerne estatal do qual o poder decorre. Segundo Foucault (1995, p. 247).: 

 

é certo que o Estado nas sociedades contemporâneas não é simplesmente uma das formas ou um dos 

lugares - ainda que seja o mais importante - do exercício do poder, mas que, de um certo modo, todos os 

outros tipos de relação de poder a ele se referem. Porém, não porque cada um dele derive. Mas, antes, 

porque se produziu uma estatização contínua das relações de poder [...].  

 

 Com base nesta reflexão, é possível reafirmar que Foucault não desconsidera o estudo do poder nas 

instituições; ele o considera autêntico desde que se leve em consideração suas múltiplas facetas, técnicas e 

procedimentos no exercício do poder, no comando das realizações. O poder totalizador do Estado não é 
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ignorado por Foucault, pois é a partir deste que se podem ver as formas de assujeitamento 

como decorrência das relações de dominação, que segundo Foucault (1995, p. 236) é: “[...] 

força de produção, luta de classe e estruturas ideológicas que determinam a forma de 

subjetividade”. Tem-se, no entanto, a causa pela qual Foucault extrai, de certa forma, o caráter 

de essência do poder e sugere analisar as relações, uma vez que, para o autor, as relações de 

poder são definidas por modos de ação que não age de imediato sobre os outros, mas sobre 

sua própria ação. 

 

                                   Figura 4 - Protesto de professores 

 
                                Fonte: Imagem Google, acessada em 20/08/2015. 

 

São por meio das práticas discursivas, da sua relação com a história e com o social que 

os sentidos vão constituindo os sujeitos e tudo o que os rodeiam. Esses sentidos aparecem 

como constituintes dos sujeitos que falam, que lutam e que, por isso, constituem a si e a 

outros sujeitos também, por estarem em constante intercâmbio cultural e conceitual, numa 

prática que os permitem que, ao mesmo tempo em que estão se constituindo, estão também 

transformando a si e ao outro. 

Assim, não podemos compreender o conceito foucaultiano de discurso, 

desvinculando-o de uma prática. Desse modo, não podemos compreender o discurso do 

professor sem fazer conexão a sua práxis. O sujeito é o que ele fala dele e/ou fala sobre o que 

ele é. Seguindo Foucault, é necessário refletir sobre a rede discursiva que vinculam os 

processos de subjetivação na prática discursiva dos professores. Essa rede de discursos que se 

faz significar permite-nos a compreensão de que a educação está atrelada à luta e que, 

portanto, os professores como agentes dessa educação são lutadores militantes. Para o 

filósofo, o ato de ensinar não se restringe à sala de aula; o autor defende que o lugar do 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.ebc.com.br/sites/_portalebc2014/files/atoms_image/abr151013fzr010.jpg&imgrefurl=http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2013/10/mais-de-30-manifestantes-presos-nos-protestos-no-dia-do-professor-sao-soltos&h=532&w=800&tbnid=Hyl9M5_XHBrg1M:&docid=Is4SAaP0UwvBMM&ei=zUdKVrWsIMLJmQHdp6vgDQ&tbm=isch&ved=0CGQQMyhBMEFqFQoTCPXG__DulckCFcJkJgod3dMK3A
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educador é nas lutas sociais, deixando claro que é um pensador voltado para seu tempo e 

interessado no futuro; para ele o passado é simples ilustração e o futuro, o resultado das lutas, 

forças em jogo no presente, nas quais é possível atuar e intervir a favor de um mundo mais 

iluminado e independente. Assim, sempre é preciso lutar. 

Como umas das formas de compreender/interpretar o enunciado acima, a luta, os 

movimentos sociais são ferramentas constituintes da atividade docente; como é possível 

observar na imagem, elas são, também, formadoras desses sujeitos: ali encontram-se suas 

vozes, elas ecoam em um movimento em que resistem às práticas do poder. Essas vozes 

aparecem atravessadas por outras que se mostram, que se marcam e faz-se existir. Esse 

enunciado faz entender que não há educação sem lutas, que educação é liberdade e que essa 

liberdade precisa ser conquistada, por meio do desassossego, da suspeita de verdades 

estabelecidas, historicizando o que se mostra como natural e normal, sólido e herdado, para 

produzir teias entre a prática docente e o histórico-social, na construção de uma nova 

identidade, de um novo sujeito. 

 

Depoimento 5 

Professora: Maria da Glória Bonfin Yung - Escola Parque 308 Sul 

Não devemos nos esquecer que a luta é coletiva e não individual. Hoje, uma das maiores lutas é por um 

atendimento de saúde digno. Somos uma categoria envelhecida, temos o poder de transformar o mundo por meio 

da educação e para isto precisamos ter saúde. Participei de todas as lutas do Sinprof desde 1985. Sinto um 

orgulho imenso, uma felicidade e satisfação muito grande de ser professora. Acredito que quando queremos 

conseguimos transformar as coisas. É uma alegria podermos modificar a realidade. 

 

Fonte: SINPROF 19/15/2015. 

 

 O discurso como prática de linguagem que relaciona a língua a sua exterioridade 

“entendida como o de fora que se inscreve na materialidade e constitui a possibilidade da 

língua produzir sentidos para sujeitos em condições históricas de produção do dizer” (SILVA, 

2010, p. 67), não é a única forma de exercer poder na instituição escola e/ou sobre os 

professores. Há, no entanto, outras formas que são usadas para esse fim, mesmo que 

“mascaradas”. Foucault (2011, p. 211) faz referência a esse respeito, dizendo que “os 

procedimentos de poder colocados em prática nas sociedades modernas são bem mais 

numerosos, diversos e ricos. Seria falso dizer que o princípio da visibilidade comanda toda a 

tecnologia de poder desde o século XIX”. 

Foucault, ao falar em relações de poder, defende que é também um modo de ação de 

alguns sobre os outros. Para ele, o poder existe em ato, mesmo se apoiando em estruturas 

permanentes, mas que há sempre uma forma de resistência, há sempre uma “escapadela” para 
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aquele sobre o qual o poder é exercido. Ou seja, só se exerce o poder sobre o sujeito que é 

livre. O poder está em todo lugar, ocupando todos os espaços, porque são justamente nos 

espaços da sociedade, nas suas repartições que ele é constituído e, por isso,  impõe-se, marca 

sua presença. E assim sendo, é necessário pensar no fato de que onde há poder, há também 

resistências (FOUCAULT, 1988). Tal resistência está, significativamente, relacionada à força. 

Assim, usando as palavras de Carvalho (2007, p. 162), “é relevante pensar o aspecto inerente 

das resistências às ações políticas, porque comprova ainda mais a perspectiva belicosa 

proposta por Foucault”: de que as resistências sempre serão necessárias, possíveis, planejadas, 

violentas, irreconciliáveis, prontas ao compromisso, interessadas ou fadadas ao sacrifício 

(FOUCAULT, 1988). 

 Nesse sentido, entendemos que são por meio dos modos das relações consigo, através 

das quais o indivíduo se constitui e se reconhece como sujeito. Incluímos ai o sujeito político, 

que se apresenta por meio das suas ações que o testifica como tal. Na nossa visão, existe ai 

uma interpelação para uma empreitada politicamente indispensável, pois é outro 

posicionamento que incide como exigência ao sujeito que, por sua vez, estará intensamente 

conectado sobre um ponto de vista de que “não há outro ponto, primeiro e último, de 

resistência ao poder político senão na relação de si para consigo” (FOUCAULT, 2006, p. 

306). 

 

                                      Figura 5 - Protesto de professores 

 
                                Fonte: Google. Acessado em 15/11/2015. 

 

 O enunciado materializado na imagem acima aparece enquanto resistências dos 

docentes ao poder público. São justamente nas lutas, nos movimentos sociais, assim como nas 

salas de aula, onde os modos de subjetivação se apresentam como constituintes da identidade 

docente. Nesse enunciado encontramos sujeitos que demonstram acreditar que é por meio da 
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luta que chega a conquista. Mas vêm as questões, que conquista?  O que os docentes buscam 

conquistar para a melhoria da sua práxis e/ou para vida enquanto sujeitos ativos? Acredita-se 

que estes profissionais além de melhorias salariais, físicas e emocionais, buscam entender 

quem são essas identidades que ora são apontadas como representantes, responsáveis pelo 

desenvolvimento da sociedade, ora são marcados como os vilões que atrasam  a educação por 

fazerem greves e/ou por não estarem “capacitados” para atuarem como docentes. Nesse 

contexto, consideramos a reflexão de Oliveira (2004, p. 1.132), a qual nos alerta para o fato de 

que “o trabalho docente amplia o seu âmbito de compreensão e, consequentemente, as 

análises a seu respeito tendem a se complexificar”, uma vez que o professor não está mais 

preso à sala de aula e tem a “liberdade” de ir às ruas, não só como protestantes, mas para 

ensinar além de seus alunos, a sociedade, que é por meio de lutas que se conquistam os ideais. 

E esses ir às ruas é o que também lhes estendem interpretações, análises, conceitos pré – 

estabelecidos de pessoas que estão ou não inseridos no contexto educacional.  

 Podemos observar, ainda, que há uma interdiscursividade atravessando o enunciado: a 

memória discursiva aparece constituindo sentidos por meio do diálogo com a música que diz 

“quem sabe faz a hora, não espera acontecer”, fazendo um deslocamento de sentidos e de 

contexto, em que substitui o verbo saber por lutar, situando o sentido na emergência do 

discurso dos docentes sobre lutas e resistências, emergência que sempre parece no cerne de 

um complexo jogo de forças, num lugar não específico, num jogo com aberturas de poder, de 

saber, de modos de subjetivação e de resistências. A referida canção traz uma das mais felizes 

e sábias frases criadas e socializadas pelos jovens universitários no tempo da ditadura 

brasileira. Essa frase foi extraída do poema "Prá não dizer que não falei das flores" de Geraldo 

Vandré. Onde uma enorme massa de jovens desfilava, no início da década de 70, pelos 

corredores do Minhocão, na UnB, cantando a letra revolucionária e patriótica de Geraldo 

Vandré.  

