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RESUMO 

O objetivo do presente trabalho é fazer uma análise sobre as possibilidades de 

compreensão sobre a produção de subjetividade. A partir de um encontro entre 

categorias presentes nas obras de Pierre Bourdieu (1930/2002) e Michel Foucault 

(1926/1984).  Com Bourdieu são analisadas algumas questões sobre a produção de 

subjetividade partindo de alguns conceitos fundamentais que versam sobre o sujeito 

inserido na cultura. De que maneira a cultura influencia a formação desse sujeito, e de 

que maneira esse sujeito tem condições de transcender essa influência cultural e se 

projetar no processo de construção de sua subjetividade. Em Foucault serão analisadas 

questões que envolvem o exercício de poder na construção do sujeito. Como na 

produção de subjetividade podem ser vistos sujeitos formados dentro de um padrão 

discursivo, podendo em situações específicas constituir uma subjetividade sujeitada. 

Após essa análise sobre as diferentes percepções sobre a produção de subjetividade, a 

pesquisa relaciona esse processo com a formação docente. O docente em formação, ao 

estudar as disciplinas específicas da licenciatura agregará valores significativos ao 

exercício profissional. E para fazer essa relação são utilizadas algumas obras de Phillipe 

Perrenoud, que faz uma síntese entre as categorias de Bourdieu e Foucault, 

relacionando-as à formação docente. A correlação entre a produção de subjetividade e a 

formação docente tem, portanto, esse objetivo de pensar o sujeito professor a partir dos 

elementos presentes no momento sua formação, em construção, aberto à melhores 

possibilidades profissionais.  

Palavras-chave: Produção de Subjetividade. Formação Docente. Habitus. Experiência 

de Si.  

 



 
 

RESUMEN 

 

El objetivo de este estudio es hacer un análisis de las posibilidades de comprensión 

sobre la producción de subjetividad a partir de una reunión entre las categorías en las 

obras de Pierre Bourdieu (1930/2002) y Michel Foucault (1926/1984). Con Bourdieu 

analiza algunas preguntas acerca de la producción de la subjetividad a partir de algunos 

conceptos fundamentales que tienen que ver con el tema de la cultura. ¿Cómo influye la 

cultura de la formación de este tema, y de qué manera este tipo es capaz de trascender 

este influencias culturales y de proyectos en el proceso de construcción de la 

subjetividad. En Foucault va a analizar las cuestiones relacionadas con el ejercicio del 

poder en la construcción del sujeto. Al igual que en la producción de subjetividad puede 

verse sujetos formadas dentro de un patrón discursivo y pueden en situaciones 

específicas constituyen la subjetividad sometido. Después de este análisis de estas 

distintas percepciones de la producción de la subjetividad de investigación se relaciona 

este proceso, con la formación del profesorado. El maestro en el entrenamiento, el 

estudio de las materias específicas de la titulación añadirá un valor significativo a la 

práctica profesional. Y para que esta relación se utilizan algunas obras de Phillipe 

Perrenoud, que es una síntesis de las categorías de Bourdieu y Foucault, 

relacionándolos con la formación del profesorado. La correlación entre la producción 

de la subjetividad y la formación docente tiene, por lo tanto, este objetivo pensando que 

el profesor de la asignatura a partir de los elementos presentes para su formación en la 

construcción, abierto a mejores posibilidades profesionales. 

Palabras clave: producción de subjetividad. Formación de Profesores. Habitus. Si la 

experiencia. 
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INTRODUÇÃO 

  O objetivo da presente pesquisa é explorar o encontro entre dois temas, que 

podem contribuir como fundamento para uma compreensão crítica de algumas 

configurações sociais no tocante ao processo do tornar-se sujeito e de que maneira a 

formação pode influenciar nessa questão. Por isso o ponto de partida será o encontro 

desses eixos: a produção de subjetividade e a possível correlação com a questão da 

formação docente, como possibilidade de análise. 

O problema central é tentar verificar como a subjetividade do indivíduo vai 

sendo constituída, a partir de um diálogo entre Pierre Bourdieu (1930/2002) e Michel 

Foucault (1926/1984). Será elaborada uma concepção de sujeito que se fundamenta a 

partir de argumentações em momentos específicos das obras dos pesquisadores 

franceses. 

Antes de sinalizar sobre os conteúdos dos capítulos, é importante justificar a 

utilização dos dois autores como referenciais teóricos para abordagem sobre a produção 

da subjetividade do indivíduo. Tanto Bourdieu quanto Foucault tem uma extensa obra 

que em dados momentos oferecem aos seus leitores importantes relações entre conceitos 

a respeito do sujeito imerso na cultura, na sociedade e suas transformações de 

perspectivas enquanto estão no processo de construção de suas identidades.  

Existe uma complexa cartografia sobre a possibilidade de pesquisa quando o 

assunto é pensar a produção de subjetividade.  Trazer os referenciais desses autores é 

pensar pelo viés da sociologia com Bourdieu, ele analisa as distinções estabelecidas na 

sociedade e mostra como o sujeito vai se constituindo nessas interações. E Foucault a 

partir do método da arqueologia e genealogia, pelo viés da história do pensamento tece 

uma possibilidade de discernimento sobre como o sujeito vai se construindo nas 

relações de poder.  Em muitos casos, enclausurados em uma realidade de sujeição.  

São dois autores importantes para a percepção desse indivíduo em construção, a 

partir de uma perspectiva crítica, por caminhos metodológicos distintos, mas com a 

presença de categorias com potencial para interfaces, e caminhos para aprimoramento 

de métodos de pesquisa sobre produção de subjetividade. 

Com a análise do conceito de produção de subjetividade expostas nos dois 

primeiros capítulos, no terceiro será proposta, a relação entre esse sujeito em construção 

e a formação docente a partir da contribuição de Phillipe Perrenoud. Este autor sintetiza 

os conceitos de Bourdieu e Foucault relacionando-os à formação docente. O objetivo 



11 
 

nessa conexão é pensar nesse processo de formação, em como o sujeito vai se tornando 

um profissional a partir das disciplinas que fundamentam tal formação. 

 Partindo da ideia das várias influências na construção do sujeito (possibilitadas 

através das análises de Bourdieu e Foucault) em qualquer dimensão da sociedade, a 

hipótese da presente pesquisa é que as disciplinas específicas dos cursos de licenciatura 

contribuem de forma significativa para o exercício da profissão. Será proposta uma 

reflexão sobre em que medida a fundamentação teórica na formação docente, 

especificamente nas disciplinas voltadas para a licenciatura, prestam esse auxílio ao 

desenvolvimento do profissional que irá ser constantemente desafiado em sua atuação. 

 A pesquisa irá verificar, portanto, a relevância de tais conteúdos trabalhados na 

licenciatura para uma melhoria do exercício profissional. Uma conexão entre a teoria e a 

prática. Levando em conta que somente um bom domínio do conteúdo de cada área do 

saber específico não é suficiente para o êxito na lide da profissão, e que os saberes que 

fundamentam a educação são imprescindíveis para o cumprimento do objetivo de 

construção de conhecimento. 

No primeiro capítulo a proposta é a partir de Bourdieu pensar no processo de 

individuação. O objetivo será explicar algumas categorias fundamentais presentes na 

obra do sociólogo francês – como habitus, capital cultural, capital social, campo – como 

suporte para a percepção sobre como o sujeito vai se constituindo, inserido em um 

contexto cultural e social, com um conjunto de códigos estabelecidos, nem sempre 

determinantes, para o desenvolvimento de sua trajetória.  

O segundo capítulo será uma análise de alguns conceitos de Foucault sobre as 

variantes do sujeito e da subjetividade em estreita relação com as formas de poder. 

Foucault não utiliza o conceito de indivíduo, mas fala em sujeito confeccionado numa 

sociedade marcada por uma amálgama de poderes que docilizam esse sujeito. Nesse 

exercício de poder os sujeitos vão se tornando sujeitados, destituídos de uma reflexão e 

conscientização de si, e as possibilidades que tais conhecimentos podem gerar em 

termos de resistência e empoderamento. O que a reflexão foucaultiana sugere é fazer 

uma breve genealogia do sujeito contemporâneo em suas constituições, perceber a 

instabilidade de um conceito fixo. E aí está uma oportunidade de uma construção 

libertadora a partir de uma experiência de si, que permite um encontro com uma 

realidade que pode ser em todo tempo transformada. 

O último capítulo é uma construção de síntese entre as percepções do indivíduo 

de Bourdieu, o sujeito de Foucault, em correlação com o docente em formação. Com 
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Phillipe Perrenoud e suas percepções obre a formação do professor, temos o encontro 

desse indivíduo que tem seu habitus reformulado com as aquisições de novos capitais 

culturais e sociais. E que ao construir esses saberes, terá mais condições de uma 

reflexão sobre si, sobre seu exercício profissional, sempre reorientando e 

ressignificando suas perspectivas em direção à melhora. Por fim, será feita uma breve 

análise das atuações de Bourdieu e Foucault com professores, que apresentaram em 

alguns cursos os resultados de suas pesquisas, sinalizando a relação entre a pesquisa, e 

os fundamentos da educação e a didática para a construção do saber na atividade de 

professores. É uma reflexão sobre a formação como geradora de um movimento em 

direção ao aprimoramento auto valorização na atuação. 
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1 PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADE E A CULTURA: UM OLHAR A PARTIR 

DE PIERRE BOURDIEU 

Tentar entender como o sujeito contemporâneo vai se formando é desafiador. 

Existem inúmeras teorias que podem servir como referencial para fundamentar tal 

discussão. No texto haverá uma reflexão a respeito de uma possibilidade de 

compreensão sobre o tornar-se sujeito, questionando como as relações sociais vão 

trazendo sentidos outros ao longo do processo. E assim tentar entender de que maneira 

esse sujeito em constante construção interpreta essas influências do seu meio social, 

direcionando assim suas escolhas e decisões.  

Como princípio norteador, serão utilizadas algumas categorias do pesquisador e 

sociólogo francês Pierre Bourdieu (1930 – 2002).  Em primeiro lugar será feita uma 

análise sobre a relação entre o sujeito e a cultura a partir do conceito de habitus. Que 

pode ser entendido como ponto de encontro entre o sujeito e a cultura. Em seguida serão 

analisados os conceitos de capital social e cultural, como valores que fundamentam os 

símbolos culturais, influenciando o sujeito em sua trajetória de vida. Por fim, o conceito 

de campo e um breve olhar sobre a educação, após analisar a estrutura do habitus, com 

seu capital social e cultural. 

 

 

1.1 SUJEITO E CULTURA: UM BREVE OLHAR PARA O CONCEITO DE 

HABITUS  

O conceito de habitus abre horizontes de suporte teórico para fazer análises 

sobre a relação do processo de produção de subjetividade. Habitus significa “o sistema 

de disposições socialmente constituídas que, enquanto estruturas estruturadas, e 

estruturantes, constituem o princípio gerador e unificador do conjunto das práticas, e 

das ideologias característica de um grupo de agentes” (BOURDIEU: 2007, p. 191). Esse 

conceito nos auxilia na compreensão da maneira como Bourdieu entendia a cultura. Há, 

portanto, uma relação de proximidade entre o conceito de habitus e o de cultura. A 

cultura pode ser interpretada de acordo com o sociólogo francês, como esse conjunto de 

símbolos que expressam o modo de vida de um determinado grupo (língua, arquitetura, 

religião, música, etc.). Os elementos que estruturam o habitus são constituídos a partir 

de uma cultura.    

 Nesse processo das reflexões sobre a construção do sujeito, e a maneira como 

essa relação se dá na sociedade, é imprescindível perceber que o habitus ocorre a partir 
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de um esquema, ou estrutura. Tem-se de um lado os sistemas de classificações 

preexistentes (representações sociais); e de outro (em relação de complementaridade), a 

incorporação dessas categorias, de tal forma que dificilmente seria possível separá-las 

quando se pensa no sujeito em sua multidimensionalidade. Há um processo de 

incorporação/interiorização de certas normas e valores nos sujeitos pertencentes a 

determinado grupo. Mesmo sabendo que essas representações culturais são socialmente 

engendradas, essa dinâmica passa a fazer parte da construção do sujeito. Assim o 

habitus vai se estruturando. 

Os elementos culturais que são enraizados nos sujeitos, como se fossem marcas 

inalteráveis de distinção social (sotaque, gosto musical, jeito de se vestir, etc.) 

fundamentando o habitus. Podem ser entendidos como formas suaves de designação de 

identidades. Contudo, o sujeito em construção é um ser em devir, não fica fechado em 

um universo particular, mas tem possibilidade de transcender qualquer realidade dada. 

Pode existir para além de si, e não se limita a sua situação.  

E mesmo com a constatação dessas marcas inalteráveis presentes na cultura, há 

uma dimensão de abertura à análise crítica da sua realidade, que permite o surgimento 

de possibilidades para a reorientação daquilo que está colocado como destino, 

sinalizando para o fato que a cultura está em movimentos de reinvenção. 

 Por isso, o habitus é de suma importância na tentativa de compreensão no 

processo de produção de subjetividade. Traz uma possível confluência entre os aspectos 

exteriores (as marcas da sociedade) e os impactos dessas representações no sujeito. E 

sinaliza como nessa relação complexa a subjetividade vai se construindo. O habitus 

“exprime, sobretudo, a recusa a toda série de alternativas nas quais a ciência social se 

encerrou, a da consciência (ou a do sujeito) e do inconsciente, a do finalismo e do 

mecanicismo” (BOURDIEU: 1989, p. 60).   

Através desse conceito, se torna possível a observação dessa relação sujeito-

cultura para além de posicionamentos polarizados. Ele permite pensar no agente não 

como essencialmente fruto total das influências do meio social. Bourdieu elucidando as 

possibilidades de utilização do conceito escreve que o habitus o permitia  

 

romper com o paradigma estruturalista sem cair na velha 

filosofia do sujeito ou da consciência, a da economia clássica e 

do seu homo economicus que regressa hoje com o nome de 

individualismo metodológico [...] Eu desejava pôr em evidência 

as capacidades criadoras, ativas, inventivas do habitus e do 

agente” (BOURDIEU: 1989, p. 60).  
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Outrossim, essa perspectiva faz com que se perceba o sujeito em sua liberdade 

de ação, levando em conta suas escolhas, sua interioridade, bem como os pontos de 

influência sociais, no entanto, ultrapassando determinismos.  

 A partir das possibilidades que o conceito de habitus proporciona podem ser 

feitos outros deslocamentos que auxiliam na tentativa de construção desse olhar para o 

sujeito (pensando na formação docente) a influência da sociedade. Segundo Bourdieu 

“uma das funções das noções de habitus é a de dar conta da unidade de estilo que 

vincula as práticas e os bens de um agente singular ou de uma classe de agentes” 

(BOURDIEU: 1996, p. 21).  

