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Resumo 

Depois que se impôs sobre nós, educadores, o tema da subjetividade rapidamente se transformou em um 

segredo. Ninguém explicita bem de onde fala; misturam-se coisas de toda ordem. Na tentativa de adentrar 

esse universo, educadores passaram a dizer coisas estranhas, intangíveis e inatingíveis. Passaram também a 

pesquisar coisas muito diferentes do que se costumava fazer até recentemente. De fato, essa discussão 

guarda essa singularidade, pois ela abre e se abre para os estranhamentos culturais e sociais; e esse, sem 

dúvida, é o seu valor. Na tentativa de tematizá-la, os pesquisadores têm recorrido frequentemente à noção 

de experiência e, para dar-lhe sustentação, alguns passaram a falar em narrativas de si - caso dos trabalhos 

de Marie-Christine Josso - e outros falaram em corpo-si ou pessoa-si - como Ives Schwartz. Assim, 

inúmeros trabalhos congestionaram os sistemas eletrônicos das bases de dados, porém com relatos de 

experiência em educação eivados de humanismos e otimismos obtusos. Em currículo, o debate da 

subjetividade é forte, sobretudo porque é consenso que, por meio dos currículos escolares, das políticas 

curriculares e das práticas docentes, reproduzimos, mas também produzimos, formas de subjetividade. O 

campo curricular é, portanto, atraído por essa discussão em suas diferentes versões e conceitos e, por isso 

mesmo, pode ser também traído por ela, dada sua sede em ocupar-se desses assuntos por diversos vieses. 

Neste artigo, o intuito é recuperar, no debate foucaultiano, algumas conclusões a que o campo curricular 

chegou no que se refere à subjetividade e propor, para futuras pesquisas em educação, notadamente para os 

estudos curriculares, o tema da experiência de si. Para isso se ocupará, de maneira muito breve, de temas 

como "o governo do eu" e "a produção de subjetividades", próprios dos anos 1990 e 2000, para, enfim, se 

aproximar dos (ainda um tanto ausentes) temas foucaultianos intitulados "modos de subjetivação" e 

"experiência (de si)". 
Palavras-Chave: Subjetividade. Subjetivação. Experiência (de si). Educação. Currículo. 

 

Abstract 

After that was imposed on us, educators, the theme of subjectivity quickly turned into a secret. No explicit 

and where speech; blend things of all kinds. In an attempt to enter this universe, educators began to say 

strange things, intangible and unattainable. Also began to research very different things than they used to do 

until recently. In fact, this discussion guards this uniqueness, because it opens up and opens to the cultural 

and social strangeness; and this undoubtedly is its value. In an attempt to thematize it, researchers have 

often resorted to the notion of experience, and to give you support, some began to speak with narratives of 

oneself - as was the case of Marie-Christine Josso works - and others spoke in self body or person-oneself - 

as Yves Schwartz. Thus, numerous studies jammed the electronic systems of databases with experience 

reports in education, besides introducing there a good dose of humanisms and obtuse optimisms. In the 

curriculum field, the discussion of subjectivity is strong, especially because it is consensus that, through the 

school curriculum, the curriculum policies and teaching practices, reproduce, but also changed, forms of 

subjectivity. The curricular field is therefore attracted to this discussion in its different versions and 

concepts and, so even, can also be betrayed by it, given its headquarters in take care of these matters for 

several biases. In this article, the aim is to recover, in Foucault's debate, some conclusions that the field 

arrived in relation to subjectivity and propose, for future researches in education, especially curriculum 

studies, the theme of self-experience. For it will take, very briefly, of themes such as "government of the 

self" and "the production of subjectivities", own the years 1990 and 2000, to finally approach the still 

somewhat absent Foucauldian themes entitled "modes of subjectivity" and "experience of self". 
Keywords: Subjectivity. Subjectivity. Experience (of self). Education. Curriculum. 
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Currículo como governo do eu 
 

Baseados nas teorias foucaultianas, os estudos de Popkewitz (1999) sobre o governo do 

eu por meio dos currículos escolares não deixam dúvida que o currículo é um conhecimento 

particular, historicamente determinado, por meio do qual o aluno ou o estudante torna o 

"mundo inteligível" (POPKEWITZ, 1999, p. 174). O currículo é entendido por esse autor 

de maneira ampla, como a forma pela qual dizemos a verdade sobre nós mesmos e sobre os 

outros. O currículo é, então, uma invenção moderna, uma maquinaria destinada a regular e 

disciplinar a vida dos indivíduos, que se inscreve entre nós de maneira sutil e tênue, tal qual 

uma necessidade geral e consensual que congrega formas seguras e visíveis de agir sobre o 

mundo e modificá-lo. Assim, quando o sujeito "age sozinho" (idem, p. 191), age, na 

verdade, a partir de regulações resultantes do conhecimento escolarizado, que o fazem ver e 

ser visto, dizer e ser dito, narrar e ser narrado, julgar e ser julgado, enfim, o produzem como 

sujeito de determinado tempo. 

Tais regulações se dão pelo conjunto geral das informações válidas para a vida moderna, 

que, autenticadas pelos conhecimentos científicos, são propagadas pelos sistemas escolares 

e pelas políticas curriculares, impondo-se sobre os sujeitos como verdades a serem 

assimiladas, ou seja, as informações primordiais para a vida moderna são selecionadas, 

cientificizadas e compartilhadas entre os indivíduos de maneira a construir uma forma de 

ver o mundo. A seleção dos conhecimentos escolares é sobremaneira importante porque, 

além de disseminar informações, define como o individuo, nesta sociedade, organiza sua 

visão de "eu". Para o autor, essas regulações são, na verdade, tecnologias sociais, isto é, 

sistemas de ideias que ordenam o conhecimento e as realidades e, por fim, determinam sub- 

repticiamente o que se deve ou não pensar1. 

Nicolas Rose, outro pesquisador desse tema, também é implacável em confirmar que os 

currículos "governam a alma" dos sujeitos. Seu artigo Governando a alma: a formação do 

eu privado, de 1998, traz a tese de que, nos últimos tempos, a subjetividade entrou no 

cálculo político das sociedades de tal maneira que, mais do que controlar fisicamente a 

pessoa, governa-se seu eu. Rose trabalha com a noção foucaultiana de governamentalidade, 

tratando essa discussão mais em termos de governo do que de estado. Seu objetivo é 

destacar "a forma [de os governos] buscar[em] a realização de fins sociais e políticos 

através da ação, de uma maneira calculada, sobre as forças, atividades e relações dos 

indivíduos que constituem uma população" (ROSE, 1998, p. 35). Acredita, assim, que o 

governo da população estudantil se apoia, em primeira instância, nos saberes vindos das 

ciências psicológicas, que oferecem às políticas educacionais os elementos subjetivos e 

intersubjetivos para tal governo. Em segundo lugar, esse governo se faz por meio de 

cálculos sobre os sujeitos aos quais o currículo se destina. Nesse caso, busca-se  um 

conjunto generalizado de informações físicas sobre essas populações, que serão 

transformadas em "relatórios, mapas, gráficos e, de forma proeminente, números" (ROSE, 

1998, p. 37). Desse lugar, o autor aposta que os governos atuais, mais do que impor aos 

sujeitos uma forma ou modo de ser, procura conhecê-los para, daí, potencializar políticas, 

programas, projetos e ações. Os governos atuais procurariam fazer aliança com os grupos e 
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com os indivíduos, inserindo-os ativamente na construção das formas de governo, de 

maneira que o estado não se coloca no lugar da soberania, e sim procura capitalizar as 

forças dos indivíduos para que eles se autogovernem e governem os outros. 

Tomaz Tadeu da Silva foi outro pesquisador também muito importante para esse debate. 

No seu texto As pedagogias psi e o governo do eu nos regimes neoliberais, também de 

1998, defende, por exemplo, que o novo professor "é uma criatura psi" (SILVA, 1998, p. 