O enunciado dialoga também com as palavras da professora Maria da Glória quando 

diz que a luta é coletiva, já que neste último, os professores aparecem em grupo, unidos por 

um objetivo que é comum a todos. Assim, Fischer (2012,) nos alerta para o fato de que 

quando nos reportamos à profissão docente, temos que problematizar, nos diferentes campos 

do saber, o que eles representam no presente; melhor, os diferentes modos pelos quais se 

apresentam como a diferença que dizem ser hoje.  

Dessa forma, pretendemos mostrar no rastro de autores que propõe o social como 

movedor da constituição dos sentidos, que é por meio das relações estabelecidas no grupo 

social em que o professor está inserido, que ele vai sendo constituído. Como afirma a 
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professora, “é uma luta coletiva”, diz ela, acrescentando que a categoria docente é uma 

categoria envelhecida e que precisa de cuidados médicos. Quanto a sua formação discursiva, o 

enunciado se apoia na memória discursiva, trazendo à tona questões que assolam o âmbito 

educacional por décadas, como seus direitos trabalhistas e as lutas por esses direitos. Essa 

memória está conectada a uma rede interdiscursiva que nos permite compreender que a 

professora em questão vê a educação como a base para o desenvolvimento quando diz que 

“temos o poder de transformar o mundo por meio da educação e para isto precisamos ter 

saúde”. Podemos encontrar nesse discurso rastros da trajetória dessa professora que atua 

desde a década de oitenta, em que o amor à profissão era muito comum nos discursos dos 

professores dessa época, que sofriam forte influência de Paulo Freire. Além disso, aparece, na 

sua fala, sua participação nas lutas do sindicato dos docentes no Distrito Federal, o que nos 

remete ao discurso foucaultiano que diz que não se educa somente dentro dos muros das 

escolas.  

Assim, existe um percurso a ser percorrido em questões sociais e morais no campo da 

educação. São discursos que trazem em si problematizações de cunho social, ou seja, de 

condutas morais, fundamentados em princípios e valores morais, de como esses sujeitos 

poderiam ou não se relacionar consigo mesmos e com os outros. No caso desses sujeitos 

professores, seus discursos constitui seu comportamento, sua conduta frente ao exercício da 

atividade docente e na sala de aula. Assim, a conduta que tanto a professora Maria da Glória, 

quanto os professores do enunciado acima traz para si mesmo, age como constituição de 

sujeitos docentes, a qual podemos considerar enquanto uma metodologia humana empregada 

para produzirem formas de se ver, de agir ou pensar.   

A partir do pensamento de Michel Foucault, é possível pensar a constituição de 

agentes produtores de discursos e quais discursos são produzidos na formação de professores, 

constituindo modos de subjetivação específicos. Com Foucault (2004, p. 238), é possível 

perceber que “são as práticas concebidas ao mesmo tempo como modo de agir e de pensar 

que dão a chave de inteligibilidade para a constituição correlativa do sujeito e do objeto”. Ao 

analisar esses discursos, enquanto espaço de produção de sujeitos, torna-se fundamental a 

articulação entre saber, poder e subjetivação, já que o discurso pode ter como função fabricar 

determinados modos de ser indivíduo.   

 No enunciado que traz o discurso da professora Maria da Glória, a classe docente 

aparece como transformadora da sociedade. Trata-se de um sujeito que se realiza por meio da 

profissão, pelo fato de entendê-la como transformadora, como importante para o 

desenvolvimento da sociedade, deixando claro que isso só é possível se for uma luta em 
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conjunto, uma luta de classe, haja vista que uma trajetória não se constrói isoladamente, mas 

são constituídas pelos próprios professores a partir da tessitura de múltiplos fios que ao longo 

do percurso vão se entrecruzando, se distanciando e aproximando, trilhando caminhos os 

quais permitem ver o que não fora visto antes. Vejamos o depoimento a seguir: 

 

 

Depoimento 6 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nova Escola, ed. 254,  nov. 2012. 

 

Há uma circulação de discursos produtores de uma rede simbólica que tece identidades 

a partir de uma “estética de si” (FOUCAULT, 1984a). Tais práticas discursivas agem 

enquanto produtoras de subjetividades por instituírem os dispositivos identitários por meio de 

singularidades históricas e do agenciamento de trajetos e redes de memórias. Ao observar este 

enunciado, entendemos que ele se insere numa formação discursiva que “revela”, de certa 

forma, o momento histórico dos profissionais da educação no Brasil. Gregolin (2005, p. 09), 

nos diz que “o arquivo de um momento histórico se constitui em ‘horizontes de 

expectativas’”; neste sentido, pode-se dizer que este enunciado faz parte de um arquivo que 

comporta um acontecimento discursivo, cuja compreensão necessita de regularidades textuais 

que, de um acontecimento a outro, articula os temas, reinventando aquilo que já foi proferido, 

fazendo-o novo. Trata-se, então, “de todo um conjunto de operações orientadas à constituição 

e à transformação de sua própria subjetividade” (LARROSA, 2011, p.51). Como fala Larrosa 

(2011, p. 54-55), 

 

Aqui os sujeitos não são posicionados como objetos silenciosos, mas como sujeitos 

falantes; não como objetos examinados, mas como sujeitos confessantes; não em 

relação a uma verdade sobre si mesmos que lhes é imposta de fora, mas em relação a 

uma verdade sobre si mesmos que eles mesmos devem contribuir ativamente para 

produzir. 

 

Socorro Plácido Soares - Colégio São Vicente 

Estamos convivendo com uma realidade cruel a respeito da valorização do PROFESSOR. Ser Professor 

atualmente significa um exercício de coragem. A desestruturação da família (em outros tempos grande aliada 

da Escola), está contribuindo com grandes problemas dentro da Escola. O aluno já chega à Escola sem ter 

noção do que significa a palavra RESPEITO, tornando dificílimo o trabalho da Escola. Atualmente tudo é 

permitido e isso é grave... As consequências aparecem em todas as áreas da sociedade, inclusive na Escola, 

onde não é mais um local seguro. O que vemos é todos os tipos de violência adentrarem à 

escola...Infelizmente!!...Mas eu ainda acredito no PODER da educação! 

https://www.facebook.com/pages/Col%C3%A9gio-S%C3%A3o-Vicente/174948832526637


77 
 

O enunciado traz à tona as discursões que compõem os círculos de professores: 

assuntos como violência contra professores, baixos salários, ausência da família na escola, 

dentre outros, que estão sempre presentes nas reuniões escolares. Como vimos anteriormente, 

a luta desses profissionais por melhores condições de trabalhos vem se estendendo há 

décadas, e estas questões estão sempre em pauta, principalmente a palavra “respeito”. O 

sujeito que fala, nesse enunciado, está assujeitado a práticas que se fazem comum no cenário 

educacional. Ele fala de um lugar em que esses sujeitos estão sob práticas de poder que 

mesmo em meio à resistência, ainda se impõe, mas também os subjetivam, uma vez que estes 

sujeitos se reconhecem “como um lugar de saber e produção de verdades” (FISCHER, 2012, 

p. 54).  

As relações de poder são evidentes nesse depoimento, principalmente na afirmação de 

que Ser Professor atualmente significa um exercício de coragem. “Exercício de coragem” 

pode simbolizar aí o ato de resistência: daquele que enfrenta o desrespeito, a insegurança e 

uma infinidade de problemas que lhe advém, mas que não desiste e, ainda, acredita no poder 

transformador da educação. Como bem coloca Foucault (1988; 1995) em A vontade de saber 

e em O sujeito e o poder: o poder é pulverizado, presente em todas as relações e em todos os 

lugares, ou seja, o poder existe tanto do lado de quem o exerce, como do lado daquele sobre o 

qual o poder é exercido. Em ambos os lados existem reações, efeitos, enfim, o poder se exerce 

sobre aquele que é livre.   

E é esta liberdade que permite que esses sujeitos reivindiquem seus direitos, que 

desabafem suas angústias e medos e se indignem com os possíveis descasos recorrentes no 

âmbito educacional. Esse enunciado mostra-nos o pensamento e a preocupação de uma 

professora com a real situação da educação básica no Brasil. Ao finalizar o texto, ela diz a 

seguinte frase: “O que vemos é todos os tipos de violência adentrarem à 

Escola...Infelizmente!!...Mas eu ainda acredito no PODER da educação!”. Destacando a 

palavra poder, é possível interpretar como uma possível esperança, este poder vem como algo 

a mais, algo mágico, transformador, talvez.  

 Considerando a heterogeneidade constitutiva do sujeito e do discurso, vemos um 

sujeito que se identifica, ao mesmo tempo, como um herói e vítima; primeiramente fala em 

coragem, dizendo que ser professor é uma questão de coragem, que possivelmente nos leva a 

outras formações discursivas, a da violência, drogas, desrespeito  etc., e que para enfrentar 

todo o dilema que cerca a educação do país, é preciso ter raça, força, ser um super-herói. 

Porém, ao mesmo tempo, faz-se vítima, pois são “alvo”, se não deu certo, a culpa é do 

professor, principalmente quando a questão é a violência, como podemos identificar nesta 
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frase: As consequências aparecem em todas as áreas da sociedade, inclusive na escola, onde 

não é mais um local seguro. Dessa forma, o professor costuma “atuar” como um missionário, 

que leva a palavra de Deus, evangelizando e, concomitante a isto, busca resolver os problemas 

que envolvem seus “fiéis”, sejam estes no âmbito social, ou pessoal, pois agem como 

defensor, como podemos identificar em Coracini (2000, p. 155): 

 

Não fica difícil perceber através dos adjetivos utilizados para caracterizar o 

professor – de um lado as ressonâncias do dizer do professor, e, de outro, a imagem 

conflituosa e aparente paradoxal do sujeito-professor, provenientes de vozes 

desencontradas e dissonantes: ao mesmo tempo em que é visto como herói, 

modificador de destinos, o professor é vítima e sofredor. 