Fica evidente o quanto é decisiva a presença da cultura quando se pensa no 

sujeito e a maneira como sua subjetividade vai se tecendo. Por entender que é através 

dessas possibilidades culturais que suas disposições vão se definindo, vinculada às 

formas como interpreta e faz suas opções. “Os habitus são princípios geradores de 

práticas distintivas e distintas” (BOURDIEU: 1996, p. 22). Através do contexto dado, o 

sujeito constrói sua maneira de estar-no-mundo a partir de uma avaliação pessoal, sem 

ser totalmente influência do meio, ou somente sua subjetividade solitária que direciona 

suas disposições. 

 É possível lançar um olhar também sobre a constituição do mundo social 

representado, que pode ser observado a partir do habitus. Em sua obra A Distinção, 

Bourdieu se refere ao habitus como “princípio gerador de práticas objetivamente 

classificáveis e, ao mesmo tempo, sistema de classificação (principium divisionis) de 

tais práticas” (BOURDIEU: 2015c, p. 162).  

Na representação do mundo social o sujeito não está preso a uma realidade 

permanente e intransponível. Porém, por cada espaço social com as características em 

que ele transita, pode receber contribuições, a partir de interações que podem 

ressignificar sua trajetória. 

 

A correlação entre uma prática e a origem social é a resultante 

de dois efeitos: por um lado, o efeito de inculcação diretamente 

exercido pela família ou pelas condições originais de existência; 

por outro o efeito de trajetória social, propriamente dita, ou 

seja, o efeito exercido sobre as disposições e as opiniões pela 

experiência da ascensão social ou declínio – nesta lógica, a 

posição de origem é apenas o ponto de partida de uma trajetória, 

a referência em relação à qual define-se o sentido da carreira 

social (BOURDIEU: 2015c, p. 105). 
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O habitus permite visualizar a instabilidade quando se trata das projeções feitas 

sobre dados estatísticos a respeito de sujeitos, pois se conseguem algumas explicações 

através de pesquisas quantitativas, no entanto, quando se trata das peculiaridades e 

improbabilidades relacionadas à vivência de sujeitos não se podem decretar destinos. 

Mas, existem influências sociais que são marcantes, sem as quais não se poderia nem 

pensar no sujeito, porque estão na base de sua formação cultural. A trajetória social é 

confeccionada a partir das várias interações entre o sujeito e o meio, e assim, as 

disposições vão sendo construídas e reconstruídas. A origem social não tem o poder de 

determinar que fim levará esse sujeito. O habitus é importante por levar em 

consideração essa possibilidade de protagonismo do agente que se abre aos contextos 

nos quais se está inserido. 

 

O habitus enquanto disposição geral e transponível, realiza uma 

aplicação sistemática e universal, estendida para além dos 

limites que foi diretamente adquirido, da necessidade inerente 

às condições de aprendizagem: é o que faz com que o conjunto 

das práticas de um agente – ou conjunto dos agentes que são o 

produto de condições (esquemas idênticos – ou mutuamente 

convertíveis – e, ao mesmo tempo sistematicamente distintas 

das práticas constitutivas de um outro estilo de vida 

(BOURDIEU: 2015c, p. 163). 

 

Bourdieu proporciona meios para visualizar a presença dos elementos culturais 

presentes na formação do sujeito, bem como as apropriações que são feitas adaptando-

os a novos contextos.  Esse habitus toma forma a partir de uma pluralidade de 

segmentos (família, escola, vizinhança, etc.) e assim as subjetividades e relações entre 

sujeito-mundo se ampliam, permitindo-o ter seu próprio olhar sobre o contexto ao qual 

vai atravessando ao longo de sua trajetória social. 

E na construção do habitus que aparece a possibilidade de desenvolver o capital 

cultural e o capital social, elementos fundamentais e decisivos no desenvolvimento (ou 

não) do sujeito na sociedade. A análise desses conceitos será importante para mostrar 

como alguns mecanismos originam certos procedimentos hierarquizantes na produção 

de uma cultura que se torna dominante. São convencionadas determinadas regras em 

que o agente acaba sendo forçado, em sua ilusória liberdade, a acumular esses tipos de 

capital existentes dentro dessa cultura, se quiser ocupar espaços significativos na 

sociedade construída.  
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1.2 CAPITAL CULTURAL E CAPITAL SOCIAL: AS BASES DO PODER 

SIMBÓLICO 

 Na medida em que alguns conceitos presentes na obra de Pierre Bourdieu vão 

delineando certos modos de análise dos fatos sociais, as distinções culturais e sociais se 

tornam cada vez mais evidentes, bem como a maneira como são orquestradas na 

construção da realidade. 

 Existem marcas de distinção social que anunciam os vários grupos com suas 

peculiaridades culturais, a partir de representações específicas. As bases dessas 

representações estão envoltas por questões simbólicas. Essas representações simbólicas, 

ou formas de percepção de mundo a partir de um contexto cultural geram uma possível 

linguagem de identificação, que pode conectar ou separar de alguma forma sujeitos. 

 A cultura com todos seus elementos e linguagens com significados próprios se 

projeta como ponto de partida para convencionar certas representações consideradas 

padrão? A cultura possibilita a criação de novas possibilidades de representações, e 

consequentemente novos deslocamentos de sujeitos em construção? 

 Dentro dessa economia das trocas simbólicas, constituídas a partir desses 

elementos culturais, surgem valores que são chamados por Bourdieu de capital 

(social/cultural). Que podem ser utilizados como referencial para visualizar essa relação 

do sujeito na sociedade e suas opções e possibilidades diante do que lhe está proposto. 

Entender essas categorias será decisivo para uma percepção mais acurada sobre a 

vivência do sujeito que se encontra num ambiente marcado pela presença da cultura e de 

múltiplas formas sociabilidade.   

A aquisição desses capitais pode gerar aberturas de outros universos que 

dificilmente aconteceriam na ausência dos mesmos. É imprescindível pensar nesses 

capitais relacionando-os à questão da formação da subjetividade, pois são aspectos 

peremptórios quando se tentar mostrar como nasce a percepção da realidade. A cultura 

com seus elementos simbólicos convencionados e aceitos pela sociedade, influência a 

maneira de estar-interpretar no mundo.  

 A categoria capital social é significa: “como o único meio de designar o 

fundamento dos efeitos sociais que, mesmo sendo claramente compreendidos no nível 

dos agentes singulares, não são redutíveis ao conjunto de propriedades individuais 

possuídas por um agente determinado” (BOURDIEU: 2015b, p. 75). O acúmulo desse 

capital ocorre a partir do que o sociólogo francês denomina rede durável de relações. 



18 
 

Que são recursos potencializadores de significativas possibilidades de mobilidades 

sociais. Bourdieu ressalta que  

 

A rede de ligações é o produto de estratégias de investimento 

social consciente ou inconscientemente orientadas para a 

instituição ou a reprodução das relações sociais diretamente 

utilizáveis, a curto ou longo prazo, isto é, orientadas para a 

transformação de relações contingentes, como as relações de 

vizinhança, de trabalho ou mesmo de parentesco, em relações, 

ao mesmo tempo, necessárias e eletivas, que implicam 

obrigações subjetivamente sentidas ou institucionalmente 

garantidas (BOURDIEU: 2015b, p. 76).  

 

É em perspectiva relacional que o capital social contribui com as transformações 

ocorridas nas vivências dos sujeitos. Como se as trocas e interações oferecessem 

condições de visualizar novos horizontes. Por exemplo, quando alguns gostos artísticos 

se modificam, é uma evidência da reorientação de algumas disposições.  

Nesse ponto é possível pensar nas alternativas que o conceito de classe social 

presente nas análises de Bourdieu traz. Pode ser assim definido: “pela estrutura das 

relações entre todas as propriedades pertinentes que confere seu valor próprio a cada 

uma das delas e aos efeitos que ela exerce sobre as práticas” (BOURDIEU: 2015c, p. 

101). Cada sujeito em seus relacionamentos nas mais variadas dimensões deixa um 

pouco de si, e recebe do outro. O caráter de sociabilidade atua de maneira bem 

significativa na confecção das subjetividades. Isso irá fazer diferença entre o local 

inicial e final na trajetória do sujeito. Quanto mais acúmulo ou possibilidades a partir 

desse capital, maiores condições de uma ocupação de deslocamentos na sociedade. 

Em conjunto com o capital social, que é marcado pelas redes de relação, outro 

capital surge com extrema importância para a compreensão da relação entre o sujeito e a 

sociedade, e a agência dos sujeitos nesse jogo, é o capital cultural. Para entender o que 

está em jogo neste conceito, é necessário ampliar um pouco a reflexão sobre o poder 

simbólico e as hierarquias sociais. 

 Na sociedade existe um conjunto de sistemas de símbolos que estruturam e 

direcionam a percepção da realidade, que são uma forma de conhecimento e 

comunicação. É o que Bourdieu reconhecerá como poder simbólico, que é o “poder de 

construção da realidade [...] o sentido imediato do mundo” (BOURDIEU: 1989, p. 9).  

Aqui está se tornando evidente o que pode ser considerado como a gênese da 

homogeneidade de visão sobre o universo social. Os símbolos que constituem esse tipo 
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de poder formam o que Bourdieu chama de integração social.  É o processo de 

constituição das convenções que fazem a manutenção da ordem social.  

Todavia, o sociólogo sinaliza que essas questões simbólicas fazem parte de uma 

imposição ideológica arbitrária, com mecanismos milimetricamente ordenados para essa 

finalidade. É necessário mencionar o conceito de ideologia, como sendo o aparelho que 

“serve como interesses particulares que tendem apresentar como interesses universais” 

(BOURDIEU: 1989, p. 10). Seguindo essa lógica, há uma função política na construção 

simbólica da realidade. Que acaba se utilizando de algumas possíveis compreensões 

sobre cultura, que se pretende legítima, como representante de determinado grupo. 

Formando na sociedade uma hierarquização, com marcas que são fundamento para as 

distinções. Essas marcas culturais de diferenciação não nascem de forma natural. Nas 

palavras de Bourdieu 

 

A cultura dominante contribui para a integração real da classe 

dominante; para a integração fictícia da sociedade no seu 

conjunto, portanto, à desmobilização (falsa consciência) das 

classes dominadas; para a legitimação da ordem estabelecida 

por meio do estabelecimento das distinções (hierarquias) e para 

a legitimação dessas distinções. Este efeito ideológico, produ-lo 

a cultura dominante dissimulando a função de divisão na função 

de comunicação: a cultura que une (intermediário de 

comunicação) é também a cultura que separa (instrumento de 

distinção) e que legitima as distinções compelindo todas as 

culturas (designadas como subculturas) a definirem-se pela 

distância em relação à cultura dominante (BOURDIEU: 1989, 

p. 11). 

 

O próprio conceito de cultura sofre um questionamento que leva a um caminho 

de total desconstrução das compreensões sobre estruturas estruturantes que acabam por 

gerar dentro de uma sociedade grupos com direito a certas primazias, sobre outros. Essa 

tentativa de dissecação das hierarquias sociais leva a compreensão de que as fronteiras 

do conceito de cultura não são totalmente inexoráveis, mas um exercício de um domínio 

arbitrário. 

 Com essa breve noção sobre a estrutura do poder simbólico, após falar sobre o 

capital social, agora é necessário uma elucidação sobre o conceito de capital cultural. 

Para Bourdieu, é uma apropriação desses elementos simbólicos (geralmente designados 

pelas classes dominantes) como valor de dileção, podendo projetar o sujeito que o 

possui, como alguém diferenciado dentro de determinado contexto. Esse valor está 

enraizado exatamente no poder da representatividade de uma postura ou atitude, 
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gerando assim, certo destaque ao portador de tal valor. Ele sinaliza três estágios para o 

capital cultural 

 

O estado incorporado: está ligado ao corpo e pressupõe sua 

incorporação. Um trabalho de inculcação e de assimilação. É 

um ter que se tornou ser, uma propriedade que se fez corpo e 

tornou-se parte integrante da „pessoa’, um habitus. [...] Na 

própria lógica da transmissão do capital cultural que reside no 

princípio mais poderoso da eficácia ideológica dessa espécie de 

capital.  

O estado objetivado: é transmissível em sua materialidade. Os 

bens culturais podem ser objeto de uma apropriação material, 

que pressupõe o capital econômico, e de uma apropriação 

simbólica. 

 O estado institucionalizado: a objetivação do capital cultural 

através do diploma. [...] Essa certidão de competência cultural 

que confere ao seu portador um valor convencional, constante e 

juridicamente garantido no que diz respeito à cultura, a alquimia 

social produz uma forma de capital cultural que tem uma 

autonomia relativa em relação ao seu portador e, até mesmo em 

relação ao capital cultural que ele possui, efetivamente, em um 

dado histórico (BOURDIEU: 2015b, p. 81-88). 

 

Nesse contexto, o capital cultural pode ser visto como um conjunto de bens 

simbólicos, que modificam a percepção sobre as regras do jogo social, fazendo com que 

o sujeito de alguma maneira tenha um maior repertório de possibilidades de 

interpretação e ação nas vivências cotidianas.  

Dessa maneira, o capital social permite uma ampliação nas redes de 

relacionamentos, que pode gerar deslocamentos com maior mobilidade em lugares que 

na ausência desse capital seria bem mais difícil o tráfego. E o capital cultural permite 

um acesso maior às linguagens (implícitas em muitos casos) que proporcionam uma 

interpretação mais consciente da realidade, o que faz tremenda diferença na percepção 

da maneira como agir, como falar, como articular cada passo na trajetória de vida. Uma 

conexão entre sujeito inserido na cultura, e a cultura que influencia o mesmo. 

 

 

1.3 O CONCEITO DE CAMPO E EDUCAÇÃO: COSTRUINDO FORMAS DE 

PERCEPÇÃO DA REALIDADE 

 É possível pensar que as tradições culturais são construções pautadas em jogos 

de linguagens e interpretações pautadas num conjunto de símbolos comuns. Na 

percepção dessa realidade fica nítido que aquilo que fere a vida e a liberdade, a partir de 

ações concretas amparadas por discursos de aniquilação do outro, bem como os 
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contextos do nascimento das desigualdades, são elementos construídos na força que 

emana do discurso. 

O conceito de campo em Bourdieu mostra a maneira como que nos jogos do 

poder simbólico ocorrem disputas dentro de certos conjuntos regras. Onde de um lado, 

se tem uma ortodoxia que se prontifica a ser guardiã da estabilidade dos sistemas 

postos. E do outro, uma heterodoxia, que luta por ocupar maiores espaços, sempre num 

movimento de questionar os posicionamentos conservadores, propondo inovações. O 

fato é que tanto uma parte, quanto a outra, tem um interesse comum, assumir o controle 

que poderá conferir-lhes o status de donos da palavra, e dessa maneira construtores da 

cultura.   