07), produzida a partir das teorizações vindas do construtivismo (psicológico ou 

pedagógico), que tem alimentado as atuais reformas educacionais. Na mesma linha 

interpretativa de Nicolas Rose, Tomaz Tadeu chama a atenção para a importante reviravolta 

do papel do estado em matéria de educação, destacando que, em vez de vê-lo como o centro 

do poder, é preciso perceber "as inúmeras e polimorfas estratégias de controle da conduta 

espalhadas nos interstícios do social" (SILVA, 1998, p. 8). Esse tipo de pedagogia, em sua 

perspectiva, produz um professor indiferente à política; apesar de se ocuparem com os 

sujeitos e suas subjetividades, no fundo, o que esses professores fazem, no interior das 

reformas, é expandir formas de governo do outro. 

Ocorre que, se o currículo assim se apresenta, todos esses autores mostram também o 

seu revés.2 Popkewitz (1999), por exemplo, convida-nos a olhar o currículo em sua 

complexidade e não apenas em seu aspecto impositivo: em vez de tomá-lo como um grande 

e incomensurável dispositivo exterior, vê-lo como uma região; não como um lugar 

geográfico, mas como uma prática localizada. Para tanto, nomeia essa perspectiva 

curricular de epistemologia social, uma produção discursiva curricular que une 

conhecimento e prática social, ou seja, une a forma como o conhecimento escolarizado 

"organiza as percepções, as formas de responder ao mundo e as concepções de eu" 

(POPEKWITZ, 1999, p. 174). Dessa perspectiva, pode-se conceber ou analisar um 

currículo, seja a partir de seus atores (alunos e professores), de um conceito ou noção, de 

uma prática, de uma política ou de uma urgência e, daí, tentar entender como tal currículo 

(localizado) pode ou não se alinhar às políticas curriculares que estão em jogo ou suscitar 

outra política de outra natureza a ponto de estabelecer uma outra forma (específica), para 

uma certa sociedade ou localidade, por meio de conhecimentos e informações, de ver e ser 

visto. 

O debate do governo do eu em currículo, como sabemos, foi muito importante para a 

compreensão do currículo não apenas como uma imposição de estado, mas como uma 

tecnologia social potente, utilizada não somente por governos ou políticas educacionais e 

curriculares, mas também por escolas, professores e projetos locais. O currículo é uma 

forma de ordenar a visão de mundo, inclusive necessária quando utilizada em favor de 

populações marginalizadas. 

Esse entendimento do currículo como tecnologia de governo do eu, noção propriamente 

foucaultiana, ao lado de muitas outras contribuições importantes de outros referenciais 

teóricos, prevaleceu durante boa parte da década de 1990 e dos anos 2000. Funcionou como 

luta contra as políticas curriculares estatais, mas, ao mesmo tempo, como luta pela 

liberação dos sujeitos, para ajudá-los a praticar outros currículos e outras formas de 

existência, enfim, praticar outras formas de governo do eu. 
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Currículo como forma de subjetividade 
 

Ao mesmo tempo em que se falava de currículo como governo do eu, como uma 

tecnologia de fabricação da alma do homem moderno, eram inúmeros os trabalhos que 

tratavam do tema currículo e subjetividade. Diferente do governo do eu, que tratava das 

questões relativas aos governos, economia, ciências humanas e clínicas e estado, o tema da 

subjetividade em currículo se ocupou mais das questões de gênero, sexualidade, raça, etnia, 

cultura, entre outros. Os pesquisadores dessa temática (alguns mais foucaultianos  que 

outros, mas isso é o que menos importa aqui) também se destacaram entre os anos de 1990 

e 2000, apresentando estudos que mostravam como os currículos produziam um tipo de 

mulher, de homem, de criança, de professor, de professora, de gênero, de sexualidade, de 

raça, de etnia, de cidadania e de cultura. Nesse âmbito, os trabalhos foram, de fato, 

numerosos e, entre eles, destacam-se, pelo menos, as produções de Louro (1995, 1997, 

1998); Britzman (1996); Corazza (1996, 2002a, 2002b); Silva (2000) e Paraíso (1997). 

Quem conhece essas produções sabe que elas se ocuparam em mostrar os efeitos 

curriculares sobre os sujeitos da escola - alunos, professores, gestores, comunidades, 

famílias -, em suas dinâmicas sociais, políticas e culturais especificas, principalmente os 

efeitos sobre aqueles que se encontravam em condições de gênero, sexualidade, raça, etnia 

e cultura contrários aos padrões de normatização socialmente esperados. Esses estudos se 

ocuparam com as relações de poder vistas por baixo, sendo produzidos dentro de ou entre 

as relações de poder mais localizadas, mais próximas das pessoas. Exploraram, de maneira 

especial, os cotidianos dos professores e dos sujeitos dentro das escolas e teceram fortes 

críticas às relações de saber e de poder nutridas por professores, currículos e políticas 

curriculares. 

Ainda sobre o tema subjetividade e currículo - sem desmerecer nenhum dos 

pesquisadores/as aqui citados/as -, gostaria de registrar o nome de um pesquisador que 

trouxe uma contribuição especial para esse tema: Jorge Larrosa. 

Indo além dos esforços realizados por muitos de nós, Larrosa tenta oferecer ao debate 

da subjetividade uma dimensão menos explorada, sobretudo no Brasil, onde essa discussão, 

embora não tenha ficado ausente, foi insuficiente. O espanhol chama nossa atenção para o 

elemento mais forte e caro a Foucault quando o assunto é subjetividade, que é a relação do 

sujeito com os jogos de verdade e consigo mesmo. 

O artigo de Jorge Larrosa, Tecnologias do eu e Educação, de 1999, possibilita superar, 

em primeiro lugar, a recorrente interpretação de uma imposição do governo do eu pelo 

estado e pelas economias mundiais; em segundo lugar, a ideia de que as subjetividades são 

materializadas nas formas do gênero, da sexualidade e das culturas (a parte do debate que 

mais afetou os estudiosos de currículo). Embora essas questões estejam, de fato, em jogo, a 

subjetividade é, para Larossa (e para Foucault), a relação do sujeito com a verdade, com o 

poder e consigo mesmo. 

A tentativa de Larrosa é deixar claro que a análise da subjetividade não deve começar 

do alto, a partir de uma imposição vinda de algum lugar em especial, mas deve partir das 
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práticas do sujeito. Mas não no sentido de algo inato ou do tipo “a culpa é do sujeito”; pelo 

contrário, exatamente porque o sujeito pode recusar, aceitar, concordar, dispensar, tomar 

como uma proposta (no sentido de que pode alterar, modificar, cortar uma parte, negar 

toda, inteira, perspectivar), enfim, refazer o discurso recebido é que as subjetividades são 

construídas e alteradas a ponto de produzirem coisas que ainda não existem. 

Os sujeitos resistem nas contingências, ali onde não se pode governar. Para dar conta 

disso, sustentado nas teorizações de Foucault, Larrosa (1999) menciona seis estruturas 

básicas da tecnologia do eu: estruturas de reflexão, de linguagem, de memória, da moral, do 

poder e da subjetividade. 

A título de ilustração, destaco aqui apenas a estrutura de reflexão. Para o autor, tal 

estrutura é a forma como os sujeitos se vêem e são vistos a partir de uma construção 

histórico-política e ético-política; é uma forma de ver-se e fazer-se ver. Apenas para 

exemplificar (o exemplo é meu e não do autor), pode-se dizer que o negro é visto de tal 

maneira e que ele se vê de tal maneira porque existe uma construção histórica, a partir de 

longas imposições; assim, o que o negro vê é o reflexo do que é dito sobre ele. No entanto 

pode ser também outra coisa, ou seja, a forma como um negro se vê pode ser o exercício 

que ele faz sobre si, como ele constrói formas de fazer ver e de ver a própria negritude. O 

que se quer dizer é que a parte ética (o exercício feito sobre si) que o negro pratica é a 

forma singular como ele acessa o mundo e se vincula às verdades nas quais acredita. Se, 

por um lado, ele é atingido pelo reflexo da forma como o outro o vê, por outro lado, ele se 

constitui negro diferente dessa forma ou de acordo com ela. Nesse caso, ele pratica um 

conhecimento de si, porque "o olho da mente vê o próprio sujeito que vê" (LARROSA, 

1999, p. 58). Portanto, para além dos temas ligados a uma suposta identidade negra, 

emergiriam das pesquisas, se não os saberes, ao menos os procedimentos, as técnicas e as 

práticas de si que esses sujeitos utilizam para construírem as realidades que os circundam. 