 

 São vozes constituintes, que muitas vezes, partem dos próprios professores e 

explicitam o modo de olhar para si, como estes profissionais se compreendem,  situam-se em 

determinados contexto e, por isso, compreendem o mundo, o externo, o outro, pois esta é a 

única forma possível de autoidentificação: compreender o externo, para depois se perceber 

enquanto tal. Nesse sentido, observemos o depoimento a seguir: 

 
Depoimento 7 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Nova Escola, edição 254 – Novembro 2012. 

 

Mais uma vez se define o papel do professor: desta vez o de ser herói, uma vez que 

esta palavra aparece, mostrando-se, enquanto um paradoxo: será que este herói seria aquele 

que salva? Ou que se salva? Salvar-se de uma sociedade desordenada, sem estrutura e 

respeito, parece ser mais uma tarefa para o profissional docente. 

 Nessa formação discursiva se inscreve o dizer daquele que pertence a um contexto 

social cujas desigualdades são suas constituintes e, por isso, esses sujeitos são emergentes, 

precisam migrar, criar e recriar suas identidades que, vez por outra, se conflituam, divergem e 

se refaz a cada momento, pois são os processos sociais, que constituem as subjetividades. Daí,  

são subjetividades fragmentadas, cambiantes e incompletas. Logo depois, destaca-se o “amor 

à profissão”; esse amor vem ao longo dos anos acompanhando estes sujeitos que, em muitos 

casos, são identificados como seres vocacionados e prontos para atender as necessidades dos 

alunos, sejam elas intra ou extra-escolar.  

Ana Claudia Pinheiro · UniversityofEastAnglia (UEA) 

Ser professor é ser primeiramente um super-herói nos dias atuais, primeiro amar sua profissão e depois o 

dinheiro para compensar o seu trabalho. Desse modo, você estará dando sua contribuição sem receber em 

troca o seu  reconhecimento! Parabéns pelos mestres que até hoje ainda estão nesta tarefa que educar para ser 

um bom cidadão dentro da sociedade. 

https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=188873171235581&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F7r8gQb8MIqE.js%3Fversion%3D41%23cb%3Df2d3ac86e8%26domain%3Drevistaescola.abril.com.br%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Frevistaescola.abril.com.br%252Ff3909fde4%26relation%3Dparent.parent&href=http%3A%2F%2Frevistaescola.abril.com.br%2Fcartao-virtual%2F&locale=pt_BR&numposts=5&sdk=joey&width=620
https://www.facebook.com/ueaofficial
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Outro ponto que nos chama atenção é o discurso sobre o salário, uma vez que no 

contexto histórico atual, esta é uma das principais lutas da classe docente: a melhoria pelo 

salário, por melhores condições de vida, em prol de mais dedicação à profissão. Essas 

regularidades que aparecem nesses enunciados nos leva a identificar uma subjetivação do 

sujeito docente, que de certa forma, está preso às práticas sociais que o modela. Tais práticas 

permite que esses sujeitos criem outras maneiras de ser, produzindo singularidades, mas que 

não impedem o aparecimento do discurso-outro como marca constituinte dessa identidade e 

desse enunciado. Esse discurso-outro marca, o“já-dito”, a presença do outro como lei no 

social e na memória histórica. Como diz Orlandi (1998, p. 32) “O fato de que há um já-dito 

que sustenta a possibilidade mesma de todo dizer, é fundamental para se compreender o 

funcionamento do discurso, a sua relação com os sujeitos e com a ideologia”. Visto assim, o 

sujeito materializa um efeito de memória, dando uma nova significação a lugares que já foram 

ocupados por outros sujeitos, em outros momentos sócio-históricos. 

 

                                      Figura 6 – Protesto de professores 

 
                                      Fonte: Revista Veja online, 2014. 

 

 A voz, que foi silenciada aqui, apresenta-se como uma nova maneira de protestar, uma 

vez que essas vozes dos sujeitos-professores há muito tempo “não são ouvidas”. 

Considerando que silêncio é o que se faz externo ao dito, seria a possiblidade do dizer do 

sujeito, que por silenciar, faz-se significar. Contudo, esse silêncio que se faz externo ao dito, 

aparece como o espaço do múltiplo indiscreto, onde não há palavras para sua tradução. 

Conforme argumenta Orlandi (1995, p. 32): “Na perspectiva que assumimos, o silêncio não 

fala. O silêncio é. Ele significa. Ou melhor: no silêncio o sentido é”. Todavia, é pelo silêncio 

que fazem retumbar seus gritos, parafraseando Foucault (2014), o dito aparece pelo não dito. 
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Ora, o silêncio não está preso às ideologias políticas, na medida em que não está 

fundamentado apenas em proibições no nível da censura; ao contrário, ele aparece como uma 

necessidade estrutural. Afirma Orlandi (1995, p. 24): 

 

Por isso distinguimos entre a) o silêncio fundador, aquele que existe nas palavras, 

que significa o não dito e que dá espaço de recuo significante, produzindo as 

condições para significar e b) a política do silêncio que se subdivide em b1) silêncio 

constitutivo, o que nos indica que para dizer é preciso não dizer (uma palavra apaga 

necessariamente as outras palavras) e b2) o silêncio local, que se refere à censura 

propriamente (aquilo que é proibido dizer em uma certa conjuntura).  

 

Sobre o pensamento de Orlandi, Tfouni (2008) explica que existe uma aproximação 

entre o silêncio fundador e o constitutivo, uma vez que ambos seriam condição para haver 

linguagem. Desse modo, o autor afirma que:  

 

é uma necessidade do discurso que ele não possa dizer tudo, ele precisa não dizer 

tudo. Daí que a incompletude do discurso é, para este, algo necessário. O discurso, 

para que exista, precisa ser incompleto. Essa incompletude se manifesta na 

impossibilidade de dizer o tudo do silêncio original, um silêncio supostamente 

existente antes da linguagem, onde os sentidos todos existem, mas não se podem 

atualizar em linguagem por completo (TFOUNI, 2008, p. 362). 

 

Sobre isso Orlandi (1995, p. 55), afirma: “Quando atentamos para o silêncio, 

tematizando razões 'constitutivas', fazemos o percurso da relação silêncio/linguagem e 

estamos no domínio do silêncio fundante”.  

Há, pois, nesse depoimento, uma representação de um silenciamento: tentaram calar os 

professores, mas não conseguiram, pelo menos totalmente. O enunciado nos mostra que 

mesmo com a boca sob grades, eles resistiram, porque as palavras ultrapassaram o silêncio. 

Assim, compreendemos com a autora que “há um modo de estar em silêncio que corresponde 

a um modo de estar no sentido... Há silêncio nas palavras” (ORLANDI, 1995, p. 11).

 Quando falamos em sentidos que foram proibidos, estabelecemos relações com o 

corpus, ou seja, com os enunciados conforme as figuras 3 e 6, no qual o primeiro pergunta: 

“quem se importa com os professores?” e no texto da figura 6 o enunciado diz: “Quantos 

gritos cabem em um silêncio?”. Ambos trazem interrogação em forma de gritos que marcam 

seus dizeres, suas frustações. Essas formas de dizeres são indiciárias de se fazer representar o 

universo dos professores na sociedade atual e na antiga também. Mesmo depois de tantos anos 

do “Protesto de 32”, se fizermos um balanço ao estado atual da educação pública, no Brasil, 

verificamos que, dissociadas, as reformas econômicas e educacionais, apresentaram-se sem 

unidade de plano e sem espírito de continuidade e não lograram ainda criar um sistema de 
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organização escolar, à altura das necessidades modernas do país. Esses enunciados nos 

mostram que a disposição de novas representações não elimina a coexistência dos sentidos 

tradicionais; elas agem “entrelaçadas numa rede”, cada enunciado relaciona-se com outras 

séries de configurações, “com outros trajetos que se cruzam e constituem identidades através 

da reativação da memória discursiva” (GREGOLIN, 2005, p. 12). Além disso, esses textos 

são produtores de subjetividades, e o que vemos, nesse caso, são sujeitos que em sua 

multiplicidade, fazem-se comum no pensar em épocas longínquas e atuais. Conforme nos diz 

Gregolin (2007, p. 17),  

 

A subjetividade não se situa no campo individual, mas no de todos os processos de 

produção social e material e, consequentemente, o sujeito moderno é um 

consumidor de subjetividade: ele consome sistemas de representação, de 

sensibilidades. A subjetividade está em circulação, é essencialmente social, 

assumida e vivida por indivíduos em suas existências particulares.  

 

A subjetividade é constituída e aperfeiçoada no registro social, mas os indivíduos 

vestem-se dessa subjetividade de forma a produzir singularidades, criando modos 

diversificados de ser, exercitando-se e produzindo-se como uma obra de arte. Desse modo, 

constitui-se mestre de si, vivenciando e repousando em si próprio, refletindo enquanto sujeito 

ético que se pensa e que é capaz de agir em função de uma verdade, e devendo sê-lo pelo 

exercício da reflexividade e da ação.  

Deleuze e Guattari (1992), referindo-se ao pensamento de Nietzsche, certifica que um 

pensador sempre lança uma flecha no vazio para que outro a recolha e a envie em outra 

direção. Valendo-se desse pensamento, Foucault aproveitou esta flecha nietzscheana 

transformando-a em outra obra de arte. Assim, Michel Foucault em suas reflexões, questiona 

o porquê da não identificação da vida enquanto arte na sociedade atual:  

 

o que me surpreende é o fato de que, em nossa sociedade, a arte tenha se 

transformado em algo relacionado apenas a objetos e não a indivíduos ou à vida; que 

a arte seja algo especializado ou feita por especialistas que são artistas. Entretanto, 

não poderia a vida de todos se transformar numa obra de arte? Por que deveria uma 

lâmpada ou uma casa ser um objeto de arte, e não a nossa vida? (FOUCAULT, 

1995, p. 261). 