A noção de campo em Bourdieu significa, então, “os espaços estruturados de 

posições (ou de postos) cujas propriedades dependem da sua posição nesses espaços e 

que podem ser analisadas independentemente das características dos seus ocupantes” 

(BOURDIEU: 2003, p. 119). O campo é esse lugar com atribuições hierárquicas, onde 

sujeitos convivem direcionados por condutores, que ocupam o espaço do poder.  Essa 

noção de campo pode ser relacionada às mais variadas áreas da vida, como por 

exemplo: política, economia, religião, ciência.  

E como espaços precisam ser ocupados, a noção de campo revela que nesse 

preenchimento dos lugares mais privilegiados existem inúmeras disputas, temos 

segundo Bourdieu 

 

Do lado dos dominantes, todas as estratégias, essencialmente 

defensivas, visam conservar a posição ocupada, portanto, 

perpetuar o status quo, ao manter e fazer durar os princípios que 

servem de fundamento à dominação. [...] Os dominantes tem 

um compromisso com o silêncio, discrição, segredo, reserva 

(BOURDIEU: 2015c, p. 32).  

 

Esses detalhes observados na estruturação da hierarquia social dão a falsa noção 

de que os poderes do Estado, das empresas, da religião, etc., são fixos e impermeáveis a 

qualquer questionamento. Nesse jogo, é imprescindível que os controladores das regras 

façam se perpetuar com todos os dispositivos possíveis, o domínio, e que se crie uma 

aparência em que determinados fatos sejam considerados socialmente naturais (miséria, 

violência, desigualdade social e cultural, preconceitos de gênero, etnia, religioso). 

A manutenção desses tipos de exclusão é feita exatamente na ausência dos 

questionamentos. Pois para sustentar esse domínio assimétrico é preciso fazer com que 

inúmeros tipos de distinções pareçam anormais, gerando as situações de silenciamento. 
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Qualquer possibilidade de cosmovisão existente à margem do social é destinada a 

múltiplos tipos de isolamento. Nas palavras de Bourdieu 

 

A estrutura do campo é um estado de relação de força entre os 

agentes ou as instituições envolvidas na luta ou, se se preferir, 

da distribuição do capital específico que, acumulado no 

decorrer das lutas anteriores, orienta as estratégias posteriores 

(BOURDIEU: 2003, p. 120). 

  

São esses os interesses em jogo: ou de manter a estrutura; ou, propostas de 

inovação, de ressignificação dessas estruturas. Há entre o protagonista e o antagonista 

um comum acordo de regras convencionadas que servem tanto para um grupo que 

deseja se manter, ou o outro questionar. Uma trama simbólica em comum, onde se 

disputam o melhor lugar. E quando o conceito cultura aparece nessas relações com o 

conceito de campo, e é colocada como legítima por determinado grupo e desconhece 

outras possibilidades, acaba se tornando o fundamento da exclusão das diferenças. 

Bourdieu acredita que “a cultura nunca é pura, que sempre tem dimensões não só de 

dominação, mas também de nacionalismo. A cultura é um instrumento de legitimação e 

dominação” (BOURDIEU: 2014a, p. 220).  

 Um dos campos em que podem ser observadas de maneira clara essas categorias 

de Pierre Bourdieu pesquisadas até aqui, é a educação. A educação é para Bourdieu um 

campo marcado pela força da linguagem simbólica, onde as relações de produção de 

sentido que são ali experienciadas direcionam perspectivas de vida, sendo decisivas no 

processo de produção de subjetividade. A educação possibilita questionamentos que 

representam algo muito mais significativo que um simples reclamar de espaço dentro de 

uma estrutura de poder. É possível através do estudo, da reflexão crítica e pesquisas, 

arregimentar argumentos para a desconstrução de todo discurso de imposição, que quer 

dar uma realidade pronta sujeitando sujeitos, sonegando potencialidades presentes na 

condição humana, Bourdieu denomina a educação como ação pedagógica.  

Para Bourdieu toda ação pedagógica é objetivamente uma violência simbólica, 

há uma intervenção nas vivências de sujeitos que frequentam o espaço educacional, e 

estão começando desenvolver outras formas de percepção da vida. Essa dinâmica pode 

ser desdobrada em três dimensões segundo o pensador francês: educação difusa, quando 

exercida pelos membros educados de uma formação social ou de grupo; educação 

familiar, quando exercida pelos membros do grupo familiar, os quais a cultura de um 

grupo ou de uma classe confere essa tarefa; e, educação institucionalizada, quando 
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exercida por um sistema de agentes explicitamente convocados para esse fim por uma 

instituição com função direta ou indiretamente, exclusiva ou parcialmente educativa 

(BOURDIEU: 2014b, p. 26). 

 Há uma reprodução do arbitrário cultural (costumes, gostos e disposições) da 

classe dominante. O que pode impossibilitar no processo de construção do 

conhecimento a percepção de uma imagem mais nítida da realidade, perpetuando 

estágios de alienação, ou negação das diferenças. Há uma demonstração da força 

simbólica nas ações pedagógicas, “a ação pedagógica implica necessariamente a 

condição social de exercício a autoridade pedagógica e a autonomia relativa da instância 

encarregada de exercê-la” (BOURDIEU: 2014b, p. 32).  

Portanto, as ações pedagógicas são possíveis graças à estruturação do arbitrário 

cultural. Que é articulado pela classe à qual pertence o direito da palavra. De maneira 

sutil o arbitrário cultural é colocado como padrão, e a ação pedagógica ocorre de 

maneira a proteger e legitimar esse arbitrário, como se a construção de outro sistema 

possível, fosse uma aberração. O andamento desse processo implica o surgimento de 

outro conceito que complementa e expande o olhar para esse campo, que Bourdieu 

chama de autoridade pedagógica.  

 

Desde que toda ação pedagógica em exercício dispõe por 

definição de uma autoridade pedagógica, os emissores 

pedagógicos são logo de imediato designados como dignos de 

transmitir o que transmitem, e por conseguinte, autorizados a 

impor a recepção e a controlar a inculcação por sanções 

socialmente aprovadas ou garantidas (BOURDIEU: 2014b, p. 

42).   

 

Há todo um ambiente diligentemente preparado para que esse arsenal de 

exercício de violência simbólica seja homogeneamente aceito, como sendo a melhor 

proposta para a formação de sujeitos. As ações pedagógicas, presentes nos sistemas de 

ensino escorados em uma autoridade pedagógica dão uma sensação de ordem e 

progresso. É formação de um tipo de arquétipo de sobriedade, mas que em seu interior 

resguarda uma manipulação na oferta de possibilidades de percepção sobre o mundo.  

 

Desde que toda ação pedagógica em exercício dispõe por 

definição de uma autoridade pedagógica, os receptores 

pedagógicos estão de imediato dispostos a reconhecer a 

legitimidade da informação transmitida e a autoridade 

pedagógica dos emissores pedagógicos, e por conseguinte a 

receber e a interiorizar a mensagem. [...] O monopólio da 

legitimidade cultural dominante é sempre o resultado do jogo de 
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uma concorrência entre instâncias ou agentes: segue-se que a 

imposição de uma ortodoxia cultural corresponde a uma forma 

particular da estrutura do campo de concorrência  

(BOURDIEU: 2014b, p. 43).   

  

No campo da educação onde essas distinções poderiam ser repensadas, ainda 

persistem marcas que infelizmente são reproduzidas num ciclo quase que interminável 

de desigualdades, preconceitos e alienação. É preciso uma urgente reorientação do 

conceito de cultura, de tal modo que a percepção tanto de professores, quanto de alunos 

desenvolva o olhar de que eles mesmos são esses importantes agentes dotados de um 

poder transformador. Que a cultura não pode ser uma fatalidade que predestina pessoas 

a viverem para sempre limitados num universo sem o mínimo de condições para 

transcender realidades que precisam ser transformadas. 

Dessa maneira, a educação se configura como campo oportuno para a 

desconstrução desse monopólio da legitimidade cultural que as classes dominantes 

reclamam para si. A educação não pode ser um espaço de mera reprodução de um 

sistema arbitrário cultural. Ao contrário pode ser o meio para a construção de uma 

cultura ressignificada com proposta de respeitar a diversidade de vivências.  

Diante dessa constatação é possível com Bourdieu repensar alguns modelos de 

educação no sentido de construir uma subjetividade mais autônoma. A educação é mais 

que um ciclo de reprodução de certos elementos culturais e simbólicos, ela poderia ser 

encarada como uma auto percepção crítica do mundo. O sujeito inserido no contexto 

educacional pode reagir à construção de certos estereótipos de distinção social, 

modificando sua realidade a partir da relação reflexão/ação. Os conceitos trabalhados 

aqui na sociologia de Bourdieu sinalizam essa possibilidade que a educação traz, que 

pode ser um constante repensar o lugar que se ocupa na vida, ou de que forma pode-se 

contribuir para a construção de uma convivência melhor. A educação tem esse poder de 

questionar qualquer ação de violência simbólica, e reconstruir espaços de aprendizagem 

e modificação de qualquer status opressor.  

A educação gera empoderamento, novos conceitos são novas formas de 

percepção, o ato de leitura e de formação gera uma inquietude perante o mundo, e não 

se aceita mais uma realidade dada ou estática. O sujeito em construção que recebe 

investimentos sérios em sua educação/formação, constrói condições de interpretar a 

realidade por si só, não é alvo de alienação ou qualquer tipo de exercício de poder que 

insiste em mostrar uma realidade de sujeição, sinalizando a construção de uma ilusória e 

nefasta percepção da realidade marcada por limitação imposta, da qual supostamente 
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não se pode questionar. A educação faz parte de uma questão política, é a demarcação 

do questionamento, e da construção de outros deslocamentos a partir do saber. Há uma 

relação entre saber e poder, e poder e saber. 
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2 PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADE E RELAÇÕES DE PODER: OLHARES A 

PARTIR DE MICHEL FOUCAULT 

 Um importante deslocamento na obra de Michel Foucault (1926 – 1984) é a 

análise histórica sobre o pensamento a respeito das representações da formação do 

sujeito, como integrante de determinada cultura. O pensador francês abre significativos 

horizontes que sinalizam travessias de fronteiras naquilo que pode ser descrito por 

processo de formação do sujeito (ou individuação).  Mostrando que não é sem disputas 

e argumentações que se chegaram às tentativas de definição.  

Todavia, não é só o questionar que se encontra aqui em jogo, mas também a 

tentativa de compreensão daquilo que estrutura o que se tem por um discurso verdadeiro 

ou não diante de determinadas interpretações sobre o sujeito. Há todo um percurso em 

direção ao que pretende um esboço de compreensão sobre que passa inevitavelmente 

pelas maneiras de como se interpreta o sujeito e sua complexidade, gerando inúmeros 

sentidos. Constatar a pluralidade de discursos que tentam ser o receptáculo 

epistemológico quase transcendental, ou, dito de outra forma, o que se tenta reconhecer 

por verdade. Por fim, nessa busca implacável por (des)limitações conceituais, se tentará 

relacionar o cerne desses questionamentos.  

 

 

2.1 A EXPERIÊNCIA DE “SI”: ANÁLISE DO CONCEITO DE SUBJETIVIDADE  

Pensar nessa “experiência de si” e as possíveis compreensões sobre o sujeito no 

mundo ocidental sob esse viés foucaultiano é se abrir ao risco de uma percepção 

nômade, sem qualquer pretensão de pertencimento a qualquer estrutura inexorável, sem 

pontos de fuga. É o não-lugar epistemológico, sensível à finitude de qualquer força 

empírica.  

No curso A Hermenêutica do Sujeito, Foucault fundamenta a questão sobre 

como se dava a percepção do que irá ser chamado de “experiência de si”. 

Proporcionando um mergulho inquietante com algumas paisagens históricas que 

anunciam de alguma maneira como foi se configurando a de produção dos limites do 

que se entende por subjetividade.  

 

Assim, enquanto tudo nos indica que na história da filosofia – 

mais amplamente ainda, na história do pensamento ocidental – 

o gnôthi seautón (conhece-te a ti mesmo) é, sem dúvida, a 

fórmula fundadora das questões entre sujeito e verdade, por que 

escolher esta noção aparentemente tanto marginal, que 
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certamente percorre o pensamento grego, mas à qual parece não 

ter sido atribuído qualquer status particular, a de cuidado de si 

mesmo, epiméleia heautô (cuidado de si)? (FOUCAULT: 

2006a, p. 5). 

 

Há uma trajetória, marcada pela descontinuidade, que não permite a estaticidade 

de um sujeito acabado. Existem disputas em vários momentos históricos para a 

manutenção da posição de poder e assim, reconhecer, ou ter a última palavra sobre o 

que pode vir a ser esse sujeito. A ideia de subjetividade pode ser analisada aqui como 

um constante movimento de devir histórico.  

A subjetividade (ou o sujeito) sofre influências de seu contexto histórico-

cultural. Com efeito, essas influências estão na base de suas representações, 

impossibilitando definições fixas. A compreensão sobre esse sujeito foucaultiano é 

marcada por desconforto. Parece um momento de abalo, um momento desértico. Ponto 

de encontro entre o problema e a solução. Esse esforço teórico traz consigo uma ruptura 

com definições como pontos de chegada. O olhar histórico mostra as definições a partir 

desses vários contextos culturais como pontos de complexidades e desencontros, ou 

seja, uma metodologia da ruptura, da descontinuidade. Uma metodologia que aponta o 

sujeito como errante, em interminável processo de reconstrução.  

O sujeito para Foucault então, não poderia ser definido como se fosse uma 

substância ou essência. Não se pode enquadrar em amarras conceituais. Há um ponto de 

tensão ao falar em sujeito e subjetividade em status de definição, no sentido de tentar 

responder: o que é o sujeito? O que é a subjetividade?  

Para Foucault o que ocorre é um conceito em constante mutação, que não está 

em dimensão estática, mas em fluxo contínuo, ou seja, se pudermos chamar de conceito, 

que seja uma espécie de conceito em deslocamento, nômade. Há um descentramento 

daquilo que se tem como possibilidade de definição cristalizada de um sujeito 

teleológico, ou transcendental, designado de antemão.   

Ao investigar em algumas de suas aulas no curso a A Hermenêutica do Sujeito, o 

diálogo entre Sócrates e Alcibíades, Foucault traz alguns aspectos que sinalizam certos 

horizontes mais amplos na compreensão desse sujeito na contemporaneidade, 

estabelecendo uma conexão com problematizações que remontam tempos clássicos da 

Grécia.  

No decorrer da pesquisa ele analisa uma parte do texto de Platão sobre o 

significado da expressão conhece-te a ti mesmo. Alcibíades está tomando consciência 
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de sua relação com o mundo. Atravessando por intensos momentos de redistribuição das 

fronteiras do seu conhecimento sobre si,  

 

O diálogo Alcibíades traz como subtítulo da natureza humana. 