Uma pesquisa poderia mostrar, por exemplo, o sistema de pensamento que os negros 

desenvolveram a fim de conduzir suas próprias vidas. Essa outra dimensão  da 

subjetividade, isto é, o olho que vê o próprio sujeito que vê (porque o olhar se volta para si 

mesmo), nos permitiria discutir o "autoconhecimento como um voltar o olho da mente para 

dentro" (LARROSA, 1999, p. 59); ultrapassaria olhar apenas as coisas exteriores a nós (o 

reflexo), nos permitindo reconhecer sistemas de pensamento (conhecer a si mesmo). 

Não se trata, de maneira alguma, de interioridades psicológicas, mas de formas de 

pensamento que se constroem ao lado de outras, passíveis de serem pesquisadas em 

trabalhos descolados do tema do sujeito fundador da sua própria verdade. Para recuperar o 

nosso exemplo, diria que os negros não apenas dizem as coisas porque são negros, mas 

porque se lançam, se "ex-põem" ao mundo; não apenas para dominá-lo, compreendê-lo, 

mas também para se ligarem a um ou vários conjuntos de verdade que, invariavelmente, 

atuarão sobre eles e sobre os outros. Essa forma de subjetividade foi nomeada na obra de 

Foucault de processos ou modos de subjetivação, nos dando condições de investigar a 

experiência de si, que é a forma como os sujeitos se libertam de certos discursos, os 

constroem, transformando-se. 
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Esse tipo de estudo requer, contudo, que nos livremos pelos menos de duas crenças que 

rondam a pesquisa em educação: a de que a experiência é do sujeito que pratica alguma 

coisa e a de que o sujeito possui um saber da experiência. Pelo menos nesse texto de 1999, 

Larrosa3 é bem explicito sobre a questão da experiência, afirmando que ela não é de 

ninguém em especial; "a experiência é o que ocorre 'entre' [...] a relação e a mediação que 

tem o poder de fabricar o que relaciona e o que medeia" (LARROSA, 1999, p. 83). É óbvio 

que os sujeitos produzem experiências e que elas estão ligadas às condições históricas e 

políticas de uma sociedade, mas elas também se ligam a questões éticas, pois é aí mesmo, 

nessas condições, que o sujeito "aprende a participar ex-pondo-se nos olhares, nos 

enunciados, nas narrações, nos juízos e nas afeições dos outros" (ibdem). E mais: "a pessoa 

não é senão o modo como se relaciona com o seu duplo [...] não é senão um conjunto de 

relações consigo mesmo. [...] daí a importância da noção de experiência de si" (ibdem). 

Como se pode ver, o debate da subjetividade, que em currículo estava muito arraigado 

às questões do governo (estatal ou não) e das formas culturais (políticas, obviamente), 

fabricadas a partir das relações de poder e engendrando saberes, isto é, engendrando formas 

de governar o outro, poderia, com a noção de experiência de si, ter ganhado outro estatuto: 

saber como os sujeitos problematizam as próprias vidas. No entanto esse tipo de pesquisa 

não prosperou nos estudos de currículo. 

 

 

Currículo e modos de subjetivação 
 

No tópico anterior mencionei que a discussão curricular no Brasil não avançou para a 

potencial intensidade do debate da subjetividade, o que, contudo, não a impediu de 

continuar. Alguns estudos até ajustaram a terminologia, passando a mencionar o tema 

subjetividade sob nome de "modos ou processos de subjetivação", como indicado na obra 

de Foucault. Mas destaco que, por razões diversas e difusas, nossos estudos curriculares 

ainda não se dedicaram a fazer esse outro lado do debate foucaultiano. Valeria um estudo 

para saber por que recusamos essa tarefa? Obviamente, esse artigo não tomará esse 

caminho, sob pena de se desviar do seu propósito. 

De antemão, devo reconhecer que avançar nessa direção requer um tanto mais de 

coragem para enfrentar as turbulências do debate, pois nesse terreno dos modos de 

subjetivação não existe o certo e o errado, o político, a democracia, o cidadão, o sofredor, a 

utopia etc. Também não existe o sujeito à espera de um "intelectual" que o resgate de um 

lugar de sofrimento e exclusão. Aliás, parte da nossa recusa a essa discussão parece ter a 

ver com isso, ou seja, enfrentá-la pode enfraquecer a nossa atividade política junto aos 

sujeitos que defendemos. 

Mas há muitos equívocos (e até má vontade) sobre essa a discussão dos modos de 

subjetivação. Quando se diz que não existe o sujeito e nem o saber da experiência 

propriamente ditos não se quer dizer que as pessoas e os saberes não existem. Diz-se apenas 

que os sujeitos, tanto quanto os saberes, são resultado de práticas históricas. Não existem 

sujeitos e saberes desde sempre; eles são construídos e se constroem num certo tempo 
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histórico, o que exige dos pesquisadores um olhar mais atento para a relação presente- 

passado. Dessa maneira a nossa responsabilidade intelectual aumenta (e fica ainda mais 

difícil), porque nosso olhar deve voltar-se para o presente sem perder de vista o passado e 

oferecer (se possível) a novidade que se impõe sobre nós. Voltarei a essa discussão mais 

adiante. 

No entanto, em educação e currículo, a rejeição aos aspectos mais aprofundados do 

tema modos de subjetivação é um déjà vu, pois padece dos mesmos problemas vividos por 

Nietzsche em sua época, quando anunciou a “morte de deus”, e também por Foucault, 

quando anunciou a "morte do sujeito". 

No caso de Foucault, pode-se dizer que, quando o assunto é subjetivação, ele nos 

convidava a "desantropologizar a história" (CASTRO, 2009, p. 407), isto é, deixar de achar 

que o homem nasceu para aquilo que é ou que reside no homem uma verdade a ser 

descoberta, uma essência a ser revelada, enfim, uma natureza. O que o homem faz, pensa e 

vive não são revelações, são práticas históricas devidamente localizadas. Em Arqueologia 

do  Saber,  o  filósofo  é  enfático  ao dizer que,  apesar  de necessário, se livrar do  sono 

antropológico significa enfrentar o pior inimigo, a saber, o "medo de pensar o outro no 

tempo de nosso próprio pensamento" (FOUCAULT, 2000a, p. 14). Pensar o presente, 

portanto, é o nosso maior pavor, e é o que faz prolongar a função fundadora do sujeito, que 

parece ter vida mais longa do que imaginamos. Foucault afirma que mesmo depois das 

descentralizações nietzschianas, marxistas e psicanalíticas (incluo agora ele e Deleuze) o 

sujeito continua a ser tomado na condição de restaurar um lugar que é dele, da sua natureza. 

É na obra As palavras e as Coisas que o filósofo detalha o sono antropológico. Na 

interpretação de Carolina Noto (2011), para o que nos interessa aqui, tal sono seria, em 

Foucault, a reflexão filosófica ocorrida desde o século XVIII que desde então mostraria de 

maneira ambígua a relação entre o empírico e o transcendental. O debate acontece entre 

duas possibilidades, a de Kant (analítica transcendental) e a das analíticas da finitude, 

situadas mais no século XX, com vários representantes. Se, em Kant, o transcendental é a 

forma como o homem conhece, por meio dos conceitos e da relação com o tempo e o 

espaço, para as analíticas da finitude o que está em questão é a vida, a língua e o trabalho. 