 

Fascinado pelo bio, por tudo que se refere à vida em sociedade e/ou as idiossincrasias 

dos sujeitos sociais, Foucault a apresenta como material para uma peça de arte estética, 

elucidando com a frase acima o questionamento sobre o tipo de ética que podemos construir 

hoje em dia. Daí vem as indagações: por que nossa vida não pode ser uma obra de arte? Como 
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os sujeitos se constituem enquanto seres éticos? Como estes sujeitos se constroem 

esteticamente? Estas são questões que buscaremos refletir ao longo do percurso desenhado 

por depoimentos de docentes que, ao materializar seu “eu professor” nas suas falas, nos dá 

possibilidades de pensar na arte enquanto forma de vida, como um modo de existência ético e 

também político. 

 

 

Depoimento 8  

Giuliano Vandson Mendonça é professor de História. – Fortaleza /CE 

____O governador do Ceará, Cid Gomes (PSB), declarou à imprensa que professor não deve exigir 

aumento salarial e que deve trabalhar por amor. Hoje um professor estadual ganha pouco mais de 2 salários 

mínimos. No último concurso passaram cerca de 3.500 profissionais. Com pouco mais de 6 meses, após 

iniciarem a carreira no magistério, 800 professores já haviam desistido. Principal causa? Desvalorização. 

____A profissão em todo o Brasil é extremamente desvalorizada. Não é de interesse da elite brasileira e 

dos políticos terem uma população que pense. Uma população crítica não aceitaria tudo que acontece de 

irregularidades, de corrupção e principalmente de impunidade. Por isso, enquanto os políticos entenderem a 

educação e a valorização do professor como um gasto e não como um investimento, o Brasil continuará do jeito 

que está. Nos últimos dez anos, as exportações cresceram, mas e os índices sociais? Saíram de péssimos para 

ruins. 

 

Fonte: Portal Aprendiz, 2012. 

 

Nesse sentido, a construção da identidade é compreendida como um processo contínuo 

que ocorre no fluxo das atividades sociais. Neste enunciado é perceptível a não identificação 

de um sujeito movido pelo princípio “amor à educação”, essa ideia tão defendida por muitos 

educadores há algum tempo atrás e estendida até a atualidade, que aparece como um 

indivíduo que se subjetiva enquanto ser pensante, crítico, porém desvalorizado; não 

transvestindo de super-herói, mas que demonstra pensar na possibilidade de uma formação 

docente que vá bem mais além da busca alienada por "competências" ou pela figura 

cristalizada de “professor competente”, “dono do saber”.  Busca, pelo que aparece no 

enunciado, além do reconhecimento de si, por si mesmo e pelo outro, uma transformação 

social pela educação, uma formação educacional e social para os indivíduos de forma que 

abram os olhos e passem a negar todos os atos de corrupção que venham a disseminar no país. 

No enunciado “Não é de interesse da elite brasileira e dos políticos terem uma população que 

pense. Uma população crítica não aceitaria tudo que acontece de irregularidades, de 

corrupção e principalmente de impunidade”, aparece um sujeito não subjetivado pelo 

conhecimento de manual, pelas imagens e discursos estereotipados dos livros didáticos. Ao 

contrário, a identidade que se constrói aí é algo mais do que instâncias estanques, mas uma 

identidade que aparece dentro de relações carregadas de poder e, por isso mesmo, marcada 
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por relações de subordinação, cooperação ou competição, dentro do contexto sócio-político-

cultural ao qual está inscrita a educação brasileira e, da mesma forma, a profissão docente.  

 

 

 

 

 

4.3 DOCENTES E MODOS DE SUBJETIVAÇÃO: A REINVENÇÃO DO SER DOCENTE 

 

A discursão proposta aqui é sobre as práticas diretamente relacionadas à subjetivação e 

a formação ética dos docentes: práticas em torno das quais se poderia falar em uma verdade 

de si; práticas que colocam em jogo complexas relações entre saber, poder e liberdade, entre 

cuidado de si e conhecimento de si – oposições que, na realidade, “marcam as diferenças entre 

a Antiguidade e a filosofia moderna” (FISCHER, 2009, p. 94).  

Na prática do cuidado de si, para se chegar à verdade dependia inteiramente de um 

prévio trabalho ético sobre si mesmo, ou seja, de uma espécie de câmbio de si para si, o que 

não ocorre na modernidade; nesta, é justamente o próprio acesso à verdade e ao 

conhecimento, seu ponto de partida. Na primeira, o conhecimento estava submisso ao cuidado 

de si; nesta, tal relação está completamente invertida, e o conhecimento passa a comandar a 

vida e a ciência.  

Sabemos que o conhecimento não é algo que flutua no espaço: o saber dos professores 

está relacionado com suas próprias identidades, com a sua experiência e com a sua história. 

Tais saberes são constituídos por uma regularidade de discursos que circulam socialmente 

como processo de produção de sujeitos e saberes. Brandão (1993), ressalva que o discurso é 

para Foucault uma dispersão, isto é, é formado por elementos que não estão ligados por 

nenhum princípio de unidade. Ele se apresenta como “um conjunto de enunciados que têm 

seus princípios de regularidade em uma mesma formação discursiva” (FOUCAULT, 2014, p. 

135). Assim, o discurso escolar, possui um número determinado e relativamente pequeno de 

enunciados que, ao se repetirem e se renovarem, produzem novos sujeitos professores/as. 

 Foucault (1995) defende que o sujeito é sempre fabricado. Desse modo, a escola seria 

um espaço de produção de sujeitos bem determinados e específicos. Na perspectiva de 

Foucault a escola é considerada uma instituição disciplinadora e de certa forma, os discursos 

que ali circulam são utilizados também para fabricar, controlar e subjetivar os sujeitos 

docentes. Em relação ao discurso, Gregolin, (2001, p. 10) nos explica que “Inserido na 
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história e na memória, cada texto nasce de um permanente diálogo com outros textos, por 

isso, não havendo como encontrar palavra fundadora, a origem, a fonte, os sujeitos só podem 

enxergar os sentidos no seu pleno voo”. Dessa maneira, entendemos o discurso como formas 

de visualizar os sentidos imanentes do próprio fazer. Um fazer que é construído e reconstruído 

na e através da prática e no/do próprio discurso. 

 O discurso do Professor é dotado de saber social, por estar sempre em contato com 

grupos de pessoas, estando sempre aptos a influências externas. Assim, suas práticas ganham 

sentido no momento em que são proeminentes em relação à situação coletiva de trabalho, já 

que a escola é um lugar de troca de saberes e de formação e transformação que são aplicados 

por eles mesmos e pelos outros. 

 Dessa forma, é imprescindível compreender as condições histórico-sociais que tornam 

possível a dispersão de acontecimentos discursivos do/ou sobre o sujeito docente, ou seja, é 

necessário compreender porque certos enunciados aparecem no discurso do professor e não 

em outros. Discursos que aparecem inúmeras vezes dotados de sentimentos, de insatisfação, 

trazendo as marcas do descaso que vem acompanhando esses profissionais há muito tempo. 

Assim, os dizeres dos professores podem causar efeitos de sentido múltiplos, subjetivando-os 

e, portanto, construindo uma noção de si, nestes profissionais da educação. Assim, a proposta 

é fazer uma reflexão com Foucault e sua noção de sujeito para pensar esse entrelugar de 

técnicas de dominação e de técnicas de si, ambas situadas historicamente no tempo e no 

espaço, esse entrelugar em que emerge o sujeito, esse duo que está sempre por se inventar, 

que se debate, se move e produz no espaço heterogêneo de processos de subjetivação e de 

procedimentos de sujeição. É preferível pensar esse entrelugar fazendo alusão 

especificamente à docência como um lugar privilegiado de experimentação, de transformação 

de si, de exercício genealógico – espaço de indagação sobre de que modo os docentes se 

inventam desta e não daquela forma; de que modo aceitam estas e não aquelas coisas; de 

como se tem recusado ser deste ou daquele modo, no caso, como docentes. Espaço em que 

seja possível não pensar os limites e as forças coercitivas, mas as infinitas condições e 

possibilidades de transformação e de tornar-se diferentes do que é. Posto que  

 

a educação, além construir e transmitir uma experiência “objetiva” do mundo 

exterior, construísse também a experiência que as pessoas têm de si mesmas e dos 

outros como “sujeitos”. Ou, em outras palavras, tanto o que é ser pessoa em geral 

como o que para cada uma é ser ela mesma em particular (SILVA, 2011, p. 45). 
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Nesse sentido, a experiência de si, justifica-se como algo que é aprendido e passado 

culturalmente, conforme os costumes e modos de uma sociedade vigente. Propomo-nos a 

discutir aqui o tema da subjetividade ética docente, utilizando, como material empírico, 

alguns depoimentos de docentes. É provável que as narrativas integram de forma importante a 

formação docente, considerando o olhar que se põe de fora para dentro, tendo como 

fundamento uma visão ética do mundo e um comportamento estético que corresponde o viver 

em contexto, em sociedade, cuja fonte poderia ser, dentre tantos possíveis, alguns exercícios 

de auto conhecer-se: exercícios de olhar para si e, através de movimentos, diálogos e imagens, 

exercitarem suas narrativas considerando o grande trabalho sobre si mesmos. Pensar, pois, 

como é possível tornar-se como tal e baseados em quais verdades esses discursos os 

subjetivam, apontando para uma espécie de liberdade – liberdade que está presa à ética, 

relacionada a práticas do cuidado de si e sendo moldada conforme as necessidades do 

contexto atual. Dessa forma, o sujeito busca uma aceitação na condição daquilo em que se 

torna, em sua multiplicidade como acontecimento. 

Um dos eventos analisados é o discurso da professora da rede Estadual de Educação 

do Rio Grande Norte, Amanda Gurgel, proferido na Câmara dos Deputados em Natal, capital 

do RN no dia 10 de maio de 2011, onde a então professora de Português da Rede Pública do 

Estado fez sua oratória em nome de todos os colegas de profissão, exigindo das autoridades 

competentes uma medida para melhorar as condições de trabalho e concomitantemente a 

qualidade da educação que está sendo ofertada aos discentes de todo país. Esse discurso vem 

seguido de vários outros que, ao longo da pesquisa, foram se destacando, como discursos de 

professores que participavam de manifestos em prol de melhorias salariais e educacionais. O 

outro evento relacionado à subjetivação docente, configura-se em torno da fala do professor e 

ex-Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que ao falar para O Folha denomina 

os professores de “meros repetidores”.  