Ora, no desenvolvimento de toda a última parte do texto vemos 

que a questão que Sócrates coloca e tenta resolver, não é: deves 

ocupar-te contigo; ora tu és homem; portanto pergunto, o que é 

um homem? A questão colocada por Sócrates, muito mais 

precisa, muito mais difícil, muito mais interessante, é a 

seguinte: deves ocupar-te contigo; mas o que é esse si mesmo 

(autò tò autó), pois que é contigo mesmo que tem que ocupar-

te? Questão que, consequentemente, não incide sobre a natureza 

do homem, mas o que nós hoje chamaríamos de questão do 

sujeito. O que é este sujeito, que ponto é este e em cuja direção 

deve orientar-se a atividade reflexiva, a atividade refletida, esta 

atividade que retorna do sujeito para ele mesmo? O que é este 

eu? (FOUCAULT: 2006a, p. 50).  

 

Há uma proposta de diálogo sobre a questão do conhecimento e reflexão sobre 

si. E também uma tentativa de encontrar certas respostas que talvez pudessem oferecer 

pistas sobre uma possível construção de um conceito de sujeito. Fica implícita uma 

busca por parâmetros aos quais se possam talvez utilizar como modelo para comparar 

essa possibilidade “de si” diante de conceitos previamente estabelecidos. 

 Foucault desfere golpes mortais a qualquer proposta de um sujeito 

transcendental possuidor de uma essência estereotípica. Isso tudo, face esse sujeito (ou 

modo de sujeito) singular, sem fronteiras tele e ontologicamente definidas que 

enquadram suas possibilidades de ser dentro de um dogma, doutrina ou algo assim.  Ou 

seja, há uma espécie de desconstrução de discursos prontos sobre o que/ou quem esse 

sujeito é. 

   Ao questionar sobre o que seria, ou quem seria esse „eu‟, tem-se uma tentativa 

de construir uma técnica que o fizesse capaz de governar a si próprio, o também 

possibilitaria o governo do outro. Há também uma questão política nesse texto de 

Platão. Foucault ressalta que 

 

O que está em jogo em toda a segunda parte neste final do 

diálogo, é a necessidade de fornecer a este “si mesmo” – na 

expressão “cuidar de si mesmo” – uma definição capaz de 

implicar, abrir ou dar acesso ao saber necessário para um bom 

governo. O que está em jogo no diálogo é, pois: qual o eu de 

que devo ocupar-me a fim de poder, como convém, ocupar-me 

com os outros a quem devo governar? É este circulo que vai do 

eu como objeto de cuidado ao saber do governo como governo 
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dos outros, creio, está no cerne final do diálogo (FOUCAULT: 

2006a, p. 51). 

 

Começam a aparecer relações políticas e de poder que envolvem essa questão da 

construção da subjetividade. É parte de um jogo de domínio que acaba por gerar essa 

subjetividade subjetivada, e que Sócrates mostra a Alcibíades que a vivência política 

depende dessa profunda imersão em si. Que acaba não se tornando (propositalmente?) 

uma realidade comum ao que se entende por população. A gênese das configurações 

daquilo que Foucault posteriormente irá chamar de o governo dos vivos. 

 Essas análises auxiliam na compreensão sobre essa representação da 

subjetividade em construção, ou as experiências de si, que apontam para um profundo 

colapso do que se pretende conceituar como sujeito. Evidenciando por uma 

epistemologia da suspeita sendo este uma construção condicionada histórico, político e 

culturalmente.  

O texto de Platão, segundo Foucault, defende a ideia de que as relações de poder 

político acabam por influenciar a formação do sujeito.  É preciso esse choque na forma 

de compreender o ser humano da contemporaneidade, para se perceber a gravidade de 

certos exercícios de poder político e econômico que disseminam modos de vida 

excludentes, que limitam a potência que existe no que é ser humano que busca essa 

consciência de si.  

É dentro dos escombros dessa explosão causada pelo pensamento pós-

estruturalista francês, em contato muito próximo com o pós-guerra, após a catástrofe de 

descontruir esse sujeito substancial, essencialista e teleológico, que se tenta estabelecer 

esse reconfigurado sujeito sem fronteiras. É na angústia da desilusão, que urge um 

horizonte de reinvenção de novas possibilidades de subjetividades, livres, sem amarras, 

é o despertar daquilo que se quer ser, longe das amarras fascistas que tentam aniquilar 

as possibilidades múltiplas de ser. Ser aqui, pode se considerar como algo no gerúndio, 

ou seja, o que está sendo, se tornando, se descobrindo. Não é só uma desconstrução 

vazia que Foucault proporciona, mas é uma desconstrução para se construir algo, ou 

alguém melhor. A incerteza do ser, a inconclusão, a instabilidade é a possibilidade de 

redescoberta e ressignificação do existir.  

Esse olhar para o sujeito da contemporaneidade a partir das percepções 

foucaultianas leva ao questionamento dos limites do que se tem estabelecido como 

conceitos de sujeito e subjetividade. Após a troca de uma teologia por uma antropologia 

proposta por Feuerbach, e após o anúncio da morte de Deus por Nietzsche, nos idos do 
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século XIX, agora talvez o conceito do que é o ser humano encontra suas limitações, e 

agoniza, após guerras terríveis, como a Primeira e a Segunda Guerra, e tem sua morte 

anunciada. 

 Existe um sistema que não se sabe direito o que é, mas gera condições de vida 

totalmente desiguais, numa distinção abismal entre ricos e pobres. E a formação dos 

sujeitos vai acontecendo nesses ambientes, com certas experiência de si influenciadas 

por essas tais condições,  

 

O sujeito não morreu, mas ele não é uma natureza, um ser, nem 

mesmo um conceito. No máximo uma ficção, o que abre 

ademais a possibilidade de pensa-lo diferentemente, 

especialmente no contexto de uma hermenêutica de si mesmo 

(DEKENS: 2015, p. 213). 

 

Pode-se depreender com esses deslocamentos que não há mais essa categoria de 

um ser humano substancial. Existem discursos, representações e interpretações sobre o 

ser. Como se o existir dependesse da relação de sentido que se estabelece, por isso, um 

conceito em trânsito. Não se dizendo então, ser humano, mas possibilidades históricas e 

culturais que vão se anexando às múltiplas percepções.  

Há uma espécie de contestação contra a proposta de identidades fixas. O 

fortalecimento da compreensão a respeito da fragmentação das interpretações sobre a 

formação da subjetividade. Percepções descentradas sobre essa construção do “eu” 

contemporâneo. Há a presença e reconhecimento da dimensão de historicidade. É como 

se as noções com temporalidades bem delineadas orientassem na percepção sobre a 

maneira de compreender vários conceitos, inclusive a formação de subjetividade. Nas 

palavras do próprio Foucault, “homem é uma invenção cuja recente data a 

arqueologia de nosso pensamento mostra facilmente. E talvez o fim próximo” 

(FOUCAULT: 1999, p. 536).  

Diante do caos - a partir das relações humanas cada vez mais complexas nas 

atuais possibilidades de arranjos e configurações das relações sociais e subjetivas 

existentes na contemporaneidade - fica esse sinal do pensador francês, que 

desmascara a institucionalização dos vários saberes sobre as formas de constituição 

da subjetividade, que governam/adestram a vida. Essa desconstrução ressalta os 

limites discursivos sobre todas essas questões do sujeito, e abre horizontes para a 

reinvenção, a possibilidade de um fim que não está pronto, mas profundamente 

marcado pelo devir. 
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É preciso estabelecer o encontro, e perceber as relações entre o exercício de 

poder e as políticas educacionais. No mundo moderno, sobretudo a partir do século 

XVII, a educação passa a fazer parte de um processo disciplinar. Ao propor um 

olhar para a perspectiva da educação no mundo grego, sobre a educação como uma 

percepção de si no mundo, o mundo moderno traça um plano de domínio e 

docilização dos corpos através do corpo educado para o exercício de uma função. A 

educação nessa relação de poder é parecida com elementos do cristianismo, marcada 

por um sentimento de vigilância e culpabilidade, uma pressão para o ter que acertar 

as questões. Percebe-se o que Foucault chama de “procedimentos que permitem o 

controle dos discursos” (FOUCAULT: 2014, p.34). Continua, “trata-se de 

determinar as condições de seu funcionamento, de impor aos indivíduos que os 

pronunciem certo número de regras e assim de não permitir que todo mundo tenha 

acesso a eles” (FOUCAULT: 2014, p.34).  

Há um monopólio de certas informações ao que tudo indica que dissimula o 

encontro com o real. Mesmo carecendo de um diálogo mais profundo, vale ressaltar 

que além da desigualdade econômica e social que tem seus arquitetos, há uma 

desigualdade no acesso às melhores formações. Há uma estreita relação entre o 

poder e o saber, 

A educação, embora seja, de direito, o instrumento graças ao 

qual todo indivíduo, em uma sociedade como a nossa, pode ter 

acesso a qualquer tipo de discurso, é bem sabido, que segue em 

sua distribuição, no que permite e no que impede, as linhas que 

estão marcadas pela distância, pelas oposições e lutas sociais. 

Todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou 

modificar a apropriação dos discursos, com os saberes que eles 

trazem consigo [...] Digamos em uma palavra que esses são os 

grandes procedimentos de sujeição do discurso. O que é afinal 

um sistema de ensino senão uma ritualização da palavra; senão 

uma qualificação e uma fixação dos papéis para os sujeitos que 

falam; senão a constituição de um grupo doutrinário ao menos 

difuso; senão uma distribuição e uma apropriação do discurso 

com seus poderes e saberes? (FOUCAULT: 2014, p.41). 

 

 

2.2 A LÓGICA DO VIGIAR E PUNIR: A CONFECÇÃO DA SUJEIÇÃO 

Ao constatar a transposição de fronteiras na compreensão sobre a construção do 

sujeito, e tomar ciência de que são categorias em aberto, totalmente conectadas a várias 

dimensões do exercício de poder, essa parte da presente pesquisa propõe uma análise 
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sobre os procedimentos de controle sobre à vida, uma reflexão sobre as formas como os 

vão sendo tecidos sujeitos, condicionados à determinadas percepções. 

Foucault não tem a intenção de definir exaustivamente um conceito de poder. 

Não há um percurso fixo que direcione para posicionamentos definitivos sobre os 

procedimentos de poder que determinam as possibilidades da vida. Algumas de suas 

preocupações, todavia, permitem perceber a presença de inúmeras formas sobre como 

acontecem exercícios de poder em múltiplos setores da sociedade. Poderes esses que 

acabam por designar as escolhas de populações inteiras, e quase que de maneira 

imperceptível.  

 Essas tecnologias de poder não aconteceram de uma hora para outra, elas vão 

sendo construídas, sobretudo nos séculos XVIII e XIX. E cada vez mais vão se 

ocupando em manter o domínio a partir das instituições que se especializam em 

controlar cada passo da população. Nas palavras do próprio Foucault  

 

Parece-me que um dos fenômenos fundamentais do século XIX 

foi, o que poderia denominar a assunção da vida pelo poder: se 

vocês preferirem, uma tomada de poder sobre o homem 

enquanto ser vivo, uma espécie de estatização do biológico, ou 

pelo menos, uma certa inclinação que conduz ao que se poderia 

chamar de estatização do biológico (FOUCAULT: 2005, p. 

285). 

 

Esses exercícios de poder vão se constituindo e se transformando como 

instrumentos de legitimação de domínio nos traslados da história. Antes do século 

XVIII, o domínio era exercido na figura do soberano. Ao se referir a alguns sistemas 

desse período Foucault assinala que “o poder era, antes de tudo, nesse tipo de sociedade, 

direito de apreensão das coisas, do tempo, dos corpos, e finalmente, da vida; culminava 

com o privilégio de se apoderar da vida para suprimi-la” (FOUCAULT: 2015a, p. 146).  

Havia uma centralização do poder na figura do soberano. Na sua pessoa estava 

uma figura daquele que exerceria a justiça, à qual o próprio era o criador. Aquele que 

legisla e executa a legislação numa só pessoa. “Nas sociedades ocidentais, e isto desde a 

Idade Média, a elaboração do pensamento jurídico se fez essencialmente em torno do 

poder régio” (FOUCAULT: 2005, p. 30).  

A construção dos procedimentos jurídicos, como por exemplo, a criação das leis, 

normas e instrumentos de regulação e execução. Bem como a criação de impostos, 

controle sobre a produção de rendimentos, acontecem a partir de um exercício 

assimétrico de poder, de alguma maneira inescapável. Os alicerces das relações de 
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poder se configuram como uma forma de dissimular esse total domínio, dando-lhe uma 

aparência de justiça, talvez equilíbrio. 

 

O discurso e a técnica do direito tiveram essencialmente como 

função dissolver, no interior do poder, o fato da dominação, 

para fazer que aparecessem no lugar dessa dominação, que seria 

reduzir ou mascarar, duas coisas: de um lado os direitos 

legítimos da soberania, do outro, a obrigação legal da 

obediência. O sistema de direito é inteiramente centrado no rei, 

o que quer dizer que é, em última análise, a evicção do fato da 

dominação e de suas consequências (FOUCAULT: 2005, p. 

31). 

 

Dessa forma, surgem inúmeros motivos para questionar, e compor novos olhares 

para a s configurações sob as quais o poder vai sendo exercido. Os mecanismos de 

poder acabam se tornando discursos que legitimam e sustenta as redes de domínio. E 

estes em muitos contextos, não podem ser representados na figura de equilíbrio e 

imparcialidade, pois, constituem vozes que se sobressaem no meio de uma complexa 

configuração de disposições. “O sistema do direito e o campo judiciário são o veículo 

permanente das relações de dominação, de técnicas de sujeição polimorfas” 

(FOUCAULT: 2005, p. 32). 

As relações de poder estabelecidas em fundamentações econômicas, por 

exemplo, contavam com vários aparatos legislativos que asseguravam a soberania, 

mostrando que as relações de domínio ocorriam em vários setores da sociedade. No 

período do mercantilismo (séculos XVI-XVII), pensavam sobre um conceito de 

população ainda em construção, como sendo “força essencialmente produtiva, contanto, 

é claro que essa população fosse efetivamente adestrada, repartida, distribuída e fixada 

de acordo com mecanismos disciplinares” (FOUCAULT: 2008b, p. 91). De fato o 

domínio era exercido ainda que de maneira nos espaços mais variados onde acontecia a 

vida.  

O poder é exercido na história a partir de pequenos dispositivos que controlam 

os mínimos detalhes da vida. Então, questionar a maneira como lei era estabelecida, no 

universo dos absolutismos, era questionar o soberano, ou seja, questionar o dono da 

palavra.  

Enquanto durou a sociedade do tipo feudal, os problemas de 

que tratava a teoria da soberania, aqueles aos quais ela se 

referia, cobriam efetivamente a mecânica geral do poder, o 

modo como ele se exercia, desde os níveis mais elevados até os 

níveis mais baixos. A relação de soberania cobria em suma a 

totalidade do corpo social. E efetivamente, o modo como o 
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poder se exercia podia bem ser transcrito, quanto ao essencial 

em todo caso, em termos da relação soberano/súdito 

(FOUCAULT: 2005, p. 42). 