Essas dimensões não estabeleceriam o limite do conhecimento do homem, e sim definiriam 

o limite do que o homem pode ser num certo momento histórico. O problema das analíticas 

da finitude é considerar que, não sendo o homem capaz de saber da sua natureza, a sua 

segunda natureza  consistiria,  então,  "em  conhecer  a si  mesmo  como  ser naturalmente 

alienado,  finito,  opaco  e  sombrio"  (NOTO,  2011,  p.  83).  Segundo  a  autora,  Foucault 

defende que, enquanto Kant quer achar natural a forma lógica do homem conhecer, as 

analíticas da finitude querem achar natural que o homem seja um ser sombrio. Nisso 

consistiria o sono antropológico: a existência de uma segunda natureza humana. A saída 

foucaultiana é outra. Prefere a questão kantiana e não a antropológica, mas produz um 

resultado bem diferente ao continuar a se perguntar "o que somos nós nos tempos de hoje" 

(questão kantiana) ao mesmo tempo em que pergunta “o que o homem faz de si mesmo" 

(questão foucaultiana propriamente dita). O resultado é uma analítica da finitude no/do 

presente. 
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Nos estudos de currículo e subjetividade vivemos algo desse impasse. Às vezes 

respondemos kantianamente ao que somos, mas ofertamos uma saída típica do sono 

antropológico: "os sujeitos são plurais e inventam múltiplas saídas", ou seja, um sujeito 

opaco e sombrio. O fato é que ainda nos falta a coragem foucaultiana de perguntar pelo 

presente, isto é, "o que fizemos com o que fizeram de nós". 

Nada disso está certo ou errado; trata-se apenas de perspectivas, isto é, da coragem de 

olhar de outra maneira. No caso de Michel Foucault, trata-se, como dito, de as pesquisas 

em ciências humanas livrarem-se do sono antropológico, quer dizer, livrarem-se da ideia de 

que certas verdades sobre as coisas residem no homem ou que o homem é um ser 

inatingível. No lugar do sono antropológico, Foucault propõe o tema da descontinuidade. 

A descontinuidade é a finitude dos discursos, ou seja, o que se diz sobre certos objetos 

ou temas só é possível em certos momentos históricos; não vale para outros tempos e nem 

existe desde sempre.4 Quando se afirma que um discurso serve apenas a certos momentos 

históricos, não se quer reduzi-lo a certo período histórico. Não se trata de um período da 

história, mas sim de problematizações dos sujeitos para aquilo que ainda não existia. No 

texto A poeira e a nuvem, Foucault (2003) esclarece essa discussão, mostrando que o nosso 

trabalho é diagnosticar o presente e não recuperar o passado para sacralizá-lo; tampouco 

embaçar o presente. Não é estabelecer um quadro geral de tudo que foi dito sobre alguma 

coisa, mas tomar o presente como foco, recuando naquilo que for impreterivelmente 

indispensável para entender a sua constituição. 

Como se vê pelo tema da descontinuidade, Foucault interroga novamente não apenas o 

tema do sujeito, mas também o tema do instante, do presente. O instante não é o aqui e 

agora, porque o agora é o presente, e o presente nem sempre se inicia agora, embora, 

obviamente, o agora esteja nele contido. O lugar da emergência do presente não é no dia de 

hoje; ele pode ter aparecido em outro tempo e ainda ser ele mesmo o que coordena o agora. 

Como nos diz Castro (2009), é o caso do Método, isto é, uma forma especifica de o sujeito 

acessar a verdade, nascida há pelo menos cinco séculos e ainda muito potente no presente. 

Também é o caso da normalização, nascida no final do século XVIII e que ainda hoje 

produz efeitos sobre nós. Não é pra menos que a questão da atualidade e do presente se 

torna central no pensamento foucaultiano sobre os modos de subjetivação, sendo utilizada 

desde sua tentativa de definição temporal do presente – quando tenta definir o "começo" de 

um presente específico – até sua guinada para o que ele chamou de "atitude de 

modernidade” – entendida como a escolha deliberada do sujeito em agir, sentir e pensar o 

presente como tarefa, como convocação ética. 

Edgardo Castro (2009) mostra um sem número de questões que giram em torno desse 

debate sobre a atualidade na obra de Foucault; questões históricas, políticas, filosóficas, 

problematizações, rupturas, transformações, entre outras. Contudo, o mais pulsante nessa 

discussão é o excesso de sentidos que o presente nos impõe. Se as questões trazidas por 

Edgardo pudessem ser reduzidas didaticamente, eu as restringiria a duas, ou melhor, a um 

par: se somos, por um lado, determinados pela vontade de verdade, pelo conhecimento 

científico, que elimina outras formas de conhecimento ou pelo menos cria obstáculos a elas, 

por outro lado, certos sujeitos praticam uma agonística de tal monta, que tomam o presente 
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como uma tarefa ético-política, isto é, decidem atuar sobre ele, levando adiante suas 

exigências, enquanto o reinventam. Daí, uma vez mais, a importância da discussão sobre a 

experiência de si e do processo de subjetivação quando se fala em subjetividade. 

Como se pode se ver, os modos de subjetivação em Foucault dizem respeito a colocar 

em suspensão pelo menos duas coisas: o primado do sujeito, o sujeito fundador de suas 

próprias verdades e, além disso, o presente e o passado obtusos. A subjetivação diz respeito 

a uma experiência da qual se "sai transformado" (FOUCAULT, 2010, p. 289). A ideia é 

"arrancar o sujeito de si próprio, de fazer com que não seja mais ele próprio ou que seja 

levado a seu aniquilamento ou à sua dissolução. É uma empreitada de dessubjetivação" 

(idem, p. 291); a isso Foucault nomeou "experiência-limite"5 (ibdem). 

Esse tipo de experiência funciona como um extrator de grampos, que retira o sujeito de 

uma moral tranquilizadora e o lança a uma "moral do desconforto" (FOUCAULT, 2010, p. 

279); ela comporta um jogo entre verdade e ficção. Diz o autor: "essa experiência não é 

nem verdadeira nem falsa. É sempre uma ficção" (FOUCAULT, 2010, p. 292). Mas é 

necessário que entendamos ficção como orienta Timothy O' Leary (2012), "da mesma 

maneira em que pensamos a poesis, ou seja, como um engajamento fundamentalmente 

produtivo com o mundo. Ficcionalizar é fabricar, produzir, trazer à existência" (O' LEARY, 

2012, p. 890). O jogo entre verdade e ficção que acontece na experiência-limite "[...] não 

[é] fazer uma história da racionalidade, mas a história mesmo da verdade" (FOUCAULT, 

2010, p. 303). Mas, precisamente, o que se entende por isso? 

Em primeiro lugar, diz Foucault (2004), reconhecer os saberes que foram produzidos 

sobre uma dada experiência e as relações de poder existentes; depois localizar as formas 

pelas quais os indivíduos se reconhecem ou não como sujeitos de certa experiência. 

Foucault (2004) considerava esse ultimo elemento o mais difícil de pesquisar, pois requer 

fazer todo um trabalho negativo, isto é, se livrar de uma grande quantidade de noções 

pouco produtivas, como o sujeito fundador, o saber do sujeito, o instante, mas também a 

ideologia, a alienação, a repressão, a economia e o estado. 

Tal movimento só é possível por meio de uma "hermenêutica" do sujeito que pudesse 

contar uma história, "não [...] aquela do que poderia existir de verdadeiro nos 

conhecimentos, mas sim uma análise dos 'jogos de verdade', dos jogos do verdadeiro e do 

falso através dos quais o ser se constitui historicamente como experiência" (FOUCAULT, 

2004, p. 195). Ou seja, se, por um lado, há obediência aos códigos morais e há pequenas 

divergências com esses códigos, por outro, há também "uma certa relação consigo mesmo; 

esta não é simplesmente consciência de si, mas constituição de si como 'sujeito moral' 

(FOUCAULT, 2004, p. 214). E mais: é essa última relação que leva o sujeito "a se 

conhecer, a se controlar, a pôr-se à prova, a se aperfeiçoar e a se transformar" (ibdem). 

Portanto, "não há constituição do sujeito moral [em sentido amplo] sem 'modos de 

subjetivação' e sem uma 'ascética' ou 'práticas de si' que os fundamentem" (ibdem). 

Deleuze (2008, p. 114) afirma que essa subjetivação foucaultiana é a prática do 

"vitalismo", que é, por assim dizer, a "invenção de novas possibilidades de vida" (ibdem). 

Quer dizer, é a fuga do sujeito das garras das relações de poder e de saber para se tornar 
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sujeito de uma experiência. A experiência de si, portanto, se torna fundamental para a 

compreensão dos modos de subjetivação. 