De acordo com o exposto, entendemos que um discurso institucional não existe sem 

uma história que o constitui;  nesse sentido, busca-se explorar que memória(s) e história(as) se 

põe(m) em funcionamento e de que forma, na construção da(as) subjetividade(es) desses 

professores, eles se constituem enquanto sujeito ético e estético. Ao analisar o funcionamento 

da memória nesses entremeios discursivos, e seu lugar constitutivo dos sentidos na relação 

com o dizível, buscamos explicitar por meio de enunciados verbal e imagéticos como esses 

profissionais ao olhar para si, vão se constituindo. Buscamos identificar como esses 

profissionais organizam uma consciência de si, a fim de se compreenderem e procurarem para 

si uma subjetividade, constituindo-se enquanto sujeitos de sua própria existência. 
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Considerando o fato de que o sujeito da AD é atravessado pela história, é descentrado, 

cambiante, é determinado por relações de força e está situado nas formações discursivas, 

constituiu-se um arquivo em que a heterogeneidade seja seu constituinte, captando dizeres de 

docentes que, embora estivessem contextualizados com a situação atual do Brasil, fossem 

também integrantes de ações diversificadas que, a pesar de todos estarem em prol do mesmo 

fim, desencadeassem distintas formas de constituição de si sob o olhar de cada um e do outro 

também. Vejamos: 

“[...] estão me colocando numa sala de aula com um giz e um quadro pra salvar o Brasil? 

[...] sou eu a redentora do país? Não posso, não tenho condições. Muito menos com o salário 

que eu recebo”.  

Ao se negar enquanto “redentora”e/ou “salvadora” do país, a professora Amanda 

Gurgel, supostamente, se coloca em uma situação de impasse que se arrasta por décadas entre 

educadores e poder público, em que os primeiros, vêm direcionando seus discursos e práticas 

para a transformação da realidade injusta e perversa em que se insere o contexto educacional 

do país. Assim, percebe-se na fala da professora uma necessidade de criar, de serem criativos 

para atuar nesse cenário, já que a professora declara trabalhar apenas com o quadro e o giz, 

assim, a criatividade seria necessariamente ou para acompanhar a modernidade ou para 

confrontar-se com ela, uma vez que nem sempre as escolas públicas acompanham o 

desenvolvimento sóciocultural o qual deveria se inscrever a educação. A atividade ética 

destacada neste enunciado mostra as estratégias de constituição do indivíduo como sujeito 

reagente, assim como suas implicações de saber e poder e a resistência ética e estratégica 

desta ação: em meio a condições de “impossibilidades”, esse sujeito luta pelos seus direitos, 

por melhores condições de trabalho, respeito e dignidade, como é possível observar a seguir: 

“[...] que é uma verdade visível a todo mundo, que é o fato de que em nenhum 

governo, em nenhum momento que nós tivemos em nosso estado, na nossa cidade, no nosso 

país, a educação foi prioridade, em nenhum momento, certo?” (...) Então eu gostaria de 

pedir aos senhores que se libertem dessa concepção errônea, extremamente equivocada, isso 

eu digo com propriedade, porque sou eu que estou lá, inclusive além...propriedade maiorde 

que os grandes estudiosos, parem de associar qualidade de educação com professores dentro 

de sala de aula. Parem de associar isso daí! Porque não tem como você ter qualidade de 

educação com professores três horários em sala de aula. Certo? Porque é assim que os 

professores multiplicam seus novecentos e trinta. Novecentos e trinta de manhã, novecentos e 

trinta à tarde e novecentos e trinta à noite, pra poder sobreviver”. 
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Há uma estreita relação entre o sujeito que se constitui explorado pelo poder público, 

que se mostra desrespeitado e desvalorizado acima de tudo, com o sujeito socialmente 

instituído, cujas experiências compõem seu modo de vida e determina suas possibilidades de 

criar e ser reconhecido enquanto tal. Essa relação se dá a partir de um processo estético, com 

que esse sujeito professor, cuja profissão apareçe marcada por seguidas insatisfações e muitas 

lutas, mesmo assim, possibilita-o fazer-se diferente, cuja diversidade o conota e o faz 

construir relações sociais pautadas em uma ética da e pela vida, enfim, em uma estética da 

existência, como fala Michel Foucault.  

A necessidade de criar, de oferecer uma melhor educação e, consequentemente, ser um 

bom profissional, parece ser embargada pela necessidade de cumprir uma carga horária de 

trabalho além das possibilidades físicas dos professores, para obterem uma melhor condição 

financeira, pelo menos para o básico. Segundo a professora Amanda Gurgel, a qualidade de 

seu trabalho é comprometida, pois os professores não tem tempo para planejar suas 

atividades. Nesse sentido, estabelece-se um dos modos de relação do homem com a realidade, 

a relação estética e que consiste em uma experiência pautada por uma sensibilidade que 

desloca a ambos, sujeito e sua realidade, do imediato, da existência física e concreta.  

Assim, o que se agencia, portanto, é que tanto o olhar do sujeito que admira quanto o 

objeto admirado se constituam enquanto tal, ou signifique, enquanto estéticos. Nesse 

processo, configura-se o olhar externo que se apresenta como modificador, formador e 

transformador de identidades, um olhar que o próprio sujeito submete para se autoconhecer e, 

consequentemente, modificar-se também. Tomamos esse enunciado como efeito de sentido e 

de memória, uma vez que esses discursos que tratam do professor enquanto sujeito 

desrespeitado, desvalorizado e desmoralizados vem percorrendo há décadas e se estende na 

conjuntura atual da educação do Brasil, conforme podemos observar no enunciado abaixo: 

“[...] Queremos sair desse impasse, queremos, mas como? Sem nenhuma proposta? De mãos 

abanando? Voltar mais uma vez desmoralizados pra sala de aula? (...) Pedimos ainda 

Secretária, respeito! Para que a senhora não vá mais a mídia dizer assim: pedimos 

flexibilidade, como se nós fôssemos os responsáveis pelo caos, que na verdade só se 

apresenta pra sociedade quando nós estamos em greve, mas que está lá, todos os dias dentro 

da sala de aula, dentro das escolas, em todos os lugares [...]”. 

A referência aqui são relações sociais pautadas por uma ética de encontros 

democráticos e o resultado destes encontros tomado como positividade que significa uma 

existência estética. A maneira desses sujeitos ao se relacionarem com o mundo partem de 

relações concretas, teóricas e estéticas com as coisas, haja vista que em cada uma dessas 
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relações, há modificações do sujeito para com o mundo, já que se modifica a necessidade que 

o motiva e, por sua vez, o objeto que o satisfaz. É possível compreender como uma das 

possíveis observações no discurso da professora que, primeiro, ela não fala em nome dela 

exclusivamente, mas põe em jogo o interesse de toda classe docente do Rio Grande do Norte, 

e, segundo, é notável o atravessamento de discursos outros que possibilitam que a memória 

venha à tona dotada de sentidos que nos permitem compreender que há uma constituição de 

subjetividades pautadas em outros momentos históricos, mas que se repetem com outra 

roupagem e que trazem as marcas de outras lutas e que, por isso, exigem que essas 

identidades sejam múltiplas, complexas e cambiantes, para acompanharem esse processo 

heterogêneo de significações que assola o social. Como certifica Deleuse (2013, p. 113): 

 

A luta por uma subjetividade moderna passa por uma resistência às duas formas 

atuais de sujeição, uma em que consiste em nos individualizar de acordo com as 

exigências do poder, outra que consiste em ligar cada indivíduo a uma identidade 

sabida e conhecida, bem determinada de uma vez por todas. A luta pela 

subjetividade se apresenta então, como direito à diferença e direito à variação, à 

metamorfose. 

 

 Destaca-se, no entanto, uma identidade socialmente produzida, constituída não a 

partir de uma realidade dada, mas de uma realidade criada. Uma vez que, até os mecanismos 

de controle e assujeitamento não são mais fixos e uniformizados, mas oscilantes, difusos e 

bastante móveis, exigindo também estratégias de enfrentamento capazes de arriscar ações 

múltiplas, singulares e versáteis que permitem que essas identidades passem por múltiplas 

transformações conforme necessitem.  

Essas transformações, no entanto, é o resultado de uma tentativa de auto-realização, 

não apenas na sua dimensão de produto, mas, principalmente enquanto processo, pelo fato de 

que o professor percebe-se, permanentemente, construindo-se em seu processo de 

subjetivação, sendo afetado pelo mal-estar que se experimenta hoje em nosso mundo. No 

entanto, na atualidade, muito se esperam do professor; há exigências expressas no olhar da 

sociedade constantemente, uma vez que as mudanças que vem ocorrendo na sociedade exige 

também do professor novos mecanismos para serem explorados na sala de aula, porém nem 

sempre esses profissionais têm acesso ou condições físicas, financeiras e psicológicas para 

instrumentalizá-los. Tais mecanismos são identificados como dispositivos pedagógicos que só 

podem ser entendido a partir de uma configuração historicamente dada de saber, poder, e 

subjetivação, agindo enquanto impulsionadores à autotransformação, sendo orientados para a 

construção e a transformação da subjetividade. Há, porém, muitos papéis direcionados aos 
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professores em exercício na atualidade e, nesse sentido, o enunciado a seguir aponta para a 

ideia de exercício pedagógico como uma prática de subjetividade. Vejamos:  

 

Depoimento 9 

 

Lino de Macedo, Professor da Psicologia da USP 

A sociedade mudou e, hoje, o papel de quem está à frente de uma sala de aula também é educar e dar carinho. Se 

todos perceberem que isso existe - e não é um bicho-de-sete cabeças -, a angústia diminui.  