 

Sobretudo, a partir do século XVIII, algumas transformações começaram a 

acontecer no Velho Continente. Transformações essas que vão delinear de maneira 

decisiva como essas relações de poder vão sendo aperfeiçoadas. Agora não a partir das 

relações de soberania impostas pelas mãos de ferro, mas de mecanismos precisos de 

domínio, sem uma total aparência de autoridade ou algo do gênero. Esses novos 

mecanismos de controle não tem mais uma ligação tão evidente com forma que 

ocorriam nos tempos do absolutismo. Por exemplo, algumas punições eram feitas a 

partir de um grande cerimonial, para que o „criminoso‟ servisse de exemplo aos demais 

súditos, que jamais deveriam agir de forma que questionasse o soberano
1
.  

Lentamente começam a surgir outras modalidades de manutenção do poder. O 

que a partir de Foucault pode ser chamado de nova mecânica do poder ou nova 

economia do poder. Essas novas categorias de domínio nascentes, podem ser o que 

Foucault reconhece como poder disciplinar.  

O poder e seus mecanismos não cessam com o tempo, pelo contrário, a maneira 

como agora vão sendo reconfigurados em sua forma permite uma ilusão de democracia. 

É significativa a análise que Foucault faz sobre alguns conceitos como, por exemplo: o 

de população, que será detalhado abaixo. Com o crescimento, sobretudo da vida urbana, 

vão surgindo novas demandas por conta de relações sociais novas, e era preciso 

assegurar meio para evitar o caos. Então vão surgindo novos modelos de gestão da vida, 

o que pode ser chamado de nascimento da biopolítica. 

O corpo social não tem de fato essa possibilidade de uma total liberdade, pois 

seria o caos. A liberdade que lhes é conferida acontece a partir de certos desígnios 

coercitivos, representados nas constituições, um acordo comum de regulação da vida. 

No lugar dos poderes centralizados na figura de um soberano, agora se 

institucionaliza um Estado, que deveria representar os interesses coletivos de uma 

população devidamente registrada. Onde inclusive o poder jurídico faz parte desse jogo 

democrático, e os poderes não ficariam em um único espaço. 

 

Temos de um lado uma legislação, um discurso, uma 

organização do direito público articulados em torno do princípio 

                                                           
1
 Na obra Vigiar e Punir, especificamente no primeiro capítulo com o título: O corpo dos condenados há 

um relato que pode ser utilizado como exemplo para alguns tipos de punição. 
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da soberania do corpo social e da delegação, por cada qual, de 

sua soberania ao Estado; e depois, uma trama cerrada de 

coerções disciplinares que garante, de fato, a coesão desse 

mesmo corpo social. [...] Um direito de soberania e uma 

mecânica da disciplina: é entre esses dois limites que se pratica 

o poder (FOUCAULT: 2005, p. 44-45). 

 

Portanto, eis o berço daquilo que é vivenciado hoje na contemporaneidade. Esse 

olhar para surgimento das novas formas de controle, a gênese do biopoder é de extrema 

relevância como ponto de partida para compreender alguns temas atuais, sobretudo a 

proposta do presente trabalho que será fazer a intersecção entre a produção de 

subjetividade e a formação docente.  

 

 

2.3 A GÊNESE DO BIOPODER E O CONCEITO DE POPULAÇÃO 

Com essa sociedade nascente haverá a necessidade de uma produção de 

conhecimentos comuns básicos que o sujeito deverá adquirir. Sem os quais o sujeito 

estará de certa maneira excluído da sociedade. Esses novos elementos sutis de exercício 

de poder que agora disciplinam a vida, são algumas partes integrantes desse processo 

que Foucault reconhecerá como a sociedade das normas.  

Os padrões dessa sociedade das normas irão fazer com que a partir de uma 

maneira “democrática”, sejam confeccionados sujeitos dóceis ao sistema. E se o sujeito 

questionar, não receberá na maioria das vezes um castigo em praça pública (como 

implantação da lei por medo e no mesmo ato demonstração da força do soberano) ao 

contrário, acontecerá de forma suave. Quem não se enquadra suavemente sentirá o 

terrível peso da exclusão, pois existe um tipo de linguagem e um modus vivendi que é 

colocado como expressão daquilo que deve ser, e quem não se enquadra, é o anormal.   

Todo esse processo de construção de um posicionamento dominante ocorre a 

partir das disputas por um discurso que seja dado como verdadeiro. O que está em 

questão é a possibilidade de direcionar aquilo que é, ou não, importante segundo os 

pressupostos de quem tem jurisdição sobre a palavra. Assim, decisões acabam sendo 

tomadas pela força do discurso legitimado na constituição. E a população tem de acatar 

em nome de uma ordem a ser estabelecida, custe o que custar.  

Na medida em que esse domínio vai vencendo os interditos e ganhando espaço e 

voz, os valores normativos vão sendo designados como estereótipos. Há uma espécie de 

tentativa naturalização daquilo que é agora colocado como fundamento essencialista de 
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uma verdade inquestionável. Quem tem o poder escreve sua versão oficial da história. O 

poder é nesse contexto a designação daquilo que deve ser feito ou não, estudado ou não, 

controlado ou não, no jogo democrático. Ou seja, quais as fronteiras do conceito de 

democracia quando refletimos sobre a formação do sujeito? 

Foucault em dados momentos se propõe a analisar aspectos da sociedade a partir 

de lugares à margem. Ao se referir sobre estudos em relação a esse domínio, pensando 

naqueles que de certa forma se encontram excluídos dos melhores lugares do sistema 

ele escreve: “em vez de formular esse problema da alma central, eu acho que conviria 

tentar estudar os corpos periféricos e múltiplos, esses corpos constituídos, pelos efeitos 

do poder, como súditos” (FOUCAULT: 2005, p. 34).  

No abjeto certos problemas sociais podem mostrar de maneira mais próxima da 

realidade, se comparar com os ditos oficiais. Esses ditos são permeados por interditos, e 

as verdades que o compõe são fruto de discursos meticulosamente engendrado, que 

funcionam como verdadeiras odes ao poder. E nas camadas sob o trágico efeito nefasto 

desse exercício de poder aparece a possibilidade de ver o que acontece de fato. É o mero 

corpo desnudo que carrega todas as marcas de várias dimensões de miséria. Diante 

dessa vida mostrada na periferia, a maldade dos donos do poder é desvelada, e se 

percebe um jeito suave de aniquilar o que se pretende por cultura, e subjetividade. 

A partir de mecanismos quase que imperceptíveis essas relações de poder vão se 

constituindo como sendo naturais. O discurso da naturalização, prometendo a 

homogeneização de um pressuposto endereçado sobre que pode significar o conceito de 

humanidade, pode ser considerado um dos grandes instrumentos de construção de 

sujeitos sujeitados, ou seja, “o poder se situa agora e é exercido no nível da vida, da 

espécie, da raça e dos fenômenos maciços de população” (FOUCAULT: 2015a, p. 148).  

A noção de população antes do século XVIII estava relacionada às grandes 

epidemias, tragédias e problemas que geravam a morte de um grande número de 

pessoas. Nesse novo momento, a noção de população passa a ser tratada como objeto de 

ações pensadas e quantificadas com o máximo de precisão. Agora  

 

Não se trata de obter a obediência dos súditos em relação à 

vontade do soberano, mas de atuar sobre coisas aparentemente 

distantes da população, mas que se sabe, por cálculo, análise e 

reflexão, que podem efetivamente atuar sobre a população. É 

essa naturalidade penetrável da população que a meu ver faz 

que tenhamos aqui uma mutação importantíssima na 

organização e na racionalização dos métodos de poder 

(FOUCAULT: 2008b, p. 94). 
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O pensador francês detecta como administração dos corpos e gestão calculista da 

vida ou o que se tornará um célebre termo: biopoder. Agora o poder é exercido na vida, 

ou na tentativa de proporcionar a plenitude desta. Onde de um lado se tem uma série de 

necessidades a serem supridas, e do outros instrumentos reguladores que devem garantir 

minimamente a satisfação dessas necessidades, de forma metódica e organizada. Assim, 

o sistema capitalista nascente ganha traços daquele que dominará o modo de produção.  

Algumas dessas modificações trouxeram contribuições, pois cada vez mais se 

controlava os perigos das epidemias, a produção de alimentos supria as demandas. E 

como exemplos, pode-se falar do aumento da expectativa de vida da população, da 

diminuição da mortalidade infantil. Sobre isso Foucault relata que “o que é reivindicado 

e serve de objetivo é a vida, entendida como necessidades fundamentais, a essência 

concreta do homem, a realização de suas virtualidades, a plenitude do possível” 

(FOUCAULT: 2015a, p. 157).   

O poder agora deve ser analisado como tendo uma circularidade, que se 

desdobra em vários segmentos.  Assim, o poder não é algo estático, que se tem posse, 

ao contrário, é fluido, e nessas múltiplas redes exerce significativas influências dos 

sujeitos: “o sujeito é um efeito do poder, ao mesmo tempo na mesma medida em que 

um efeito seu, seu intermediário: o poder transita pelo sujeito que ele constituiu” 

(FOUCAULT: 2005, p. 35).  

O século XIX é um período de transformações radicais, os modos de produção 

vão se tornando cada vez mais complexos, entra em cena uma explosão da vida urbana, 

em detrimento àquela vida no campo. As pessoas começam a ir para as grandes cidades 

na procura por empregos nas fábricas, e com esse êxodo surgem situações sem 

precedentes, de acordo com essas novas demandas vão surgindo novas maneiras de 

organizar a vida. E as relações de poder vão se atualizando no direcionamento dessa 

vida urbana e desses trabalhos nas fábricas. Enfim, para cada novidade na dinâmica da 

vida, as relações de domínio se reorientam.  

A fim de caracterizar essa massa de trabalhadores o historiador francês Corbin 

afirma que: “esse corpo potente, geralmente, revela-se muito minado gasto pela fadiga, 

pela duração, a insalubridade do trabalho e por uma grande vulnerabilidade biológica” 

(CORBIN: 2012, p. 315). A preocupação dos donos dos meios de produção, na 

Revolução Industrial, era tão somente produzir. O ímpeto de querer lucrar a qualquer 

preço – inclusive detonar a vida dos funcionários por condições totalmente inadequadas 
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– fica evidente quando se vê relatos das maneiras como o operariado vivia e trabalhava 

nesse momento.  

Foucault alerta que o corpo se torna inserido de maneira muito próxima nas 

questões políticas muito sérias nesses novos arranjos sociais. Há um movimento para 

aumentar a produção. Os meios de controle se tornam totalmente eficientes, e a 

exploração, seguida de uma aniquilação da vida se torna algo natural. É a vida que se 

pode explorar, o suor fundido ao sangue e as lágrimas que se tornam vozes que não se 

quer escutar. A miséria de parte da sociedade dominada se torna alvo de novas 

legislações que beneficiam os financiadores da agonia.  

 

Este investimento político do corpo está ligado, segundo 

relações complexas e recíprocas, à sua utilização econômica; é, 

numa boa proporção, como força de produção que o corpo é 

investido por relações de poder e de dominação; mas em 

compensação sua constituição como força de trabalho só é 

possível se ele está preso num processo de sujeição (onde a 

necessidade é também um instrumento político cuidadosamente 

organizado, calculado e utilizado); o corpo só se torna força útil 

se é ao mesmo tempo corpo produtivo e submisso 

(FOUCAULT: 2014c, p. 29). 

 

Esse é o poder que domina e adestra a vida, assim ficam claros os termos 

biopoder e biopolítica. É esse domínio que sufoca, aniquila e utiliza o potencial que há 

na vida para o benefício das castas que estão no poder da administração dos corpos, e 

isso de maneira muito discreta e sutil, sem dar indícios do que se trata no fundo e de 

como se articulam esses sistemas. Esses poderes que dominam a vida e as relações 

políticas se sustentam da fraqueza e sujeição das partes mais frágeis e dóceis. 

 Os aparelhos do poder para o exercício de domínio são marcados pela presença 

de um armamento pesado e toda uma complexa engenharia, que impossibilita qualquer 

reação, ou ato subversivo. Qualquer possibilidade de resistência ou percepção desse 

domínio acaba sendo dissimulada por traz das cortinas dessa tragédia. A ilusão da 

liberdade é criada, bem como as identidades nacionais. A motivação para a guerra-

trabalho, não é a luta pelo soberano, mas é pelo bem de todos. A mística nacionalista de 

certa forma disfarça a exploração, e negocia certos direitos mínimos para legitimar as 

sujeições que dominam a mera vida.  

Os sinais são criados para marcar esses corpos dóceis e sujeitados. De que 

maneiras essa demarcação ocorre? Quais os mecanismos que vão gerar esses corpos 

submissos, privando-os de uma compreensão de mundo para além daquela realidade de 
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exploração? É preciso reconhecer que esses poderes não são pontos fixos, como que 

uma propriedade adquirida. Na verdade, esses poderes não tem uma constituição 

ontológica, simplesmente é exercido. Ele perpassa as vivências, não pode ser colocado 

num recipiente, mas aparece e desaparece, e o que se percebe são seus efeitos, “esse 

poder se exerce mais que se possui, não é o „privilégio‟ adquirido ou conservado da 

classe dominante, mas o efeito de suas posições estratégicas” (FOUCAULT: 2014c, p. 

30).  

Esses processos de controle têm por objetivo por meio da vigilância e o poder 

disciplinar executar uma gestão sobre a vida. Fatos esses que são imprescindíveis na 

fabricação desses corpos docilizados. E tudo isso ocorre em um caráter de invisibilidade 

fazendo com que esses domínios pareçam naturais. A disciplina ocorre na dimensão do 

sujeito, e o biopoder em um nível de população. Há uma espécie de invenção de 

relações de multiplicidade e singularidade.  

Em dado momento o sujeito tem um acentuado aspecto de peculiaridades que se 

sobressaem como uma ilusão do ser “eu” mesmo; ao mesmo tempo em que faz parte de 

um todo. Quanto a isso Foucault escreve que “[...] a tática disciplinar se situa sobre o 

eixo que liga o singular e o múltiplo” (FOUCAULT: 2014, p. 146). Essa confusão de 

personalidades (sujeito/população) é fundamental para o estabelecimento de uma 

microfísica do poder ser exercida de forma sutil, com profundos impactos na vida nua. 

Aqui ocorre o que Foucault denomina controle celular. Um controle exercido nos 

estágios mais básicos que compõem os sistemas mais complexos, para que em hipótese 

alguma esse controle se tangencie para outros cantos.  

Alguns elementos podem ser são enumerados e que permitem a elucidação desse 

processo de domínio nas atividades que compõe a vida. Em primeiro lugar, a questão do 

estabelecimento de horários a elaboração temporal dos atos, esse tempo disciplinar 

precisa render. Não importa o contexto vivencial do empregado, do aluno, ou de 

qualquer pessoa que esteja submetida a um horário, não há o que dialogar, porque 

horário é horário, qualquer atitude que não estiver de acordo será considerada marginal. 