 

 

Experiência (de si) em Foucault 
 

Aqui há de se considerar, de imediato, a orientação foucaultiana de que há dois modos 

de subjetivação. Um está direcionado aos códigos e suas moralidades e, nesse caso, 

expressam quase sempre uma relação jurídica, do tipo submissão a um código, a uma lei, 

cuja desobediência será punida. No outro modo as subjetividades voltam-se para a ética e, 

nesse caso, deve-se ir em busca das práticas de si, pois "a ênfase é posta na relação do 

sujeito consigo mesmo, nos procedimentos e técnicas por meio das quais ele as elabora, nos 

exercícios pelos quais ele se propõe a si mesmo como objeto a conhecer, e nas práticas que 

permitem transformar seu próprio modo de ser" (FOUCAULT 2004, p. 215). 

Tal argumento deixa claro, então, que a experiência aqui tratada está no campo das 

práticas de si, portanto das relações éticas que o sujeito estabelece consigo mesmo, com o 

outro, com o mundo e com as coisas. Sobre esse aspecto, Foucault (2004) nos questiona: 
 

De que valeria a obstinação do saber se ela apenas garantisse a aquisição de 

conhecimentos, e não, de certa maneira e tanto quanto possível, o extravio daquele 

que conhece? Há momentos na vida em que a questão de saber se é possível pensar 

de forma diferente da que se pensa e perceber de forma diferente da que se vê é 

indispensável para continuar a ver ou a refletir (p. 197). 

 

Em outra belíssima passagem, localizada por Pelbart (2015), Foucault pergunta: 
 

Não haveria experiências ao longo das quais o sujeito não fosse dado, nas suas 

relações constitutivas, naquilo que ele tem de idêntico a si mesmo? Não haveria 

experiências nas quais o sujeito possa se dissociar, quebrar a relação consigo 

mesmo, perder sua identidade? (FOUCAULT, 1994 apud PELBART, 2015, p. 

137). 

 

Tais perguntas, uma vez mais, propõem um exercício refinado do pensamento, pois 

como é possível uma experiência de si que pretende se livrar do sujeito? Afinal, Foucault 

fala em "dissociação, dissolução, diluição, perda da identidade" (PELBART, 2015, p. 137). 

Ora, em qual lugar se quer chegar com essa discussão? 

Diria Deleuze (2008) que o que se deseja, na verdade, é deixar de falar pelos outros, 

mas isso não significa falar na primeira pessoa, fazer a sua própria memória, sua própria 

catarse; pelo contrário, "é nomear as potências impessoais, físicas e mentais que 

enfrentamos e combatemos quando tentamos atingir um objetivo, e só tomamos consciência 

do objetivo em meio ao combate" (DELEUZE, 2008, p. 111). 

Ocorre que, como já dito, em pesquisas sobre experiência é necessário se livrar do 

primado do sujeito, procurar a todo custo se livrar da sombra dessa discussão que, ainda 
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hoje, apesar de todos os avanços e da importância do debate, ainda personaliza, exige 

propriedade da experiência, pede créditos, políticas, liberdade, salvação e todas as formas 

de humanismo para o sujeito. 

Dos críticos de Foucault, diz Deleuze (2008), vem a famosa e delirante acusação de 

que ele abandona, negligencia ou ignora o sujeito e os seus direitos e que, no final da vida, 

ele se reconciliou com a noção de sujeito, colocando-a no centro do seu pensamento. O 

problema é que Foucault tem um "humor diabólico" (idem, p. 111); perdoem-me a licença 

poética, mas quando fazem tal acusação é porque desconhecem a força das passagens entre 

passado e presente, não sabem a diferença entre otimismo e vitalismo, ignoram as forças do 

homem, da morte, da política, da micropolitica, ignoram as forças que simplesmente não 

possuem nomes certos nem ponto de partida e de chegada, ignoram forças discursivas, não 

discursivas e éticas, que são superiores, mas não transcendentais, violentas, mas não 

indelicadas. De maneira que 

 
[...] acreditar que Foucault redescobre, reencontra a subjetividade que primeiro ele 

tinha negado, é um mal-entendido tão profundo quanto a 'morte do homem'. Penso 

até que a subjetivação tem pouco a ver com um sujeito. Trata-se antes de um campo 

elétrico ou magnético, uma individuação operando por intensidades (tanto baixas 

como altas), campos individuados e não pessoas ou identidades (DELEUZE, 2008, 

p. 116). 

 

Discussão delicada, que exige separar experiência de vivência, de modismo e de relato. 

O campo educacional, em geral, e o curricular, em particular, estão tomados dessas 

misturas que só trazem confusões. Em razão de nossa experiência militante na docência 

(FAVACHO, 2013), temos frequentemente misturado essas três dimensões do vivido. 

Benjamin (1994a; 1994 b), por exemplo, é cauteloso com a vivência. Embora reconheça 

sua importância e seu lugar relevante na constituição dos sujeitos, a coloca no campo das 

atividades cotidianas, da experiência vivida, essas coisas que invariavelmente a  gente 

pratica ao longo dos dias e da vida. O modismo (a moda), como diz Foucault (2000) 

lembrando Baudelaire, "apenas segue o curso do tempo" (p. 342); é uma sensibilidade 

válida, mas não o suficiente para ser chamado de experiência. Quanto ao relato, Pelbart 

(2015) afirma que ele pode ser a "reprodução da experiência vivida 'tal como ela ocorreu'" 

(p. 138), mas não a experiência. Esse autor diz, ainda, que o que mais o surpreende é que 

Foucault admite ter escrito todos os seus livros sob a rubrica "livro-experiência", mas, 

embora partissem de sua relação com os temas abordados, nenhum deles se transformou em 

relato. 

Quando se trata de uma pesquisa e/ou da escritura de um livro, talvez o que esteja em 

jogo é a possibilidade de se praticar uma escrita do tipo "ensaio", entendido por Foucault 

(2004) como uma "experiência transformadora de si mesmo e não como apropriação 

simplificadora de outrem [...] [trata-se de] uma 'ascese', um exercício de si, no pensamento" 

(p. 197). 

Para citar mais um dos risos diabólicos de Foucault, disparo: 
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O ideal não é fabricar ferramentas, mas construir bombas, porque uma vez 

utilizadas as bombas que construímos, ninguém mais poderá se servir delas. E devo 

acrescentar que meu sonho pessoal não é exatamente o de construir bombas, pois 

não gosto de matar pessoas. Mas gostaria de escrever livros-bombas, quer dizer, 

livros que sejam úteis precisamente no momento em que alguém os escreve ou lê. 

[...] Esses livros seriam de tal forma que desapareceriam pouco depois de lidos ou 

utilizados. [...] depois da explosão, se poderia lembrar às pessoas que esses livros 

produziram um belíssimo fogo de artifício, Mais tarde, os historiadores e outros 

especialistas poderiam dizer que tal ou tal livro foi tão útil quanto uma bomba, e tão 

belo quanto um fogo de artifício (FOUCAULT, 2003, p. 266). 

 

Um pirotécnico é Foucault, nos lembra Pelbart (2015). Não um terrorista, mas um 

pirotécnico, um ilusionista, um amante dos efeitos, desde que eles remetam à produção da 

verdade, no sentido de saberes e não de conhecimentos. Portanto, no sentido de usos, de 

coisas que se utilizam, de ferramentas de que se dispõe. De fato, é o sujeito quem acessa a 

experiência, mas dela não possui a posse, porque, ao acessá-la, o faz por meio das 

ferramentas de outrem. Quanto mais ferramentas pudermos dispor ao mundo, aos outros, 

mais poderemos, nós mesmos, realizar nossos percursos no mundo; sem ferramentas, o 

mundo padece de objetos que possam ajudar a abrir as portas de universos desconhecidos. 

Quando nos restringimos ao relato ou ao modismo, é como se déssemos ao outro 

apenas a notícia do vivido. Esconde-se o processo. Negam-se as dores. Obscurecem-se as 

perguntas, as dúvidas, os incômodos. As respostas, assim, não têm o mesmo efeito que 

adquirem quando compartilhamos as maneiras pelas quais acessamos as verdades. "A 

partilha do sensível", para lembrar Rancière (2005), esse exercício subjetivo e político, 

mostra que sujeito e objeto se confundem, se perdem, se renovam, se alteram e se 

explodem, se veem dentro de uma dinâmica da qual não se sai apenas por denúncia ou 

vontade. 