 

Fonte: Nova Escola, 2012. 

 

No exercício do magistério, o professor também desenvolve meios de apoiar os 

discentes em vários aspectos das suas vidas pessoal e/ou estudantil e, neste caso, o cuidado de 

si implica também no cuidado do outro. Portanto, saber cuidar de si, trabalhando-se em sua 

autoimagem e autoestima de forma concreta e positivamente, com vistas a desenvolver ou 

ampliar o compromisso consigo mesmo, em defesa de sua humanidade, parece-nos ser algo 

que não mais pode esperar. Assim, “educar” e dá “carinho” são práticas que segundo o 

professor Lino de Macedo, o educador contemporâneo deve desempenhar na sala de aula. 

Segundo ele, o professor atual precisa ser carinhoso, educador, dentre outras características 

que compõe este sujeito híbrido. Para isso, faz-se necessário que este sujeito faça um 

autorreconhecimento da sua prática, do seu eu enquanto sujeito desse mundo e, 

principalmente enquanto educador. Para cuidar do outro é necessário primeiramente cuidar de 

si, uma vez que, é cuidando de si que o professor torna-se melhor naquilo que ele é, melhor na 

sua condição de um ser humano chamado professor, alguém que quer ver respeitada sua 

dignidade e que, para tanto, respeita e dignifica a si próprio nesse propósito. Michel Foucault 

(2004, p. 95) tratando sobre tecnologias de si as define enquanto procedimentos e técnicas 

que:  

 

Permitem aos indivíduos realizar, por eles mesmos, um certo número de operações 

em seu corpo, em sua alma, em seus pensamentos, em suas condutas, de modo a 

produzir neles uma transformação, uma modificação e atingir um certo estado de 

perfeição, de felicidade, de pureza, de poder sobrenatural. 

 

Nesse caso, a conduta do sujeito professor é mostrada por meio dessas técnicas de si; 

são, portanto, suas regras que o faz compreender as exigências que moldam seu ofício, 

fazendo-o adaptar-se, transformando constantemente sua vida em um produto composto de 

certos valores éticos e estéticos e que responda a certos critérios de estilo. É pelo viés 

discursivo que os sujeitos apresentam seus comportamentos à sociedade; é no discurso que 

eles se dizem, se identificam e também se transformam, dando espaço à subjetividade. Por 
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isso, compreender os discursos que circulam no social, atualmente, é, além de um desafio, 

uma necessidade, haja vista que estes discursos são dotados de sentidos que subjetivam os 

sujeitos e, por isso, constitui suas identidades. Tais discursos afetam nossas práticas, condutas 

etc.  

Considerando as noções de sujeito, representações, subjetividade e discursivização, 

tudo parece seguir um determinado percurso que nos leva à explicação de que os efeitos de 

sentido são construídos culturalmente. Tal concepção nos convida a considerar que os sujeitos 

são interpelados ideologicamente, acolhendo uma forma de visão de mundo, para 

(re)construírem-se enquanto sujeito que muito mais fala do que é falado. Assim observemos o 

enunciado a seguir. 

 

Depoimento 10 

Para FHC, professor é 'coitado' que não conseguiu ser pesquisador 

 

O presidente Fernando Henrique Cardoso cometeu hoje uma gafe com os professores durante a cerimônia de 

entrega do prêmio nacional do Finep de inovação tecnológica 

Ao relatar sua experiência como professor no Instituto de Estudos Avançados de Princeton (EUA), FHC afirmou 

que os pesquisadores e bolsistas da universidade que não conseguiam produzir viravam professores. 

"Se a pessoa não consegue produzir, coitado, vai ser professor. Então fica a angústia: se ele vai ter um nome na 

praça ou se ele vai dar aula a vida inteira e repetir o que os outros fazem", afirmou o presidente. 

Ao encerrar discurso na cerimônia de entrega do Prêmio Finep de Inovação Tecnológica, FHC afirmou: "Lá (o 

instituto de Princeton) é um lugar de pessoas selecionadas nos Estados Unidos, de jovens PhD, os mais 

brilhantes _eu não era, porque eu já era professor, eu não sou brilhante, mas estava lá". 

Depois de afirmar que os que não conseguem produzir vão dar aula, FHC continuou: "Aí me ensinaram uma 

coisa que me deixou muito atormentado a vida toda: eles [do instituto] pegam os mais jovens, porque, para poder 

ter capacidade de inovação, para ter criatividade, pelo menos em física teórica e matemática, tem de ser muito 

jovem". 

Segundo o presidente, os mais velhos sabem muito, "e quem sabe muito não cria, fica com medo de criar, porque 

'fulano fez isso, beltrano fez aquilo, se eu disser isso vão dizer que é ridículo'". 

Para FHC, 70, o que o salva é que pertence à área de ciências humanas. "Quem sabe [nessa área] a gente possa 

criar até certa idade, mas depois dos 70 não tem jeito." 

Fonte: Folha Online, em Brasília-2001 

 

 No enunciado verbal apresentado pela folha online, publicado no ano de 2001, numa 

cerimônia de entrega do prêmio Finep de inovação tecnolólica, materializa-se uma posição-

sujeito autorizada a entrar na “ordem do discurso” daquele que tem que produzir, inovar e 

criar. De certa forma, a posição aqui assumida desconsidera os fenômenos da descontinuidade 

e do descentramento do sujeito vistos anteriormente, pois idealiza os sujeitos professores 

como se fossem sujeitos à parte na história, não composto de rupturas e descontinuidades, 

“cesuras que rompem o instante e dispersam o sujeito em uma pluralidade de posições e de 

funções possíveis” (FOUCAULT, 2012, p. 58).  
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No âmbito desta análise, percebe-se que este sujeito aparece como um “sujeito 

assujeitado”, estando atravessado pelos fatos históricos que o cruzam. Ocorre que há uma 

produção de subjetividade. O professor aparece enquanto um sujeito improdutivo, aquele que 

só “serve para dá aulas”, que não pesquisa e/ou estuda. Além dessa posição-sujeito - norteada 

por algumas estratégias de poder, este enunciado produz saberes sobre o professor e seu 

trabalho e assim o coloca em posição-sujeito, determinado por processos de subjetivação 

como, entre outros exemplos e reflexões, sobre “como deve agir este profissional” para ser 

reconhecido, apresenta propostas “pedagógicas”, como determinação do que “deve” ser feito 

para ter este reconhecimento e o governo de si pelo governo dos outros. Entre as estratégias 

adotadas para materializar essas práticas de subjetivação, esse texto midiático prioriza, por 

exemplo: a autorreferência, por parte do sujeito enunciador quando este diz “_eu não era, 

porque eu já era professor, eu não sou brilhante, mas estava lá".   Isto é, a forma como o 

enunciador fala de si, inclui-se ai uma posição sujeito que se reconhece como professor, mas 

que não é um “profissional brilhante” porque ocupa esta posição.  

Esse processo de subjetivação é materializado, por exemplo, no seguinte enunciado: 

“Aí me ensinaram uma coisa que me deixou muito atormentado a vida toda: eles [do 

instituto] pegam os mais jovens, porque, para poder ter capacidade de inovação, para ter 

criatividade, pelo menos em física teórica e matemática, tem de ser muito jovem". Além de 

pesquisador, o professor também tem que ser jovem, pois criar é uma característica da 

juventude, pois os “velhos”, de acordo com o texto, perdem esta capacidade. Para Foucault 

(1997)  há múltiplas maneiras diferentes de se subjetivar no decorrer da história, em que o 

sujeito pode fixar, manter ou transformar sua identidade. Não é por eventualidade que a 

instituição escolar fez e faz parte dessa produção, já que, se por um lado ela é um espaço 

fundamental na constituição da subjetividade, por outro, ela também se situa num amplo 

contexto. O discurso pedagógico, por exemplo, atravessa diferentes campos da inteligibilidade 

social, materializa-se em diferentes gêneros e objetiva distintas representações sobre como se 

deve subjetivar a relação dos indivíduos com sua prática. Há um outro atravessamento 

discursivo aí. O discurso do idoso emerge trazendo na memória as vozes que os definem 

como improdutivos, incapazes, que não tem criatividade, enfim, o social surge paralelamente 

ao cultural, estabelecendo relações entre discursos outros que circularam e/ou circulam, sobre 

as ações do outro e sobre si (GREGOLIN, 2007).  Um ponto que chama atenção neste texto, é 

quando FHC diz que“o que o salva é que pertence à área de ciências humanas. Quem sabe 

[nessa área] a gente possa criar até certa idade, mas depois dos 70 não tem jeito."  Há, no 

entanto, uma ambiguidade seguida por tentativa de diminuição da área de ciências humanas 
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pelo fato de que ele afirma, “só os jovens podem criar”, em seguida diz que é salvo por ser 

das ciências humanas e por isso ainda aos 70 anos pode criar. Dessa forma, ele defende a ideia 

de hierarquização das ciências naturais sobre as humanas, além de defender um discurso que 

circulou no social de que quem pesquisa mesmo são os profissionais desta área, das ciências 

naturais, os das humanas, estudam um pouco e apenas são reprodutores daquilo que os outros 

dizem, ou fazem. Como sabemos, há múltiplos sujeitos vivendo diferentes temporalidades em 

um mesmo momento histórico, no entanto, o conhecimento das áreas as quais cada um 

pertence não pode ser medido, tampouco, desconsiderado. Medido, porque não se mede 

conhecimento, este se agrega, renova-se e é reproduzido. Por outro lado, não há a 

possibilidade de desconsiderá-lo, uma vez que, todo conhecimento é indispensável ao 

desenvolvimento de todo segmento social, cultural e histórico, assim ele é a marca de 

reconhecimento e de desenvolvimento de um povo, de uma nação. Nesse sentido, é preciso 

considerar as diferenças socioculturais, filosóficas e históricas que assolam as áreas de 

conhecimentos e entender que cada uma tem sua particular importância para sociedade; 

entender também que a diferença cultural é fundamental para dispersão do conhecimento e 

para a produção de saberes sobre distintos grupos sociais, minorias. Enfim, essas diferenças 

produzem discursos que articulam poderes e práticas sociais bastantes concretas, de 

institucionalização, de dominação e de resistências. 