Boa parte do rigor e profissionalismo é percebido através das disposições diante do 

relógio e calendário, “[...] o tempo penetra o corpo e com ele todos os controles 

minuciosos do poder” (FOUCAULT: 2014c, p. 149).  

Em seguida o corpo e o gesto são colocados como em correlação, há uma 

imposição que marca o corpo com uma série de gestos definidos que expressam a 

atividade que está sendo ali proposta. Não só o controle do tempo é o suficiente, mas o 
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comportamento do corpo sinaliza algum tipo de eficiência (ou deficiência). Não 

corresponder às expectativas disciplinares nesse contexto, é em si um ato de exclusão, 

sem que se precise excluir, “um corpo disciplinado é a base de um gesto eficiente” 

(FOUCAULT: 2014c, p. 150). 

Por fim, esse corpo que deve estar em funcionamento dentro de um espaço de 

tempo regulamentado (jornada de trabalho semanal), com gestos que marcam o tipo de 

ação a ser exercida (lesão por esforço repetitivo), agora se aprofunda no processo de ser 

dominado, pois há uma articulação do corpo-objeto e a utilização exaustiva do mesmo. 

Ocorre o que Foucault chama de codificação instrumental do corpo, há uma ordem que 

precisa ser canonicamente seguida pelos corpos inseridos dentro desses sistemas, o 

valor desses corpos está na execução dessas etapas com maestria. E que para conseguir 

tal perfeição, deve ser levado à exaustão, quanto mais dominado, mais útil. O corpo 

nessa situação é visto aparentemente como algo que tem que funcionar, tipo uma 

máquina. Não residência de percepções, sentimentos e vivências. O valor na verdade 

está no preço pago pelo funcionamento mecânico.   

Em síntese, atualizando algumas das percepções de Foucault, pode-se perceber 

como se desenvolveram técnicas de segurança para o desenvolvimento do trabalho e 

estudo com métodos de controle de produtividade com tecnologias extremamente 

avançadas, como sistema de câmeras e vigilância, sistemas de controle de horário de 

entrada e saída, etc. Há uma engenharia de produção, que faz dos processos de produção 

cada vez mais complexos, só a parte administrativa não dava mais conta. 

Os aspectos biológicos da vida entram na arena do campo político. Os aspectos 

sociais, políticos, econômicos e históricos se fundem com as possibilidades fisiológicas 

e anatômicas. É inexplicável essa correlação quando se pensa no exercício político 

desse poder sobre a mera vida. Existem inúmeras instituições de proteção à vida, ao 

passo que enormes máquinas de destruição são fabricadas. Foucault chama esse fato de 

antinomia da nossa racionalidade política. E como exemplo utiliza o período da 

Segunda Guerra. “Haveria dificuldade de encontrar em toda história carnificina 

comparável à da Segunda Guerra Mundial e, precisamente nesse período, nessa época, 

foram colocados os grandes programas de proteção social, de saúde pública e de 

assistência médica” (FOUCAULT: 2006c, p. 303).  

Essa conexão entre a fábrica, a prisão e a escola abre margem para pensar numa 

possibilidade de ensino mais desterritorializada quando o recorte temporal é a 

contemporaneidade. Pensando em novas concepções descobertas sobre o processo de 
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construção de conhecimento nas diversas áreas do saber, é preciso romper com alguns 

sistemas inexoráveis, que ainda aprisionam, como a fábrica e a prisão, o ensino-

aprendizagem. A educação está para além de um adestramento, de uma formatação, mas 

é a possibilidade do sujeito cada vez mais ter consciência de si, ultrapassar qualquer 

tentativa de domínio e sujeição. A educação a partir desse horizonte foucaultiano vem 

para ser incômoda, educar é ensinar à resistência à opressão em qualquer nível, a 

formação tem ligação com a insurreição. 

Esgotam-se as tentativas de explicação desse paradoxo dramático e não se 

encontram soluções. Esse contraste sinaliza a tentativa das instituições se estabelecerem, 

todavia, de igual forma sinaliza a fragilidade das mesmas. É o que se pode colocar como 

um transtorno bipolar das instituições.  

 

Se pudéssemos chamar “bio-história” as pressões por meio das 

quais os movimentos da vida e os processos da história 

interferem entre si, deveríamos falar de “biopolítica” para 

designar o que faz com que a vida e seus mecanismos entrem no 

domínio dos cálculos explícitos, e faz do poder-saber um agente 

de transformação da vida humana; não é que a vida tenha sido 

exaustivamente integrada em técnicas que a dominem e gerem; 

ela lhes escapa a continuamente (FOUCAULT: 2015c, p. 154).  

 

Na complexa base da administração que direciona o mundo ocidental fica 

notório o quanto essas técnicas de domínio estão desenvolvidas e a forma como elas 

operam no sentido de criar subjetividades sujeitadas. Alguns dos mecanismos descritos 

acima mostram que a construção da sociedade passa por essas relações de exercício de 

poder que acabam por moldar os sujeitos dentro de possibilidades quase que 

inescapáveis. Partes de algumas culturas vão sendo tecidas e moldando as pessoas de 

acordo com certas normatividades, e vidas acabam por se conformar nesses 

estereótipos.  

Com as contribuições de Foucault ficam evidentes as fragilidades das 

instituições que acabam se tornando donas do discurso. A maneira como os corpos vão 

se organizando nas grandes cidades, pensando, por exemplo, nos desafios dos 

trabalhadores no horário de ir e voltar para seus trabalhos, conduções extremamente 

apertadas, uma aniquilação da vida.  

  Portanto, é através de uma análise dos modos de vida periféricos que se 

esclarecem essas relações de poder, “o homem – nós seres de vida, de fala e trabalho – 

se tornou objeto para diversas outras ciências, é preciso buscar a razão disso não em 
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uma ideologia, mas sim na existência dessa tecnologia política que formamos no seio da 

nossa sociedade” (FOUCAULT: 2006c, p. 303).  

A desconstrução de certos domínios que se tentam colocar como padrões de 

normalidade deve ser um trabalho incessante. Os discursos precisam ser analisados, e 

qualquer enquadramento que gere qualquer tipo exclusão e desvalorização do outro, 

bem como constrangimentos, precisam ser reconfigurados. Diante dessas questões de 

exercício de poder sobre a mera vida e os procedimentos de exercício de controle 

precisam surgir resistências, que reconheçam o valor da diversidade. Estereótipos não 

podem aniquilar as diferenças, o discurso precisa sempre se colocar aberto, em devir, 

pois as grandes questões que permeiam a vida, apesar de tantos avanços nas mais 

variadas áreas do saber continuam sem respostas, e a diversidade cultural é a maior 

riqueza e patrimônio que se têm, e precisam ter voz.  

O que se está em jogo, portanto, a partir desse olhar foucaultiano, é que para a 

perpetuação de certas estruturas de poder então, algumas marcas precisam ser 

sustentadas, numa ilusão de normalidade. Assim, vão sendo tecidos os contextos de 

certas pressões/opressões que de alguma maneira influenciam a construção de sujeitos 

sujeitados, com uma experiência de si no mundo, caracterizada por uma vivência 

padronizada, e o que estiver pelas margens acaba recebendo certos tipos de ações 

excludentes. 
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3 PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADE E FORMAÇÃO DOCENTE  

 Ao pensar no processo de formação do professor vários caminhos de reflexão 

podem ser construídos devido à riqueza da temática. Neste sentido será a correlação de 

algumas categorias apresentadas nos capítulos anteriores sobre produção de 

subjetividade, e as partes específicas da formação docente, que dizem respeito dos 

conteúdos de fundamentos da educação e didática. E tentar construir uma possibilidade 

de percepções sobre o impacto dessas disciplinas no processo de formação docente. 

As análises que seguem serão tentativas de ressaltar a importância de tais 

saberes como instrumentos de aprendizagem para o desenvolvimento do profissional em 

formação, e a construção de condições para o melhor desempenho da função.  

 

 

3.1 A REFORMULAÇÃO DO HABITUS NA FORMAÇÃO DOCENTE: 

RESSIGNIFICANDO O CAPITAL SOCIAL/CULTURAL 

 A proposta será correlacionar o conceito de habitus em Bourdieu, e algumas 

partes da formação docente. Para isso, vamos utilizar algumas obras de Phillipe 

Perrenoud. Esse autor será utilizado então, como base instrumental de análise por 

assinalar algumas possibilidades de compreensão entre o conceito de habitus e a 

trajetória do professor em processo de formação. Mostrando o quanto elementos 

presentes nesse momento são imprescindíveis para o exercício profissional, o que pode 

ser chamado aqui de uma ressignificação do capital social e cultural. Uma possibilidade 

de agregar novos referenciais que darão sentidos outros, mais amplos, ao exercício 

profissional.  

 Segundo Baillauquès, que escreve junto com Perrenoud, o momento de 

formação é o ambiente oportuno para a aquisição de “instrumentos cognitivos de 

apreensão da realidade e de orientação das condutas” (PERRENOUD: 2001, p. 37). Os 

fundamentos da educação tornarão possível a construção de saberes específicos, que 

irão dar suportes teóricos para esse olhar diferenciado da realidade profissional. Olhar 

esse, que no processo de formação passa por metamorfoses. 

Um dos aspectos importantes das disciplinas que compõe os fundamentos da 

educação (Filosofia, Antropologia, Sociologia, Psicologia, História) é fomentar uma 

inquietação sobre a ação do professor em diálogo e convivência com múltiplas 

realidades, que carece de uma percepção mais aguçada e crítica no exercício de sua 

profissão A destituição de tais referenciais teóricos trabalhados nos Fundamentos da 
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Educação ocasionaria um vácuo, que limitaria a relação do profissional com o 

fenômeno educacional.  Os fundamentos da educação reorientam a percepção sobre a 

realidade.  

Acontece então, na formação a ressignificação do habitus do agente (nesse caso 

o professor em formação), e as competências a serem desenvolvidas para o exercício 

profissional. Para Bourdieu, conforme já apresentado, o habitus é reconhecido como  

 

sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras 

estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras 

estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores 

de prácticas y de representaciones que pueden ser objetivamente 

adaptadas a su meta sin suponer el propósito consciente de ciertos 

fines ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para 

alcanzarlos, objetivamente "reguladas" y "regulares" sin ser para nada 

el producto de la obediencia a determinadas reglas, y, por todo ello, 

colectivamente orquestadas sin ser el producto de la acción 

organizadora de un director de orquestra (BOURDIEU: 2007, p. 86). 

 

Pensando no sujeito que inicia seus estudos de licenciatura, de acordo com a 

definição acima de habitus, pode-se considerar que ele tem previamente um conjunto de 

esquemas que orientam sua percepção do mundo. Princípios geradores e organizadores 

de práticas que carrega consigo antes de dar início ao processo de formação (suas 

experiências, suas posições políticas, suas concepções sobre a educação, sua 

compreensão sobre o papel do professor, etc.).  

Tal sujeito tem certo aparato de capital social/cultural, de acordo com sua 

trajetória. Investigar o procedimento do tornar-se professor pode ser então, o trabalho de 

reconhecer a existência dessa estrutura anterior presentes (interiorizadas) nas vivências 

do estudante até aquele momento que antecede o ingresso no curso, e os caminhos 

percorridos na formação, com os processos de uma possível e significativa intervenção 

na concepção valores e competências por conta das reflexões propostas nas disciplinas 

teóricas que agregam outras percepções do exercício profissional. 

A partir dessa constatação, é possível tentar descrever as contribuições que os 

Fundamentos da Educação, como disciplinas dos cursos de Licenciatura, trazem para a 

prática profissional do professor. Como se dá tal processo? A compreensão que Altet, 

que escreve junto com Perrenoud, tem sobre a docência será o ponto de partida para a 

tentativa de uma resposta, “o professor é um profissional da articulação do processo de 

ensino/aprendizagem em uma determinada situação, um profissional da interação das 

significações partilhadas” (PERRENOUD: 2001, p. 26). Existem ao longo da formação 
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certas competências que são significativas para o exercício da profissão. Não que elas 

sejam um manual que diz o que fazer na sala de aula para que se consiga atingir todos 

os objetivos. Ou que tais competências sejam uma garantia de que os alunos irão 

aprender tudo àquilo que o professor irá ensinar, pois o trabalho docente tem uma 

dimensão de imprevisibilidade. Todavia, tais competências ou capitais sociais e 

culturais, trazem a possibilidade de ressignificação do habitus que o estudante de 

licenciatura terá oportunidade de experimentar em seu processo de formação.  

Segundo Perrenoud, “reconhecer a parte do habitus na ação pedagógica é, 

seguramente, dar um passo em direção ao realismo na descrição de como os professores 

exercem seus ofícios” (PERRENOUD: 2001, p. 170). No processo de formação o 

estudante terá condições de abordar a partir de elementos teóricos, situações que 

envolvem a complexidade que é o fenômeno educacional. Com interfaces e 

intervenções que os Fundamentos da Educação trazem, pensando nesse exercício 

profissional a partir de olhares da Filosofia, Antropologia, Sociologia, Psicologia e 

História, pensando a educação em diálogo com tais referenciais.  

Altet mostra como resultado de uma pesquisa sobre as competências e a 

construção de um saber voltado ao trabalho do professor, ressaltando como algumas 

dessas podem auxiliá-lo em suas atividades profissionais. Apesar dos múltiplos 

significados possíveis, para a pesquisadora, “saber é aquilo que para um determinado 

sujeito, é adquirido, construído, elaborado através do estudo ou da experiência” 

(PERRENOUD: 2001, p. 28). De forma que podemos depreender que os conteúdos que 

constituem os programas de licenciatura tem extrema relevância para que o estudante 

tenha condições de exercer bem sua profissão. Um bom domínio de sua área específica 

acaba sendo algo insuficiente quando se pensa na docência.   

O conceito de habitus, portanto, quando utilizado como categoria que permite a 

reflexão sobre os processos de formação docente, viabiliza a compreensão a respeito do 

quanto os Fundamentos da Educação ressignificam os esquemas que o estudante tem 

previamente interiorizados, preparando-o para entender com mais recursos 

epistemológicos como ocorrem os processos de aprendizagem, a influência do contexto 

social na convivência de seus alunos, como saber lidar com vários tipos de 

personalidades em sala de aula quando forem necessárias intervenções, etc. Com isso 

ampliando, com efeito, sua percepção sobre a importância e abrangência do exercício da 

profissão. 
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Perrenoud em uma obra com o título de: Dez Novas Competências para ensinar, 

sinaliza como no período de formação certos aspectos tem papel imprescindível na 

configuração desse sujeito que está se formando professor, que serão enumeradas aqui: 

 

1) Organizar e dirigir situações de aprendizagem; 

2) Administrar a progressão das aprendizagens; 

3) Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação; 

4) Envolver os alunos e suas aprendizagens e seus trabalhos; 

5) Trabalhar em equipe; 

6) Participar da administração da escola; 

7) Informar e envolver os pais; 

8) Utilizar novas tecnologias; 

9) Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; 

10) Administrar nova formação contínua (PERRENOUD: 2000, 

p. 14). 