Penso que o debate da experiência deve unir sujeito e história, ou melhor, sujeito, 

práticas históricas e verdade, princípio por meio do qual podemos recusar ser o que nos 

tornamos. Eis o que pode ser a maneira peculiar de Foucault compreender a experiência: 

como recusa, como desobediência, como sublevação do que nos tornamos, em busca de 

outras maneira de existir. Essa é a razão pela qual ele diz ser necessário considerar a 

"ontologia crítica de nós mesmos não certamente uma teoria, uma doutrina [...]; é preciso 

concebê-la como uma atitude, um êthos, uma via filosófica dos limites que nos são 

colocados e prova de sua ultrapassagem possível" (FOUCAULT, 2000b, p. 351). 

Contudo, não se trata de modulações de comportamento, de "moralidades do 

comportamento" (FOUCAULT, 2002); não se trata de dizer que os sujeitos são múltiplos 

(juventudes, infâncias, docências, currículos) ou que a experiência é singular e relacional. 

Tudo isso parece muito correto, mas não é disso que se trata. Trata-se, antes, como diz 

Pelbart (2015), "não de saber o que um discurso poderia dizer de verdadeiro sobre o sujeito, 

mas 'o discurso de verdade que o sujeito é capaz de dizer sobre si mesmo'" (idem, p. 154). 
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Finalmente, a experiência de si ou experiência-limite pode ser vista não como as coisas 

que são feitas ou praticadas na escola (ou em qualquer outro lugar), mas como coisas que 

provocam, transgridem e se apresentam como possíveis às práticas históricas e aos sujeitos. 

Esse tipo de experiência é, de fato, um entrelaçamento entre relações de poder, de saberes e 

éticas. É tecida e se desfaz, é construída e se destrói na medida em que as provocações vão 

se dando, quando desistimos dos nossos humanismos piegas, quando admitimos o erro 

como verdade possível, quando algo nos atravessa radicalmente e quando os discursos 

sérios se tornam motivo de riso. Mais do que uma mudança, uma ruptura, uma 

transformação, uma transgressão, uma revolta, uma revolução, acontece uma mutação, um 

esfolamento, aquilo que só às cobras é dado fazer e suportar. 

 

 

Apontamentos para se fazer pesquisas com a noção de experiência (de si) 
 

Pode-se dizer que a noção de experiência em Foucault é tributária tanto das práticas de 

si ou técnicas de si praticadas na antiguidade greco-romana (estóicos, epicuristas, cínicos 

etc.,) quanto das questões presentes em O que são as luzes? e as Críticas, de Kant. 

Contudo, para este texto, priorizarei apenas aquelas do texto O que são as luzes?, deixando 

as demais para outro momento. Essa é a razão pela qual, neste artigo, o leitor não verá 

referência aos últimos livros de Foucault, como Do governo dos vivos, Hermenêutica do 

sujeito, Governo de si e do outro e A Coragem da verdade, o que implicaria fazer outra 

discussão, que não caberia nos propósitos deste artigo, embora essas obras tenham tudo a 

ver com as questões aqui colocadas. Atualmente desenvolvo uma pesquisa circunscrita 

nessa discussão, na qual discuto mais detalhadamente a experiência docente a partir do que 

os professores "praticam", afinal de contas, diz Foucault (2014), a experiência 

compreendida como pensamento não deve ser procurada “somente em formulações teóricas 

[...] pode e deve ser analisado em todas as maneiras de dizer, de fazer, de se conduzir” 

(FOUCAULT, 2014, p. 209). Em outras palavras, o "estudo das formas de experiência 

poderá, então, fazer-se a partir de uma análise das 'práticas' discursivas ou não, se se 

designam por isso os diferentes sistemas de ação enquanto são habitados pelo pensamento" 

(ibdem). 

Dito isto, seguirei de perto a magistral análise feita por Foucault (1984/2000b) do texto 

de Kant, What is Enligthenment? (O que são as luzes?), a fim de destacar alguns princípios 

para a pesquisa sobre currículo e experiência. Quem sabe parafraseando sua análise, 

alterando-a e experimentando-a em currículo poderemos descobrir outros caminhos de 

investigação nesse campo? Essa será minha tentativa. 

Segundo Foucault, as respostas de Kant ao "O que são as luzes?" sugeriam aos 

interpretes da época três direções: (a) uma mudança radical no presente, que representava 

um tempo singular, distinto de outro tempo; (b) uma interrogação ao presente para saber, 

enfim, o que ele é; (c) uma atitude de tomar o presente como transição para um novo 

mundo, um mundo futuro. 



Currículo, subjetivação e experiência de si: contra os (…) 

500 

 

 

 

 

 

Entretanto, Foucault (2000b) garante que o texto de Kant não se reduz a isso; a questão 

é outra e pode ser resumida em quatro pontos: 1) a Aufklärung "é um processo que nos 

liberta do estado de menoridade" (p. 337) e por menoridade ele entende "um certo estado de 

nossa vontade que nos faz aceitar a autoridade de algum outro para nos conduzir nos 

domínios em que convém fazer uso da razão" (ibdem); 2) a Aufklärung se "apresenta 

também como uma tarefa e uma obrigação [...] tem uma divisa [...] um traço distintivo 

através do qual alguém se faz reconhecer [...] e uma palavra de ordem que damos a nós 

mesmos e que propomos aos outros" (p. 338); 3) na Aufklärung distingue-se o uso privado 

e público da razão, isto é, quando se pode ser livre para pensar e quando se deve pensar 

obedecendo o que se deve obedecer; 4) na Aufklärung pensar é uma tarefa política, isto é, 

deve-se ser, ao mesmo tempo, livre para pensar e para obedecer a universalidade do espaço 

político. 

Foucault retira do texto de Kant uma espécie de "sinuca de bico" e a devolve para nós 

como baliza para pensarmos a modernidade; é como se ele nos dissesse: não se pode bater 

na bola do adversário; todo cuidado é pouco para não encaçapar a bola errada. Foucault 

parece nos dizer que o que Kant nos traz é a delicada operação que cada um (ou alguns ou 

quem a isso se lançar) terá que fazer sobre si mesmo para alcançar tal maioridade e fazer do 

presente, da atualidade, um jogo, no qual terá que medir as relações consigo mesmo, com o 

outro, com as coisas e com o mundo. 

Um jogo não para se ganhar ou perder, mas para não matar e nem se matar, não ferir e 

não se ferir, mas, ao mesmo tempo, um jogo que nos torne capazes de ver, no excesso de 

luz, o escuro, de ver a luz do escuro, enfim, enxergar saídas, ou melhor, problematizações 

do presente. Também não é um jogo de adesão integral ao presente, nem de esquivar-se 

dele. Não se trata de equilíbrio; trata-se de "ter coragem, a audácia de saber" (FOUCAULT, 

2000b, p. 338). 

Como disse antes, essa discussão pretende se aproximar das questões curriculares. 

Então, de chofre, eu diria que a sinuca de bico na qual os estudos curriculares se encontram 

hoje não se distancia dessa questão, digamos, foucaultiana/kantiana. Se não vejamos: já faz 

um tempo que sabemos o que são esses currículos, para quem servem, a quem servem, 

como funcionam, que sujeitos fabricam, que relações de poder e saber engendram. Já são 

sabidas as formas pelas quais esses currículos produzem certos sujeitos; já sabemos que na 

base desses currículos há um entrelaçamento de raça, gênero, sexualidade, classe, etnia. A 

coragem de saber, nesse caso, foi se alastrando de tal maneira que passamos a investigar 

tudo o que compõe um currículo: história, disciplinas, ementas, cursos, políticas, entre 

outros, a ponto de criarmos, então, o campo dos estudos de currículo, composto de vários 

grupos de pesquisadores especializados no tema, metodologias de pesquisas, divulgação 

dos resultados das pesquisas. A coragem foi tanta que produzimos um excesso de luz. 