 

Depoimento 11 

Márcia Cristina Viana Santos  

"Tenho orgulho de ser professora porque, na mesma medida em que transformo, sou transformada. Gosto de 

motivar e assistir à transformação do conhecimento daqueles que estão em processo constante de formação. Meu 

orgulho vem daqueles que me estimulam a caminhar para frente: meus alunos".  

 

Fonte: Nova Escola, ed.256, out. 2012. 

 

 As reflexões até então pautadas no discurso e nos processos de subjetivação reiteram 

que tudo é construído a partir das palavras, que tudo é constituído pelo discurso, incluindo ai, 

os sujeitos que são construídos através das práticas discursivas cotidianas. 

 Nesse ponto de vista, poderá ocorrer certa contradição entre o ser e o agir, ou melhor, 

nas práticas diárias desses sujeitos e naquilo que eles dizem de si. O sujeito professor é, no 

entanto, constituído socialmente por meio das práticas profissionais, da sua formação, de 

práticas coletivas e por uma pedagogia institucionalizada, dentre outros fatores, de tudo aquilo 

que lhe é próprio e daquilo que lhes é constitutivo por meio de fatores externos: sociais e 
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históricos. Portanto, vale ponderar uma interface entre aquilo que é próprio do sujeito, com o 

social, entre o discurso e a prática. 

 Essas considerações nos reportam a refletir sobre as condições de produção do 

enunciado acima, no seu artificioso gesto de articular discursos na heterogênea relação com a 

história. A fala do sujeito professor, sendo uma produção discursiva, trabalha através de sua 

circulação no social, uma vez que se estrutura sobre uma questão social: a de como ser bom 

educador, profissional competente. Assim, dialoga e, ao mesmo tempo, distancia-se por meio 

da memória discursiva e do interdiscurso que nos permitem identificar que esse enunciado 

repousa também em certa instabilidade, entre o esquecimento e a repetição de uma história 

que restringe o professor a uma pedagogia do amor, tirando seu caráter profissional. Também 

dialoga com outros enunciados produzidos no social de que o professor é uma profissão 

desvalorizada. Esse diálogo acontece pelo víeis dos interdiscursos que atravessam a fala da 

professora, constituindo-se enquanto memória discursiva, que nos permite compreender o fato 

da educadora se mostrar orgulhosa por se considerar formadora de opiniões, motivadora do 

conhecimento dos alunos e não por ser reconhecida como profissional bem remunerada, ou 

por fazer parte de uma profissão bem aceita socialmente, uma vez que circulam discursos no 

social que não reconhece a profissão docente como uma profissão de prestigio. Além disso, 

podemos observar ainda que há uma repulsa deste enunciado em relação ao de FHC. Este 

enunciado o repudia no tocante em a professora diz “Tenho orgulho de ser professora porque, 

na mesma medida em que transformo, sou transformada”, desconstruindo a fala de FHC que 

chama o professor de “mero repetidor”, o enunciado da professora concorda com o que 

Foucault (1995, p. 239) nos diz: “temos que promover novas formas de subjetividade”. Como 

podemos observar no depoimento a seguir: 

 

Depoimento 12 

Professor: Jorge Oliveira - Centro Educacional São Francisco, de São Sebastião 

“As conquistas do passado, sejam elas nas condições de trabalho, valorização do servidor ou salarial, são 

consequências de um processo histórico da educação no Brasil. Apesar disto, espero o verdadeiro 

reconhecimento por parte da sociedade e, principalmente, dos gerenciadores do poder, para que possam ver a 

importância do professor para a formação de uma sociedade igualitária em oportunidades e pacífica em suas 

escolhas”, revela Jorge. [...] 

 

Fonte: Site: sinprodf 

 

De acordo com esse enunciado, aos professores caberiam a responsabilidade pelo 

progresso e a confiança depositada. É um discurso pautado no reconhecimento de que a 

civilização e o progresso do país seriam frutos do trabalho e da educação. A análise das 
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formações discursivas produzidas advindas dos depoimentos dos docentes evidenciou 

também a emergência de certas imagens que orientam processos de representação.  

Nessa construção discursiva é possível perceber que dentre várias identidades que 

venham emoldurar a figura do professor, há pelo menos duas construções que se destacam na 

tentativa de representar a figura do professor: uma é composta tanto por registros e discursos 

negativos (falta de preparo dos professores, violência escolar, greves etc.), quanto pela 

menção a experiências de sucesso. Na segunda, podemos observar que o discurso indica 

sucessos e fracassos, mas é observado sob o ângulo do orgulho da profissão, da militância e 

das conquistas dentro e fora das salas de aulas, principalmente aquelas que afetam o social.  

Observa-se nos enunciados em questão uma espécie de representação do que seria o 

sujeito professor. Há, no entanto, um cruzamento de enunciados do campo da subjetivação, do 

eu docente e os enunciados oriundos da experiência social cotidiana sobre o professor e a 

profissão docente. Assim, consideramos o pensamento que Foucault apresentou em O sujeito 

e o poder de que “o mais evidente dos problemas filosóficos seja a questão do tempo presente 

e daquilo que somos neste exato momento” (1995, p. 239). O que o filósofo faz com tal 

consideração é indicar que na atualidade, a renúncia ao padrão de subjetividade produzido 

pelos saberes e poderes e a não aceitação de padronizar o social, postos em jogo pelas 

instituições de poder, tudo isto decorre de uma concepção ante essencialista do sujeito. Para o 

autor, não existe essência do homem, sujeito como substância, origem fixa ou finalidade em 

conformidade com o modo de ser constante do ser humano. 

Assim, apesar dos discursos dos docentes aparecerem estruturados com enunciações 

que tendem a destacar a importância da educação, demonstram, de certa foma, enxergar a 

docência como uma profissão indesejada. Dessa forma, o discurso pela qualidade da educação 

emerge da contradição entre a imagem do professor e a representação da profissão docente, 

uma vez que os enunciados mostram que ao mesmo tempo em que a docência é louvável, o 

professor é desvalorizado, social e profissionalmente. Assim, “o sujeito é uma variável do 

enunciado. E são esses posicionamentos, essas posições discursivas, as que literalmente 

constroem o sujeito, na mesma operação em que lhe atribuem um lugar discursivo” 

(LARROSA, 2011, p. 66).                                   

 Desse modo, esses sentidos produzidos pelos discursos dos docentes são criações 

sociais múltiplas, cujos grupos e vozes projetam os sujeitos, os quais, por sua vez, se adaptam 

ou contrapõem a essa representação, ou seja, os significados são criados socialmente, são 

criados através de relações de poder. Sendo assim, o depoimento dos docentes é um objeto 

discursivo que “existe sob as condições positivas de um feixe de relações” (FOUCAULT, 
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2014, p. 55). São por meio das condições históricas que esses objetos estão suscetíveis às 

relações exteriores, à comparação com outros objetos e àquilo que se possa dizer sobre ele. 

 

Depoimento 13 
Professor: Luís Guilherme Moreira Baptista- Centro de Ensino Médio Setor Leste-Brasília 

Após todo este tempo lecionando, me considero uma pessoa melhor. Consegui entender esta arte de lecionar e 

aprender com os alunos. A questão salarial, ganhamos pouco em relação a outras profissões de nível superior. É 

necessário estimular o professor a fazer mestrado e doutorado, ainda o apoio é pequeno para a pesquisa. 

Acredito no que faço, acredito no povo e no país. A solução para todos os problemas sempre estará na educação, 

ligada na cultura. Não temos outra saída. Aprendi que em sala de aula era possível renovar, criar novos 

paradigmas e se reinventar a cada dia. E que vale muito a pena trabalhar com educação”. 

Fonte: Sinprodf 

 

A imagem do professor se constrói associada a termos como “trabalhar muito”, “mal 

remunerado”, “nenhum reconhecimento”, “desvalorizada”, “rotina desgastante”, em uma 

construção discursiva que coloca em evidência práticas de significação e sistemas simbólicos, 

por meio dos quais produz significados sobre o que é ser professor. Tais interdiscursos 

cruzam-se com o enunciado do professor que se mostra orgulhoso pela profissão, que a 

apresenta como transformadora e, assim, produz sentidos, possibilitando a compreensão de 

que o discurso ultrapassa a simples referência a coisas, existe para além da mera utilização de 

palavras e frases, podendo ser compreendido não como um acontecimento de mera expressão 

de algo: apresenta regularidades intrínsecas a si mesmo, através das quais é possível definir 

uma rede conceitual que lhe é própria (FISCHER, 2012). É a esse mais que Foucault (2014) 

se refere, indicando que seja descrito e apanhado a partir do próprio discurso, até porque as 

regras de formação dos conceitos para o autor não estão fixas na mentalidade nem na 

consciência dos indivíduos; pelo contrário, elas estão no próprio discurso e se impõem a todos 

aqueles que falam ou tentam falar dentro de um determinado campo discursivo. 

Conforme Fischer (2012), em Foucault não há a distinta clareza das coisas ditas e das 

práticas institucionais: existe a necessidade de se problematizar, nos diferentes campos do 

saber, o que vivemos no presente; ou melhor, os modos distintos pelos quais os sujeitos se 

tornaram a diferença que apresenta ser hoje. No permanente movimento de sua filosofia, 

Foucault falou sempre disso: como (cheguei) chegamos a ser a diferença que (sou) somos 

agora? E é na tentativa de responder tais questões que buscamos, nos discursos dos docentes, 

quem eles acreditam que são? Quem são esses profissionais na atualidade? Enfim, como dar 

conta do enunciado que, por sua vez, não existe a não ser no entrelaçado de práticas 

discursivas e não-discursivas, práticas de saber e relações de poder, práticas inseparáveis da 

relação entre o sujeito, a verdade e a constituição da experiência (de si)? 
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V REGISTROS FINAIS: MAS BEM SEI QUE O QUE ESCREVO É APENAS UM 

TOM5 

 
 

Existem momentos na vida onde a questão de saber se 

se pode pensar diferentemente do que se pensa, e 

perceber diferentemente do que se vê, é indispensável 

para continuar a olhar ou refletir (FOUCAULT, 1984, p. 

