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GRUPO DE PESQUISA: ESTUDOS FOUCAULTIANOS E EDUCAÇÃO 

(GPEFE)  

 

 

Márcia Aparecida Amador MASCIA (líder) (USF) 

marcia.mascia@usf.edu.br  

Carlos Roberto da SILVEIRA (vice-líder) (USF) 

carlos.silveira@usf.edu.br 

 

 

O Grupo de Pesquisa “Estudos Foucaultianos e Educação” (GPEFE), certificado pelo CNPq e 

alocado no Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade São 

Francisco, tem como proposta articular o pensamento de Foucault e de estudiosos de Foucault 

para (re)pensar a educação contemporânea: formal e não-formal. Toma-se como discussão as 

várias ferramentas foucaultianas: de construção do discurso, dos saberes, da genealogia do 

poder, de relações de poder-saber, de regimes de verdade, de biopolítica, de 

governamentalidade, de escrita de si, de cuidado de si, da ética e estética da existência e da 

liberdade em Foucault. A questão que nos move é buscar problematizar os (novos) modos de 

objetivação e subjetivação, principalmente, no que tange à emergência do neoliberalismo, das 

novas tecnologias, do discurso da inclusão, do discurso da medicalização, da violência, da ética, 

da decolonialidade, todos que atingem e afetam a educação, produzindo os (novos) sujeitos da 

educação contemporânea. Neste sentido, dois projetos de pesquisa encontram-se inseridos neste 

grupo: 1. “Análises Discursivas de Subjetividades e Identidades contemporâneas em Educação”, 

da professora Márcia Aparecida Amador Mascia, que tem como proposta problematizar e 

analisar práticas educativas diversificadas e que transitam na contemporaneidade no que tange 

ao estatuto do sujeito em Educação. Os temas consistem no discurso político educacional 

(incluindo as avaliações externas – PISA), currículo, ensino-aprendizagem de línguas (materna 

e estrangeira, línguas orais e línguas espaço-visuais), produção de identidades e subjetividades, 

letramento digital, letramento para surdos, leitura e discursos contemporâneos sobre a pobreza; 

2. “Educação: Foucault e Diálogos Contemporâneos”, do professor Carlos Roberto da Silveira, 

que tem por proposta dialogar o nosso tempo presente com: - o pensamento tardio, ou terceira 

fase de Michel Foucault com suas pesquisas voltadas à Filosofia Antiga Ocidental, às fontes da 

Antiguidade grega e helenística/romana; - as Teorias Críticas Latino-Americanas sobre o 

“paradigma da vida concreta”, a práxis de uma Educação contemporânea para a vida, através de 

uma “ecologia de saberes” dentro de um contexto da “Transmodernidade” e das 

“decolonialidades” do poder, do saber e do ser. Isso, com o intuito de aprofundar pesquisas para 

se repensar a Educação contemporânea,  quanto às teorias educacionais, às práticas e discursos. 

 

Palavras-chave: Foucault; Educação; Discurso. 
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EDUCAÇÃO E DECOLONIALIDADE DO SABER: UM DEBATE ENTRE MICHEL 

FOUCAULT, ENRIQUE DUSSEL E AS TEORIAS CRÍTICAS LATINO-

AMERICANAS 

 

 

Clayton MESSIAS (USF, Itatiba) 

clayton.messias@mail.usf.edu.br 

 

 

Esta pesquisa está vinculada ao Grupo de Estudos Foucaultianos e Educação (GPEFE) do 

Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade São Francisco. As Ciências 

Humanas e Sociais concretizaram sua relevância ao longo da história estabelecendo uma 

extensa linha de investigações que reuniu diversos pesquisadores dos processos educativos, 

constituindo, assim, o complexo campo da Educação. Logo, a identidade histórico-cultural 

pedagógica, como prática das teorias educacionais, desenvolveu-se pelas mudanças 

epistemológicas e metodológicas das ciências e pelo crescimento da qualificação e difusão de 

pesquisas com enfoque na Educação. Atualmente, os programas acadêmicos realizam produções 

científicas referentes às linhas de pesquisa que situam a Educação no quadro dos estudos 

discursivos, com temas que envolvem, dentre outros: constituição do sujeito, estudos 

socioculturais e práticas educativas, a partir da análise do discurso, com o objetivo de 

examinarem os problemas pedagógicos locais e mundiais. Por essas razões, apresenta-se, aqui, o 

resumo de uma pesquisa que expõe um ponto de vista sobre o “paradigma da vida concreta” e o 

papel da Educação no contexto da “Transmodernidade” e das “Teorias Críticas Latino-

Americanas”, para delinearem-se a “decolonialidade do poder, do saber e do ser”, tanto com o 

objetivo geral da identificação de elementos relativos aos processos históricos, socioculturais e 

educacionais, no saber pedagógico da América Latina, quanto com o objetivo específico de 

investigar como Michel Foucault elaborou, em sua “genealogia”, seu enunciado “poder/saber”, 

sobretudo, acerca do saber colonial, para possivelmente estabelecer uma correlação com as 

teorias críticas latino-americanas defendidas por Enrique Dussel, principalmente, a partir de sua 

tese a “Pedagógica”. Esta exposição fundamenta-se na perspectiva histórico-cultural do saber 

colonial e do pensamento epistemológico latino-americano, com enfoque na Educação, 

essencialmente sob o ponto de vista das ideias de Foulcault e Dussel, em busca da análise de 

práticas discursivas, para verificação de sua influência nos projetos e mobilizações dos 

movimentos sociais, culturais e educacionais. Logo, com estes referenciais teóricos, espera-se, 

além de problematizar a dessujeição de epistemologias produzidas na América Latina, apontar 

como as críticas latino-americanas podem contribuir para o processo de descolonização da 

colonialidade de conhecimentos, ou seja, para a “decolonialidade do saber”, com a intensão de 

organizar, no enfoque na Educação, um possível debate entre Michel Foucault, Enrique Dussel e 

as Teorias Críticas Latino-Americanas.  