 

Tais sinalizações são apenas sugestões, que podem auxiliar na compreensão da 

formação desse sujeito, a partir da conexão entre os conhecimentos prévios do estudante 

e os conhecimentos consolidados no percurso da formação (a consolidação do habitus). 

Ao interpretar esse conceito e sua relação com os Fundamentos da Educação, bem como 

seus impactos na vivência dos estudantes, escreve que “nosso sistema de esquemas de 

pensamento, de percepção, de avaliação e de ação; é a gramática geradora de nossas 

práticas” (PERRENOUD: 2002, p. 80). É uma categoria que dá suporte para pensar na 

importância dos Fundamentos da Educação, que será definida pelo autor como a 

“mediação essencial entre os saberes e as situações que provocam uma ação” 

(PERRENOUD: 2002, p. 81).  

É o encontro entre o universo de percepções do sujeito que inicia seus estudos 

em alguma Licenciatura, e que ao longo da jornada de formação sofre transformações 

dessas percepções diante das outras leituras que se tornam possíveis graças às 

disciplinas próprias para tal, 

 

As sociedades formam o habitus através de modos de 

socialização que evocam mais as sanções da experiência do que 

uma educação formal. Bourdieu explica a gênese do habitus 

pela interiorização de limites objetivos, por um aprendizado 

através de tentativas e erros que progressivamente vai 

selecionando respostas adequadas ao ambiente físico e social. 
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Esta não exclui de modo algum uma intenção educativa, mas 

segue caminhos indiretos, organizando a experiência, 

amoldando o habitus através de compensações, frustrações, 

condicionamentos e sanções (PERRENOUD: 2001, p. 162). 

 

Assim, o conceito de habitus relacionado à questão da formação docente é 

importante por mostrar como o capital social/cultural do estudante pode ser 

ressignificado. As disciplinas de Fundamentos da Educação voltadas para a reflexão 

sobre os olhares para a educação e sua complexidade aprimoram o profissional em 

formação, dando-lhe suporte para uma prática mais consciente, ainda que reconhecendo 

que existe instabilidade e imprevisibilidade no dia-a-dia no exercício da profissão, 

todavia, até nisso o habitus ressiginicado auxilia, preparando o futuro profissional a 

fazer intervenções com excelência construindo da melhor forma conhecimento junto 

com os alunos. 

 

 

3.2 A FORMAÇÃO DOCENTE E A CONSCIÊNCIA DE SI: PRODUÇÃO DO 

SUJEITO PROFESSOR E SUAS REPRESENTAÇÕES 

 Na conexão entre a categoria subjetividade a partir da experiência de si em 

Foucault, e a formação docente, será feita uma tentativa de construção de uma 

representação, ou a possibilidade de trânsito das representações do sujeito professor em 

formação. Uma vez que o profissional da educação pode se reinventar em sua atividade 

a partir dos processos de reflexão sobre as travessias de fronteiras de si. Para a 

construção dessas concepções serão utilizadas algumas categorias de Phillipe 

Perrenoud, que trabalha essa questão da vivência do profissional da educação como uma 

prática reflexiva, o que permite a correlação entre os autores. 

Incialmente é preciso elaborar um conceito de identidade que faça sentido nessa 

proposta de análise sobre o sujeito professor em construção. Não se pode esgotar uma 

compreensão sobre uma possível construção de identidade. Antes de qualquer 

construção essencialista, o sujeito na contemporaneidade é instável. Não existem 

fronteiras que limitam qualquer construção de identidade fixa. A construção do conceito 

de sujeito está envolta de relações históricas, sociais e culturais que vão se modificando 

na dinâmica do tempo.  

Pensar, então, essa instabilidade na qual se constitui o sujeito, e tentar 

estabelecer vínculos com a questão da formação docente é redescobrir que uma própria 

concepção do sujeito professor não pode ser totalmente definida.  
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 Com a ressignificação do habitus, que pode trazer uma nova percepção do 

estudante nesse contato com os saberes provenientes dos Fundamentos da Educação, 

surge a possibilidade ainda que reconhecendo a pluralidade característica desse sujeito 

hodierno, o que pode ser chamado aqui de consciência de si voltada para a docência. 

Existem mecanismos, que apesar dessa fragmentação do sujeito, condicionam certas 

marcas que esboçam determinadas representações sociais 

 

O trabalho sobre si mesmo faz com que a pessoa se transforme 

em outra. [...] Nas profissões humanistas a mudança de si 

mesmo [...] é resultado de um retorno reflexivo sobre as 

próprias formas de ação, provocado pela vontade obstinada de 

mudá-las. [...] Age-se sobre a própria agressividade, sobre a 

relação com o saber, sobre a forma de falar ou de se 

movimentar na sala de aula, sobre os preconceitos, as atrações e 

as rejeições, sobre as competências e atitudes. Essas 

transformações das práticas podem passar por uma mudança de 

identidade (PERRENOUD: 2002, p. 160). 

  

Ao deixar de lado qualquer essencialismo sobre uma possível categorização de 

natureza da representação do professor, esse olhar a partir da compreensão de Foucault, 

a respeito das fronteiras do conceito de sujeito relacionada com a formação do 

professor, possibilita entender que este aluno na licenciatura em contato com disciplinas 

específicas para o desenvolvimento de técnicas de docência, começa a ter condições par 

construir olhares sobre si.  

Jorge Larrosa, em um texto com o título de Tecnologias do Eu e Educação, 

relaciona temas trabalhados por Foucault com temas da educação, trazendo uma 

reflexão sobre o papel da presença de certas possibilidades de representação e 

construção de uma identidade na formação docente e sua importância para o exercício 

da profissão, 

Se a experiência de si é histórica e culturalmente contingente, é 

também algo que deve ser transmitido e ser aprendido. Toda 

cultura deve transmitir um certo repertório de modos de 

experiência de si, e todo novo membro de uma cultura deve 

aprender a ser uma pessoa em alguma das modalidades 

incluídas nesse repertório.  Uma cultura inclui os dispositivos 

para formação de seus membros como sujeitos ou, no sentido 

que vimos dando até aqui a palavra “sujeito”, como seres 

dotados de certas modalidades de experiência de si. Em 

qualquer caso, é como se a educação, além de construir e 
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transmitir uma experiência “objetiva” do mundo exterior, 

construísse e transmitisse também a experiência que as pessoas 

têm de si mesmas e dos outros como “sujeitos” (SILVA „org‟ 

1994, p. 45). 

 

O momento de formação pode, com efeito, ser o espaço para o desenvolvimento 

de uma percepção reflexiva sobre si, onde o professor em formação aprende a elaborar 

concepções sobre suas características e competências profissionais. Concepções estas 

que serão importantes para sua interpretação do fenômeno educacional e seus 

desdobramentos. É importante o professor desenvolver esses olhares a respeito do 

exercício da profissão. Existe um extenso debate entre a questão teórica e prática no 

período de formação do educador, a parte teórica dá base para a prática, não podendo 

ser desconsiderada.  

Tentar entender os limites e as fronteiras do sujeito na perspectiva foucaultiana 

auxilia o professor em formação a construir, então, uma reflexão sobre si e sua prática e 

criar diferenciados olhares para sua prática. E também essas perspectivas possibilitam o 

profissional em formação a ir reconhecendo seus alunos como múltiplos sujeitos, 

acolhendo-os em suas peculiaridades, oferecendo-lhe assim melhores condições de 

avaliar o processo aprendizagem.  

Tais concepções a partir dessas categorias contemporâneas sobre o sujeito são 

horizontes possíveis desses olhares outros, que não permitem a aceitação de uma 

realidade estática, dada a qualquer tipo de fatalismo. Quanto mais ampliada essa 

compreensão sobre a subjetividade (as concepções em diferentes momentos da história 

e em diferentes culturas) mais condições serão construídas para o êxito no processo de 

construção de conhecimento da formação docente. 

 Desde a formação o professor é um construtor de sentido, seja para si, seja para 

os alunos. É uma espécie de intérprete da realidade, os mecanismos provenientes dos 

conteúdos pedagógicos contribuem inestimavelmente para que o estudante de 

licenciatura crie esse tipo de percepção sobre a realidade.  

Essa consciência de si pode fazer com que o futuro professor já nos momentos 

de formação tenha noções sobre as melhores maneiras de exercer sua profissão. De 

forma que aliada à sua práxis, exista uma boa fundamentação que sinalize as melhores 

atitudes nas situações de aprendizagem, que seja um processo de ensino que tenha 

sentido, para além do cumprimento de uma carga horária. Perrenoud traz uma 

contribuição para entender essa construção de uma consciência de si, e o quanto gera 

impactos positivos na formação docente. 
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A orientação para a prática reflexiva poderia propor uma forma 

original de aliar objetivos ambiciosos e de considerar a 

realidade. Com o intuito de desenvolver principalmente o saber-

analisar, é importante construir paralelamente saberes didáticos 

e transversais bastante ricos e profundos para equipar o olhar e 

a reflexão sobre a realidade (PERRENOUD: 2002,  p. 17). 

 

O que Perrenoud chama de prática reflexiva pode ser interpretado como essa 

reconstrução da realidade, que pode ser fundamentada a partir das possibilidades que os 

processos de aprendizagem trazem. São constantes ações sobre si, com 

questionamentos, reelaborações, um persistente movimento de abertura e reinvenção da 

própria trajetória, o que só pode ser feito em uma formação adequada, ampla. Ele 

continua, 

 

É importante, a partir da formação inicial, criar ambientes de 

análise da prática, ambientes de partilha das contribuições e de 

reflexão sobre a forma como se pensa, decide, comunica e reage 

em uma sala de aula. Também é preciso criar ambientes – que 

podem ser os mesmos –  para o profissional trabalhar sobre si 

mesmo, trabalhar seus medos e suas emoções, onde seja 

incentivado o desenvolvimento da pessoa, de sua identidade 

(PERRENOUD: 2002, p. 18). 

 

Essa consciência de si para o exercício profissional pode fazer com que o futuro 

professor não fique limitado num exercício mecânico da profissão, com perspectivas de 

ação reduzidas a poucos recursos. Com a constatação em Foucault dessa alta mobilidade 

do conceito de sujeito na contemporaneidade, explorar tais possibilidades no momento 

da formação docente ajuda o professor na construção desse olhar para si, dessa 

consciência de si como profissional, fugindo de representações rígidas, mas conectadas 

com a realidade. 

 A consciência de si no exercício da profissão docente é um esforço para que o 

processo de ensino/aprendizagem seja envolto de sentido, um campo de possibilidades 

decisivas que podem permitir que os personagens tenha uma compreensão do seu papel 

no mundo, o reconhecimento dessa multiplicidade de sujeitos só auxilia em cada vez 

mais reconhecer espaços de atuação para a construção de um mundo melhor. 
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3.3 BREVE OLHAR SOBRE A ATIVIDADE DOCENTE DE BOURDIEU E 

FOUCAULT 

A extensa obra tanto de Pierre Bourdieu quanto de Michel Foucault contém em 

parte uma fusão entre suas atividades de pesquisa e suas atividades docentes. Uma breve 

análise de fragmentos de algumas de suas aulas no Collége de France, irão mostrar a 

importante relação entre os fundamentos teóricos da educação e a construção do 

conhecimento na prática através da forma como estruturavam alguns de seus planos de 

aula de acordo com os escritos.  

Obviamente não há possibilidade de saber como os ouvintes acompanhavam as 

reflexões, e não será esse o foco. A análise irá ater-se nos textos apresentados, e alguns 

desdobramentos. E também momentos considerados importantes para visualização da 

presença de certos elementos dos fundamentos da educação e da didática, como bases 

importantes para o objeto de estudo do presente capítulo, uma interface entre produção 

de subjetividade e a formação docente. 

A carreira de Bourdieu acontece nesse encontro entre pesquisa e atividade 

docente. O site do Cóllege de France disponibiliza uma parte dedicada ao sociólogo 

mostrando sua jornada acadêmica, das quais ressaltamos aqui alguns momentos 

importantes
2
:  

 Lycée de Pau, 1941-1947; 

 Lycée Louis-le-Grand, 1948-1951; 

 École Normale Supérieure, 1951-1954; 

 Faculté des lettres de Paris, 1951-1954; 

 Professeur au Lycée de Moulins, 1954-1955; 

 Assistant à la Faculté des lettres d'Alger, 1958-1960; 

 Assistant à la Faculté des lettres de Paris, 1960-1961; 

 Maître de conférences à la Faculté des lettres de Lille, 1961-1964; 

 Directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1964-2001; 

 Chargé de cours à l'École Normale Supérieure et Directeur du Centre de Sociologie 

de l'Éducation et de la Culture (EHESS-CNRS), 1964-1984; 

 Directeur de la Collection « Le sens commun » (Éditions de Minuit), 1964-1992; 

 Visiting Member à l'Institute for Advanced Studies (Princeton), 1972-1973; 

                                                           
2
 http://www.college-de-france.fr/site/pierre-bourdieu/index.htm#content.htm 

 Acessado dia 8/12/2016, às 2:30. 

http://www.college-de-france.fr/site/pierre-bourdieu/index.htm#content.htm
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 Directeur de la revue Actes de la recherche en sciences sociales et Consulting Editor 

de l'American Journal of Sociology, 1975-2002; 

 Professeur titulaire de la Chaire de Sociologie au Collège de France, 1982-2001; 

 Directeur du Centre de Sociologie Européenne (CSE) du Collège de France et de 

l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1985-1998; 

 Directeur de la revue internationale des livres Liber, 1989-1998; 

 Directeur de la Collection « Liber » (Éditions du Seuil), 1998-2002. 

Como podemos analisar, Bourdieu tem uma intensa trajetória docente e o ponto 

de referência para análise deste capítulo será o período entre 1982 – 2001, tempo onde é 

professor titular da cadeira de Sociologia do Collége de France.  

Para uma melhor delimitação da análise serão abordados alguns eixos temáticos 

dentre os cursos de 1989 até 1992, com o título Sur l´État, traduzido para o português 

como Sobre o Estado.  

 

 

3.3.1 BREVE ANÁLISE DE UMA AULA DO CURSO SOBRE O ESTADO 

Aula do dia 18 de Janeiro de 1990  

Roteiro de Aula 

- Um objeto impensável. 

- O Estado como lugar neutro. 

- A tradição marxista. 

- Calendário e estrutura da temporalidade. 

- As categorias estatais. 

- Os Atos do Estado. 

- O mercado da casa própria e o Estado. 

- A comissão barre sobre a moradia. 

Desenvolvimento do exercício docente 

- A problematização da aula: relações entre sociologia e Estado. Bourdieu relembra 

alguns conceitos tratados em cursos anteriores, com base em Durkheim.  