13). 

 

A linha de pensamento delineada no decorrer deste trabalho teve como objetivo 

problematizar arquegenealogicamente que modos de subjetivação produzem o sujeito docente 

na contemporaneidade. Assim, observamos de que modos os enunciados (discursos) dos 

docentes funcionam como uma técnica de si na produção de modos de subjetivação desses 

professores. Sustentamos nosso aporte teórico em conceitos desenvolvidos por Michel 

Foucault e alguns de seus seguidores, além de autores que nos ajudaram a pensar os modos de 

subjetivação docente no âmbito profissional, social e como técnica de si. A partir disso, as 

análises se debruçaram sobre enunciados que circularam e/ou circulam na mídia impressa e 

eletrônica sobre o ser docente e a docência e que constituíram o corpus deste trabalho. 

Investigamos os discursos que atravessam esses enunciados na produção de exercícios de 

poder, saber e resistências, problematizando de que modos esses sujeitos são tomados como 

objetos de conhecimento em relação à docência e, ao mesmo tempo, subjetivados por 

determinados discursos. Tentamos fazer uma história do presente, fazendo um pequeno 

recorte no campo da educação brasileira, investigando os enunciados dos docentes como um 

caminho possível de subjetivação desses sujeitos professores. O intuito foi refletir sobre essas 

práticas discursivas e analisar os atravessamentos que aparecem nos discursos dos docentes  e 

que agiam como produtores de modos de subjetivação desses sujeitos. 

Neste contexto, pensamos os modos de subjetivação docente sendo perpassados pelos 

discursos que circulam no social e que estão a todo instante criando uma nova maneira de 

dizer sobre esses sujeitos, determinando, muitas vezes, que haja certa renúncia de si mesmo, 

já que por vezes, submetem-se aos discursos atendidos como verdadeiros nas práticas 

pedagógicas que dizem “como fazer” ou “como deve ser professor”, fortemente atravessados 

pelo crivo do poder. A partir disso, refletimos sobre a possibilidade de tomar esses discursos 

no processo de constituição das identidades desses professores, como uma possibilidade do 

exercício de si. 

                                                             
5 (LISPECTOR, 1983, p. 32). 
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 No percurso de investigação, observamos que um aspecto importante sobre os modos de 

subjetivação é a possibilidade de ressignificação, a qual os sujeitos estão submetidos por meio 

de dizeres sobre si e por meio da prática docente. Por meio dessa relação discursiva tais 

sujeitos se reconhecem não como uma descoberta da verdade, de como toma essa consciência, 

mas como diferentes formas de práticas de si, como uma formulação dessa produção de ser 

professor. Assim, entendemos como modos de subjetivação, nesses enunciados, essa rede de 

discursos que significa, levando-nos a compreensão de que a educação está ligada à luta e 

que, portanto, os professores atuam como lutadores militantes. Essa subjetivação aparece 

acompanhada por outras tantas que ora diz que os professores são representantes, 

responsáveis pelo desenvolvimento da sociedade, ora aparecem como os vilões 

irresponsáveis. Tais modos fizeram com que pensássemos nos modos de subjetivação dos 

docentes como possibilidades de criação, neste espaço que interliga o sujeito, sua prática e o 

histórico e  social. 

Por meio dos enunciados, pode ser possível perceber como os discursos dos docentes 

são perpassados por uma ordem do discurso que nos leva a identificar uma subjetivação 

docente, prendendo-os às práticas sociais que os modelam, permitindo, assim, que esses 

sujeitos criem outras maneiras de ser, mas sem impedir o aparecimento do discurso-outro 

como marca constituinte dessa identidade. O professor aparece como sujeito que se identifica, 

ao mesmo tempo, como um herói e vítima, com aberturas de possibilidades para a reflexão 

sobre a existência de outros modos, em se tratando da docência, para além dos discursos de 

salvação. Essas formas de dizeres são indiciárias de se fazer representar o universo dos 

professores na sociedade. Assim, nessa construção discursiva foi possível perceber que dentre 

várias identidades que enquadram a figura do professor destacaram-se algumas que se 

configuram em registros e discursos negativos (falta de preparo dos professores, violência 

escolar, greves etc.),  outras que assinalam  a experiências de sucesso e há também  discursos 

em que o professor aparece enquanto um sujeito improdutivo, aquele que só “serve para dá 

aulas”, que não pesquisa e/ou estuda, o que mostrou a heterogeneidade constitutiva nos 

discursos sobre a docência. 

Assim, os enunciados trazem modos de subjetivação que fala de um professor que em 

seu trajeto é observado sob a perspectiva de ter orgulho da profissão, da militância e das 

conquistas dentro e fora das salas de aulas, mas que traz também sujeitos insatisfeitos, 

improdutivos, dentre outros que são fortemente afetadas pelo social, pela voz do outro, pelo 

seu próprio olhar.  
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A análise desses enunciados nos levou a perceber os atravessamentos discursivos nos 

discursos docentes e que são responsáveis por apresentar esses professores enquanto objetos 

de conhecimento em relação a sua prática. Tais atravessamentos estão presentes nesses 

enunciados, entendidos como um cuidado de si na produção de modos de subjetivação já que 

na perspectiva de Foucault, trata-se de: 

 

Estudar a constituição do sujeito como objeto para si mesmo: a formação de 

procedimentos pelos quais o sujeito é induzido a observar-se a si mesmo, analisar-

se, decifrar-se, reconhecer-se como domínio de saber possível. Trata-se, em suma, 

da história da “subjetividade”, se entendemos essa palavra como o modo no qual o 

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

consigo mesmo.6  

 

Trata-se, porém, de um modo de falar de si mesmo e de tomar-se como um objeto de 

conhecimento, assumindo formas de existir neste espaço e neste tempo. Nesses discursos, 

provindos de enunciados diferentes, o sujeito professor apresenta-se como sujeitos 

constituídos socialmente por meio da sua prática, da sua formação, de práticas coletivas, 

assim como do seu “eu” enquanto sujeito e do que lhe constitui por meio de fatores externos: 

sociais e históricos, fazendo uma interface entre aquilo que é próprio do sujeito, com o social, 

entre o discurso e a prática. Como pondera Larrosa (2011, p. 55), “há um sujeito porque é 

possível traçar a genealogia das formas de produção dessa experiência”. Assim, o sujeito 

professor traz em sua fala uma produção discursiva, estruturada sobre uma questão social e 

também sobre relações de poder e de verdade, uma vez que:  

 

é precisamente porque a produção de verdade e a produção de poder estão 

entrelaçadas que os esforços daquele que ele chama de “intelectual específico” são 

valorizados como atos políticos. Incisivamente (e, talvez, surpreendentemente), 

Foucault fala sobre o trabalho do intelectual (“tornar-se permanentemente capaz de 

autodistanciamento”) em termos éticos. Como ele diz: “gostaria que este trabalho 

fosse uma elaboração do eu pelo eu, uma transformação esforçada através de um 

cuidado constante com a verdade” (PIGNATELLI, 2011, p. 140. Grifos do autor). 

 

Desse modo, trazer para esta pesquisa as relações de poder, saber e verdade sobre os 

sujeitos, levou-nos a crer que qualquer prática de resistência docente deve essencialmente 

lidar com confrontos de cunho éticos, epistemológicos, assim como políticos. Entendemos 

que como processo contínuo de autocriação, a reflexão sobre si mesmo implica aos sujeitos 

questionar seus limites sobre o que diz e o que faz. Nesses termos, “produzir a si próprio é um 

                                                             
6 A citação foi retirada de um texto escrito por M. Foucault o qual usou um pseudônimo de Maurice Florence. 

Trata-se de M. Florence, “Foucault, M.”, no Dictionaire des Philosophes. Paris: PUF, 1984: 297-298. In: 

LARROSA, Jorge, Tecnologias do Eu e Educação (2011).  
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projeto contínuo, complexo, que está baseado sempre numa visão parcial de si mesmo”. 

(PIGNATELLI, 2011, p. 149). Na opinião de Pignatelli (2011), um professor com tal 

característica está sempre vendo a possibilidade de reavaliar, repensar e reinterpretar sua 

posição frente a novos desafios, uma vez que está sempre sob o jugo de como ser bom 

educador, profissional competente. Há também discursos que repousam entre o esquecimento 

e a repetição de uma história que restringe o professor a crença de uma lógica identitária, com 

acesso à verdade via razão, a partir de uma postura salvadora nesse espaço de formação de 

professores na produção da docência, atravessado pelo pensamento crítico. Como diz 

Pignatelli (2011, p. 149), usando as palavras de Nietzsche, “todo domínio de si mesmo 

envolve interpretação”. Nessa esfera, para o sujeito docente, a tarefa de moldar-se, de 

constituir-se, os leva a uma desordem na linha reflexiva, de atitudes e circunstâncias.  

Nesse entendimento, a partir da análise aqui empreendida, observamos que a 

constituição do ser docente é perpassada por discursos e práticas heterogêneas frente aos quais 

o docente elabora um exercício de si mesmo, considerando a ordem do dizível, do enunciável 

instalada pelas relações de saber e poder e, por isso,  sua constituição se dá como exercício de 

resistência. Assim, o docente emerge como ser que luta, grita, participa, questiona. Nesse 

movimento, ele se refaz, mas que também está exposto a olhares e vozes que o juga e o 

ressignifica a cada época histórica.  

 Os modos de condutas dos docentes diante dos discursos e práticas que tecem 

sentidos sobre a docência leva-nos a concluir que ser docente no presente exige uma política 

de resistência que inscreve a docência como trabalhador (com direitos a serem respeitados) e 

como ser político e social, responsável pela valorização da profissão e pela transformação 

social. 
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