Sem nos darmos conta, criamos (como em outros campos) a sacralização desses 

estudos. Nossa atual maturidade curricular compreende cada pedaço dessa experiência, 

admite muitos temas, muitas perspectivas, muitas visões. Somos republicanos, por assim 

dizer, mas a dúvida é se admitiríamos a dessacralização da própria noção de currículo que, 

a essa altura, não é mais necessariamente uma crítica às formas políticas que uma sociedade 
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utiliza para divulgar o conhecimento e a informação, nem uma crítica aos efeitos desses 

conhecimentos sobre alunos e professores. O currículo, ele mesmo, passou a ser um objeto 

criticável porque consubstancializou-se; enfrenta o jogo que pode ferir ele mesmo e os 

outros. 

Na tentativa de fugir dessa sinuca ou dessa luta, e tentando ferir o menos possível os 

homens e as mulheres que dela fazem parte, a tendência - não só em currículo, mas na 

sociedade em geral - tem sido a de admitir (talvez apenas assimilar) os aspectos mais 

característicos da modernidade, a saber: "o transitório, o fugidio, o contingente" 

(FOUCAULT, 2000b, p. 342). Uma das tendências em currículo tem exatamente isso a 

dizer: que os currículos são contingenciais, ou seja, que os currículos produzem sentidos, 

que eles são múltiplos, que os saberes circulam de maneira especifica, que eles produzem 

culturas, que os sujeitos inventam saídas singulares etc. Mas esse tipo de saída representa 

muitos perigos. Em que sentido? Para tentar entender esses perigos, vale uma rápida 

digressão às questões que Foucault nos coloca. 

Foucault (2000b), ancorado em Baudelaire, tenta caracterizar isso que ele chama de 

modernidade (atitude de), com a exata intenção de fugir dos modismos e da pura vivência 

cotidiana. Diz então que 1) embora a modernidade seja caracterizada pela "descontinuidade 

do tempo: ruptura da tradição, sentimento de novidade, vertigem do que passa" [...] “ela 

não é um fato de sensibilidade frente ao presente fugidio; é uma vontade de 'heroificar' o 

presente (p. 342); 2) "a heroificação é irônica, bem entendido" (ibdem), posto que, por um 

lado, de fato, trata-se de saber do presente, conhecê-lo, mas, por outro, de não sacralizá-lo. 

Deve-se recolher tudo, ver tudo, participar, estar presente em tudo, desde que depois se 

coloque em trabalho a fim de saber o que são essas coisas vistas e vividas, visando a 

transpor o "difícil jogo entre a verdade do real e o exercício da liberdade" (ibdem). Nesse 

caso, "o alto valor do presente é indissociável da obstinação de imaginá-lo de modo 

diferente" (p. 343); 3) não se trata apenas de uma relação com o real, "é também um modo 

de relação que é preciso estabelecer consigo mesmo" (p. 344); 4) por fim, há algo de 

artístico nisso tudo. 

A imagem contida nesses quatro elementos da modernidade é a de um contrapelo 

diante de si e do outro. Assim, não basta assimilar, incorporar e mesmo reconhecer o 

presente como algo fugidio e contingente; é preciso arranjar um jeito de entrar nele, de 

habitá-lo e de vivê-lo de tal maneira que se possa falar dele com intimidade, mas também 

com crítica. Em currículo, para início de conversa, poderíamos dizer que é chegada a hora 

de parar de ver currículo em todo lugar ou que é chegada a hora de transpor as máximas 

que indicam que os currículos são múltiplos e produzem culturas. Tudo parece muito bom e 

necessário; de fato, devemos afirmar a nossa multiplicidade de cada dia; de fato, vale a 

pena pesquisar os exercícios de liberdade praticados pelos sujeitos da escola, nas aulas, nos 

textos, nas manifestações, nos projetos. Contudo, não apenas supondo liberdades quaisquer, 

puramente imaginadas, mas apostando e mostrando as linhas de força por meio das quais os 

sujeitos se lançam e se ex-põem aos riscos do estabelecido. Transpondo essas máximas, 

poderíamos saber melhor como, por que, por meio de quais táticas, técnicas, atos, enfim, os 
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sujeitos resistem, se constituem; poderíamos saber como eles se vinculam a certas verdades 

e não a outras. 

Poderíamos encontrar resistências de outra natureza, não apenas aquelas resistências 

concretas como uma revolta iniciada por um grupo de alunos, professores ou pais; não se 

deve procurar essa experiência apenas do lado dos revoltosos ou dos fatos considerados 

paralisadores - uma greve, um motim, uma queima de pneus, uma revolta na cantina do 

colégio. Encontramos as experiências de si também nos momentos mais simples do 

cotidiano e elas não acontecem apenas quando um poder soberano está suspenso (isso não 

existe); elas acontecem no momento mesmo em que os poderes, os saberes e os códigos 

morais atuam. O olho precisa olhar para enxergar quais verdades, quais táticas, quais 

procedimentos diferem ou alteram a relação das pessoas com a verdade, com o poder e com 

a moral. Deve-se perguntar, por exemplo: que situação os sujeitos foram capazes de 

produzir a ponto de deixar o outro constrangido? A ponto de uma palavra não poder mais 

ser usada, de um ato colocar o sujeito em dúvida? Mesmo quando uma luta superou um 

estado de dominação, que outra dominação se instaurou? 

Nada disso é inédito, um tanto dessas práticas já existem; o que não existe são estudos 

sobre elas. No âmbito das práticas, por exemplo, pelo menos no Brasil, uma reunião 

qualquer numa faculdade de educação não se abre com um simples "Bom dia a todos"; hoje 

se diz: "Bom dia a todos e a todas" e os homens também o dizem. Ainda no âmbito das 

práticas, o inverso também acontece. Por exemplo, em certos grupos onde o número de 

professoras é maior do que o de professores se diz "nós professoras decidimos que...". Onde 

há um homossexual entre mulheres se diz "nós mulheres...". Portanto, as práticas de si são 

muito mais complexas do que a nossa imaginação pode alcançar. 

Em tempo, não se trata de atingir um estágio total de liberdade; trata-se, antes, de "um 

exercício em que a extrema atenção para com o real é confrontada com a prática de uma 

liberdade que, simultaneamente, respeita esse real e o viola" (FOUCAULT, 2000b, p. 344). 

Enfim, as advertências de Foucault sobre o presente são muitas e podem ser assim 

resumidas: fugir das formas simplistas e autoritárias de se relacionar com o presente; fugir 

dos humanismos mais vulgares que circulam em torno dessa discussão; fugir de certos 

conceitos que, no fundo, são outras formas de humanismo capturantes; fugir das tendências 

ou modismos; fugir da aderência cega ao presente como justificativa de melhor conhecê-lo; 

fugir da misteriosa rubrica chamada pós-modernidade; fugir das descrições infinitas que 

não chegam a produzir uma ideia. 

Além disso, Foucault (2000b) nos propõe pensar um pouco mais, pois nesse tipo de 

pesquisa com as experiências de si pode-se cair no excesso de relativismo e de localismos, 

perder-se das questões maiores que de fato incidem na vida das pessoas. Sobre isso 

Foucault nos orienta na seguinte direção: o fato de se trabalhar com as experiências de si 

não nos desobriga de responder a quatro questões: a aposta, a homogeneidade, a 

sistematização e a generalidade pretendidas em uma pesquisa. 

A aposta diz respeito, ao mesmo tempo, a uma constatação e a uma desconfiança 

históricas. Em sua pesquisa, por exemplo, o filósofo constata que existe toda uma aposta na 

autonomia do sujeito, nas lutas por liberdades no mesmo momento em que se observa um 
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"crescimento simultâneo e proporcional da capacidade técnica de agir sobre as coisas e da 

liberdade dos indivíduos uns em relação aos outros" (FOUCAULT, 2000b, p. 349). 