- Propõe uma tentativa de definição do Estado, a partir da ampliação de um conceito de 

Weber.  

- Voltando a Durkheim, Bourdieu explica que o Estado fundamenta a integração lógica 

e a integração moral do mundo social, fundamentando a utilização desses termos. 
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- Ele traz uma reflexão também sobre a compreensão do Estado em Hobbes e Locke, 

como uma instituição a servir o bem comum. 

- Surge outra compreensão sobre o Estado: o marxismo, mostrando o Estado como um 

aparelho de coerção, manutenção da ordem pública em proveito dos dominantes. 

- Bourdieu começa a pensar na configuração da temporalidade, e na constituição do 

calendário e comemorações civis como um sinal de um processo de quase deificação do 

Estado, ele fundamenta essas questões citando Halbwachs, Janet e Febvre. E ainda 

acrescenta que os processos revolucionários tentam sempre fazer uma revisão dos 

calendários.  

- O Estado é segundo Bourdieu uma ilusão bem fundamentada, que é validado pelo 

consenso, e fala que é preciso cuidado com frases como do tipo: o Etsado fez isso ou 

aquilo, pois o Estado é uma entidade que se existe a partir da crença, como que numa 

dimensão teológica. E propõe substituir o status de o Estado, por atos do Estado. 

- Como última parte diz, usando o mercado imobiliário como exemplo, que uma das 

funções do Estado na contemporaneidade é construir mercados, com regulamentos e 

programas políticos bem delineados, no comando dos meios de produção. 

- Termina a aula relembrando os tópicos e sinalizando a temática do próximo encontro. 

Michel Foucault também teve uma vida voltada ao exercício da docência. O site 

do Collége de France, assim como vimos com Bourdieu, traz um breve resumo da 

trajetória de Foucault
3
: 

 Khâgne au lycée Henri IV (Paris); 

 École Normale Supérieure, 1946 

 Licence de philosophie, 1948; 

 Licence de psychologie, 1949; 

 Agrégation de philosophie, 1951; 

 Fondation Thiers, 1951-1952; 

 Diplôme de l'Institut de psychologie, 1952; 

 Assistant à la Faculté des Lettres de Lille, 1952-1955; 

 Direction de l'Institut de psychologie à Lille, 1955; 

 Lecteur à l'Université d'Uppsala (Suède), Attaché culturel à Stockholm et Directeur 

de la maison française d'Uppsala, 1955-1958; 

 Directeur du Centre français de l'Université de Varsovie (Pologne), 1958; 

                                                           
3
 http://www.college-de-france.fr/site/michel-foucault/index.htm#content.htm  

Acessado dia 9/12/2016, às 3:31. 

http://www.college-de-france.fr/site/michel-foucault/index.htm#content.htm
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 1958-1961: Directeur de l'Institut de Hambourg 

Maître de conférences à la Faculté de Clermont-Ferrand; 

 Docteur ès Lettres, Thèse de doctorat « Histoire de la folie à l'âge classique », 1961; 

 Professeur de philosophie à l'Université de Clermond-Ferrand, 1962; 

 Professeur invité à la Faculté de Philosophie de São Paulo, 1965; 

 Professeur détaché à la Faculté des Lettres de Tunis, 1966-1967; 

 Professeur à l'Université « expérimentale de Vincennes », 1969-1970; 

 Professeur au Collège de France, titulaire de la chaire « Histoire des systèmes de 

pensée », 1970; 

 Participation à la création d'un groupe d'observation des prisons, 1971. 

 

Por questão de delimitação vamos analisar uma aula de 1981 de um curso 

chamado: L'Herméneutique de Soi, publicado no Brasil como A Hermenêutica do 

Sujeito. 

 

 

3.3.2 BREVE ANÁLISE DE UMA CURSO HERMENÊUTICA DO SUJEITO  

Aula do dia 6 de Janeiro de 1982 (Primeiro tempo de aula) 

Roteiro de Aula: 

- Indicação da problemática geral: subjetividade e verdade. 

- Novo ponto de partida teórico: o cuidado de si. 

- As interpretações do preceito délfico “conhece-te a ti mesmo”. 

- Sócrates como homem do cuidado: análise de três extratos da Apologia de Sócrates. 

- O cuidado de si como preceito da vida filosófica e moral antiga. 

- O cuidado de si no nos primeiros textos cristãos. 

- O cuidado de si como atitude geral, relação consigo, conjunto de práticas. 

- Razões da desqualificação moderna do cuidado de si em proveito do conhecimento de 

si: a moral moderna; o momento cartesiano. 

- A exceção gnóstica. 

- Filosofia e Espiritualidade. 

Desenvolvimento do exercício docente 

- Logo no início da aula Foucault ajusta questões sobre o horário. 

- Há uma breve explicação sobre a metodologia a ser utilizada ao longo do curso: uma 

exposição teórica e explicações sobre alguns textos específicos. 
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- Faz uma recapitulação dos temas abordados no curso do ano anterior, relembrando 

algumas categorias importantes para a continuidade do período letivo em curso. 

- Lança a problematização do curso atual: sujeito e verdade. Expondo os principais 

tópicos, uma tentativa de conexão de temas: conhece-te a ti mesmo e o cuidado de si. 

- Fundamentação teórica sobre as questões: utilizando dois autores como ponto de 

partida para esses tópicos: Rosher (1901) e Defradas (1954).  

- Passa a analisar três extratos da Apologia de Sócrates. Após essa análise lança 

questões sobre a atitude filosófica ao longo da culturas grega, helenística e romana, 

mencionando três escolas filosóficas: epicureus, cínicos e estóicos. 

- Analisa a questão do cuidado de si nos primeiros textos cristãos: Fílon, Plotino, 

Basílio de Cesaréia e Gregório de Nissa. 

- Fala sobre um movimento na antiguidade chamado gnose, que era uma conexão 

filosófica sobre o como ter acesso à verdade e a prática de uma espiritualidade. 

- Por fim, Foucault dá um salto histórico e começa a falar sobre a questão do sujeito e 

verdade na idade moderna. O que chama de o momento cartesiano, que faz surgir uma 

nova perspectiva quanto à verdade e ao conhecimento, o nascimento do método, “é do 

interior do conhecimento que são definidas as condições de acesso do sujeito à 

verdade.” 

 

Aula do dia 6 de Janeiro de 1982 (Segundo tempo de aula) 

Roteiro de Aula: 

- Presença conflituosa das exigências de espiritualidade: ciência e teologia antes de 

Descartes; filosofia clássica e moderna: marxismo e psicanálise. 

- Análise de uma sentença lacedemônia: o cuidado de si como projeto estatutário. 

- Primeira análise do Alcebíades de Platão. 

- As pretensões políticas de Alcibíades comprada com os jovens espartanos e dos 

príncipes persas. 

- Contextualização do primeiro aparecimento de Alcibíades, da exigência do cuidado de 

si: pretensão política; déficit pedagógico; idade crítica; ausência de saber político. 

- A natureza indeterminada do eu e sua implicação política. 

Desenvolvimento do exercício docente 

- Um reconhecimento sobre a questão do tempo de aula. 

- É feita uma discussão sobre a relação entre teologia e espiritualidade entre o século V 

e XII como uma oposição, antes da oposição espiritualidade e ciência que começa a 
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surgir na modernidade. Não sendo a ciência moderna o ponto de ruptura, mas um 

processo ao longo da idade média. 

- Em seguida uma breve reflexão sobre os caminhos de concepção sobre o 

conhecimento e a subjetividade entre pensadores do século XIX. Ele também faz uma 

relação entre o marxismo e a psicanálise, como outras possibilidades de compreensão 

sobre a construção do conhecimento, e o estabelecimento do conceito de sujeito. 

- Foucault propõe uma análise sobre momentos na história da filosofia que pensavam na 

questão do cuidado de si, fazendo uma leitura do diálogo chamado Alcibíades, escrito 

por Platão. 

- Ele conclui esse primeiro dia de curso sinalizando o que virá na próxima semana de 

aula. 

Percebemos nos dois pensadores franceses que o ato de educar é promover a 

insurreição de algum "eu" que insiste em ficar à margem da sua própria história, como 

que num arremedo de um sistema dominante. Desconstruir tudo aquilo que aniquila o 

ser humano de suas potencialidades é preciso.  

É importante fazer essa relação da seriedade dos autores com suas atividade em 

pesquisa, mas como os resultados das pesquisas eram trabalhados de forma didática. É 

nítido como, tanto um, quanto o outro, dominam os fundamentos da educação de 

maneira que há a utilização de uma sequencia, e quando se chega na conclusão das 

aulas, percebe-se um novo saber construído, não uma simples repetição de conceitos 

desgastados com o tempo. A ligação entre a pesquisa e a formação é necessária para dar 

suportes de interpretação o mais próximo possível da realidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante do que foi exposto, ao retomar o problema central abordado durante a 

pesquisa, chegamos a alguns resultados a partir da análise dos conceitos trabalhados ao 

longo da argumentação.  

 O diálogo entre as diferentes perspectivas de abordagem a respeito da produção 

de subjetividade, presentes nos conceitos utilizados por Bourdieu e Foucault, apontam 

para um caráter inconcluso ao pensar em todo esse processo. Na contemporaneidade 

conceitos essencialistas vão se desconstruindo, e se tornam possíveis vários caminhos 

de análise, porque o sujeito nunca está pronto, mas em constante devir. O que não quer 

dizer que não seja possível à guisa de conclusão, explicar algumas questões dentro da 

temática.  

O habitus, em relação com o capital cultural e o capital social, explica 

satisfatoriamente sobre como as estruturas e esquemas que o sujeito constrói a partir do 

encontro com as influências sociais, e suas escolhas pessoais. Esses conceitos de 

Bourdieu trazem um olhar que possibilita perceber o sujeito como alguém dotado de um 

enorme potencial de modificar qualquer realidade dada. É inegável a presença de certas 

distinções que podem limitar um sujeito no tocante à mobilidade entre diferentes classes 

e grupos na sociedade. 

 Todavia, com essa abordagem, fica nítido que existem regras em cada campo, e 

que um sujeito que de alguma maneira dialoga com tais configurações simbólicas terá 

plenas condições de agregar novos valores na construção de sua subjetividade, e assim 

construir condições de viver uma realidade para além da alienação.  

 A análise do conceito de sujeito exposta na interpretação sobre Foucault, 

sinaliza um sujeito que recebe uma carga de poder sobre si, que no decorrer da vida se 

torna sujeitado. E que esse processo de sujeição conta com inúmeros dispositivos 

políticos que fazem uma gestão detalhada sobre tais sujeitos.  

No entanto, é possível através de uma consciência de si forjar uma resistência a 

essa sujeição aniquiladora. Ao perceber as questões de domínio, e como através da 

história do pensamento os biopoderes foram se constituindo, Foucault mostra como a 

política é determinada ao exercício desse controle, em troca de uma sensação de ordem. 

A partir do encontro dos autores franceses, e os desdobramentos de alguns de 

seus conceitos, temos condições de confirmar a hipótese de que há de fato 

possibilidades diferentes de analisar como a subjetividade é produzida dentro de uma 

dimensão histórica, com características culturais, sob o direcionamento político. Não é 
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possível fazer um mapeamento específico do poder que influencia de maneira direta na 

produção de subjetividade. E ao pensar então em como essa subjetividade recebe 

impactos a partir das novas possibilidades que a interação social permite, troca de 

valores simbólicos (capital cultural e social), ao correlacionar a formação docente a esse 

contexto, chegamos à conclusão da importância dos saberes dos fundamentos da 

educação e da didática no processo de formação docente.  

 Perrenoud faz uma síntese desse encontro entre Bourdieu e Foucault, quando 

trabalha com a ideia do reconhecimento do habitus que o estudante de licenciatura 

carrega consigo, dando-lhe uma percepção da realidade. Os conteúdos específicos das 

disciplinas irão capacitá-lo em sua área, mas para o exercício profissional da docência 

os fundamentos da educação são imprescindíveis. Assim como em Bourdieu se 

reconhece esse habitus que se ressiginifica através da agregação de novos capitais 

culturais e sociais, Perrenoud mostra a formação docente como espaço para o 

desenvolvimento de uma reflexão sobre si, ensinando assim, que a formação docente 

gera empoderamento.  

É construção de capacitação, que condicionará a uma melhor prática. O 

professor nesse processo de olhar para si, se questionar, buscar os melhores 

instrumentais teóricos terá certamente uma prática diferenciada. Não que estará livre de 

problemas, ou que as licenciaturas oferecerão manuais que trarão isenção do elemento 

imprevisto da prática.  

A formação é processo de crescimento e transformação. O professor que 

pesquisa métodos e maneiras de ensino, que busca desde sua formação (que deve durar 

enquanto atua na profissão) esse caminho, mesmo diante dos imprevistos, e das 

condições instáveis que ocorrem na vivência profissional, terá muito mais repertórios 

para lidar com os possíveis conflitos, ou qualquer tipo de demanda.  

É urgente levar em consideração o ato de pesquisas sobre as competências da 

licenciatura. Uma relação de integração entre a especificidade da formação e os saberes 

voltados para o magistério.  

A educação é o caminho possível para a resistência aos exercícios de poderes 

limitadores da subjetividade, o professor tem um papel preponderante na construção de 

visões da realidade. Então a educação e o processo de ensino aprendizagem, deve ter um 

caráter libertador. A pesquisa, e os resultados da pesquisa compartilhados em ambiente 

educacional, podem mostrar que qualquer realidade de sujeição e aniquilação de sujeitos 

cheios de potenciais, mas que são só potenciais sem possibilidades de expansão, pode 
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ser transformada. A educação proporciona um enriquecimento de possibilidades de 

interpretação do mundo.  

Por isso, o investimento no melhor tipo de formação docente possível, uma vez 

que as subjetividades são produzidas a partir de contextos específicos, irá trazer 

resultados incríveis quando tal formação se refletir no aluno. Por que não ampliar a 

discussão sobre o quanto professores pode ser melhores formados não só nas suas áreas, 

mas também bem formados nas disciplinas de licenciatura? 

 O professor com a melhor formação possível terá melhores condições e 

repertórios para a construção dessa educação que ensina que a realidade não está 

acabada, pelo contrário, pode ser continuamente transformada. O professor consciente 

do seu trabalho irá contribuir na formação de sujeitos conscientes de si, não 

simplesmente reprodutores de um sistema. A formação docente é libertadora, pois faz 

com que o professor diante do processo de construção do saber não se torne refém das 

suas limitações, o que pode criar interditos. Mas, as disciplinas da licenciatura permitem 

a produção de uma subjetividade onde o professor transcende essa limitação e se torna 

plenamente consciente de sua prática, e de si. 

Por uma educação que possibilite o assumir as rédeas da própria história, e não 

permitir uma sujeição a tal ponto de perder a autonomia. 
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