Desconfiou, portanto, que as relações de poder, os processos de dominação e as 

possibilidades de liberdade guardavam um componente contraditório; desconfiou que havia 

discursos que acreditavam nos sujeitos, enquanto outros reintroduziam formas de 

submissão. Nem sempre esses discursos são opostos; às vezes podem ser complementares, 

às vezes simplesmente inauguram outras formas de capturar os sujeitos e exercer sobre eles 

outras formas de poder. Pode-se dizer que a aposta de Foucault é uma desconfiança em 

relação ao poder atuando sobre as liberdades dos sujeitos. Se essa aposta valeu para o 

trabalho investigativo de Foucault, é preciso saber se ela valeria (quem sabe) para os nossos 

trabalhos em currículo. De qualquer maneira, é uma aposta que parece nos exigir colocar o 

olho para olhar para trás, para si mesmo, para nós mesmos, a fim de verificar se essa 

batalha entre poder e liberdade ainda é pertinente ou se teremos que ajustar o  foco. 

Podemos perguntar, por exemplo, quais são os efeitos de liberdade (ou não) das nossas 

questões curriculares sobre os professores, sobre a escola, sobre a organização do trabalho 

docente, sobre os alunos etc. O que propomos (impomos) aos professores são questões 

éticas, prescritivas, constrangedoras, respeitosas? Como saber? 

Quanto à homogeneidade, ela funciona por reversão. Em vez de as pesquisas se 

apoiarem nas "representações que os homens se dão [...], nas condições que os determinam 

[devem se apoiar no] que eles fazem e [n]a maneira pela qual o fazem" (FOUCAULT, 

2000b, p. 350). Por um lado, apoia-se na racionalidade de uma prática, ou seja, na forma 

como os sujeitos "organizam as maneiras de fazer" (ibdem) e, por outro, na "liberdade com 

a qual eles agem nesses sistemas práticos, reagindo ao que os outros fazem, modificando 

até certo ponto as regras do jogo" (ibdem). A homogeneidade, então, não é a inteireza ou 

totalidade de um contexto, mas certos pontos de uma realidade que se comunica com 

outros, produzindo sentidos. Em currículo poderíamos perguntar, por exemplo, como, o 

quê, em razão do quê, contra o quê, a favor do quê, os sujeitos da escola praticam o que 

praticam? Em que eles acreditam e como fazem para por em prática o que acreditam? Os 

temas, os objetos, as noções, os problemas com os quais eles se preocupam são os mesmos 

problemas, temas, objetos da universidade? A forma pela qual eles pensam difere da nossa? 

Em que ponto essa forma de pensar se aproxima ou se distancia da nossa? Há hierarquia 

nessas formas de pensamento? Como ela tem sido demonstrada em nossas pesquisas? 

Apenas dizendo que os professores são conservadores? Apenas dizendo que eles são 

inventivos? 

A sistematização, por sua vez, é a especificidade e a relação entre três domínios: "o das 

relações de domínio sobre as coisas; o das relações de ação sobre os outros; o das relações 

consigo mesmo" (ibdem). Diz o filósofo que esses domínios abrem vários feixes de 

pesquisa e podem se multiplicar à exaustão; o que não se pode perder, contudo, é a questão 

de fundo de uma sistematização, ou seja, "como nos constituímos como sujeitos de nosso 

saber; como nos constituímos como sujeitos que exercem ou sofrem as relações de poder; 

como nos constituímos como sujeitos morais de nossas ações" (FOUCAULT, 2000b, p. 

350).  Nesse  aspecto,  em  currículo,  valeria  a  pena  saber  não  como  os  professores  se 



Currículo, subjetivação e experiência de si: contra os (…) 

505 

 

 

 

 

 

tornaram professores, nem a melhor formação que podemos lhes oferecer, mas saber como 

eles se constituem professores por meio de suas próprias práticas. 

Por fim, a generalidade, que são os modos de problematização dos sujeitos, isto é, 

aquilo que se desvia da prática comumente praticada - desde que se atente para não 

confundir a variação do mesmo com a novidade. A generalidade é, assim, "a maneira de 

analisar, em sua forma historicamente singular, as questões de alcance geral" (ibdem). Em 

currículo, pode-se saber, por exemplo, como as preocupações maiores ou centrais dos 

sujeitos da escola são constituídas, que elementos as compõem, que batalhas se impõem, 

que efeitos produzem, se elas se aproximam ou se distanciam das preocupações que a 

universidade, a ONU, a UNESCO possuem sobre as questões educacionais e curriculares 

da atualidade. Já percebi, por exemplo, que o mundo é um tema dentro das preocupações 

dos professores; parece que eles se sentem acionados para fazer algo pelo mundo/planeta. 

Mas de qual mundo o professor se ocupa? O mundo é uma preocupação dentro das 

faculdades de educação? Em algum momento falamos do mundo dentro de uma faculdade 

de educação? Como poderíamos tematizar o mundo na escola e na faculdade? Falamos do 

mesmo mundo? 

Quero apostar que essas quatro orientações, mais que um programa a ser seguido, 

servem, antes, como um convite para pensarmos a dureza que é pesquisar as contingências 

ou as experiências dos sujeitos e seus contatos com o real. A dificuldade está exatamente no 

tortuoso ponto de encontro entre o sujeito e o real; entre duas coisas que não existem a 

priori: o sujeito e o real. Tanto um quanto o outro são pequenos pontos; nem sujeito, nem 

objeto, mas exterioridades (como Foucault costuma dizer). O problema é, então, o esforço 

necessário para localizar práticas; nem sujeito nem real, e sim práticas que estão excluídas 

do pensamento atual, mas que agem, que estão presentes e que se manifestam nas práticas 

dos sujeitos. 

Antes de finalizar, vale dizer que a experiência é o resultado de um esforço para saber 

o que se precisa saber sobre o real e nem todos estão dispostos a esse trabalho. Esse esforço 

para saber do real só é possível por meio de uma agonística, isto é, por meio de uma batalha 

consigo mesmo, que se dá num jogo complexo do sujeito com o mundo. 

Interessante perceber que, quando Foucault analisa o texto de Kant, ele termina com 

Baudelaire. Isso não é à toa! Ora, o esforço para saber do real ou da atualidade resulta em 

uma triste, mas necessária, conclusão: "a Aufklärung não nos tornou maiores" 

(FOUCAULT, 2000b, p. 351). Portanto, não basta conhecer como quis Kant; conhecer é 

apenas uma parte. É preciso mais. E é aí que Baudelaire aparece. O caráter artístico passa a 

ser, então, um possível. Baudelaire se torna uma boa pista para quem deseja aprender a 

"pintar a vida moderna" da educação e dos currículos. Pintá-la no esforço de compreender 

sua atualidade, mas também de propor outra forma de ler o presente. Para Baudelaire, 

pintar as pessoas do século XIX usando preto e togas não era apenas uma representação de 

um tempo, mas sugeria que "celebramos todos algum enterro" (BAUDELAIRE, s/d apud 

FOUCAULT, 2000b, p. 343). Hoje não usamos mais preto e togas, nossos trajes são 

coloridos, festivos e muito diversos; sugerem uma festa. Celebramos o quê? 
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Notas 

 

i     O presente artigo é parte de uma pesquisa financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais – 

FAPEMIG e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq 
1.      Para essa discussão, ver também Veiga-Neto (1998). 
2.    Além dos autores citados, vale a pena consultar para essa discussão os textos de Larrosa (1998); Vieira (1998) e 

Walkerdine (1998). 
3.     Em outro texto, Larrosa (2002) oferece novas análises sobre esse tema, que não serão abordadas aqui. Contudo, vale a 

pena conferir que o saber da experiência não é da ordem do conhecimento e sim da atenção, isto é, do ficar atento ao 

que se passa. O mesmo vale para o sujeito da experiência, que não é da ordem da pessoa em si, mas da ordem do 

território, da paixão, do acontecimento, do espaço como lugar de passagem. 
4.      Em currículo, a descontinuidade foi discutida, sobretudo, nos estudos sobre a infância realizados por Sandra Corazza, 

a pesquisadora do campo mais implacável nessa discussão. Em contrapartida, muitos se perderam diante desse tema. 
5.   A partir desse momento não farei distinção entre experiência, experiência de si e experiência-limite. Há algumas 

variações sobre essas terminologias, mas tratar delas desvia desnecessariamente o rumo da nossa discussão. 
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