 

Palavras-chave: Michel Foucault e Enrique Dussel; Educação Colonial e Pós-Colonial; 

Decolonialidade do Poder/Saber. 
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EFEITOS DE SENTIDO DO CUIDADO (DE SI) NOS DIZERES DE PROFESSORES 

DO ENSINO SUPERIOR 

 

 

Luciana Aparecida Silva de AZEREDO (USF; FUNVIC) 

luazeredo@gmail.com 

Bolsista CAPES 

 

 

Diante do mal-estar centenário vigente, dentro e fora da docência, no contexto neoliberal, no 

qual estamos inseridos e pelo qual somos constituídos e também constituintes, esta pesquisa, 

vinculada ao Grupo de Estudos Foucaultianos e Educação (GPEFE) do Programa de Pós-

graduação em Educação da Universidade São Francisco, autorizada por seu CEP em 

12.11.2015, sob o número do parecer: 1.322, visa realizar um estudo filosófico nos moldes 

foucaultianos, fazendo uma escuta de seis sujeitos-professores-participantes de faculdades 

privadas e públicas do Vale Paraíba, por meio de uma análise discursiva de suas entrevistas 

semiestruturadas, na convergência dos estudos foucaultianos e de alguns insights de psicanálise.  

Trata-se de uma pesquisa de grande relevância não só acadêmica, mas também social e 

profissional, uma vez que problematiza as condições de trabalho docente no contexto 

contemporâneo. Como pressuposto, tomou-se o fato de que o mal-estar é constitutivo e inerente 

ao sujeito, no sentido freudiano, e que transitam no mundo contemporâneo regimes de verdade 

que ora reforçam o mal-estar, ora incitam o sujeito a cuidar-se. Diante desse pressuposto, toma-

se como hipótese que ao falar do cuidado (de si), os sujeitos-professores-participantes se 

inscrevem em modos de objetivação no sentido das técnicas neoliberais de governamentalidade 

e se distanciam do sentido de cuidado de si filosófico foucaultiano, foco da tese. Com base no 

exposto, partiu-se do questionamento central sobre quais regimes de verdade atravessam o 

professor universitário no que tange ao cuidado (de si) e, visando respondê-lo, estabeleceu-se 

como o objetivo geral deste trabalho problematizar os modos de subjetivação/objetivação 

contemporâneos em relação ao sujeito-professor do Ensino Superior. No que tange aos objetivos 

específicos, este trabalho pretende: 1) levantar os efeitos de sentido de cuidado (de si) nos 

dizeres dos sujeitos-professores do Ensino Superior; 2) apontar  em que medida os efeitos de 

sentido estão atrelados aos modos de subjetivação/objetivação, no sentido das técnicas 

neoliberais de governamentalidade; 3) rastrear possíveis presenças dos modos subjetivação, 

entendidos como  cuidado de si filosófico foucaultiano nas falas dos sujeitos-professores-

participantes; 4) mostrar na materialidade linguística como tais efeitos se constituem. O 

resultado parcial da análise empreendida aponta para a presença clara dos modos de objetivação 

por meio das técnicas modernas de gestão do tempo e da produtividade. Porém, foi possível 

também vislumbrar, de forma fugidia, a presença de modos de subjetivação, associados ao 

cuidado de si na perspectiva adotada por este trabalho, por meio, em especial, da (busca pela) 

espiritualidade. 

 

Palavras-chave: Cuidado de si; modos de objetivação/subjetivação; Ensino Superior 
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A ESCRITA DE SI: MODOS DE OBJETIVAÇÃO E SUBJETIVAÇÃO DE 

PROFESSORES DE EAD 

 

 

Maria Amélia Assis Nader BARTHOLOMEU (USF)                                       

amelia.nader@hotmail.com 

 

 

Com o desenvolvimento de novas tecnologias digitais, a internet torna-se a grande 

transformadora do mundo contemporâneo, fazendo com que apareçam a cada dia novas 

tecnologias voltadas à Educação, na modalidade de Ensino a Distância (EaD). Essa nova 

modalidade de ensino, característica do mundo globalizado, mediada através de ferramentas 

tecnológicas para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem e facilitar e diminuir as 

distâncias, tem trazido mudanças tanto na subjetividade dos professores quanto dos alunos. 

Muitos questionamentos surgem neste momento no campo educacional, em que o computador 

assume o papel de professor. No entanto, ele é apenas uma máquina, solitária, extremamente 

rápida e segura, sem “perda de tempo” para hesitação e alteridade. Mesmo que os projetos mais 

modernos de EaD possam prover suportes tecnológicos para que haja maior relacionamento 

humano através do computador, todas as atividades exercidas à distância estabelecem relações, 

cujas faces não são vistas e vozes não são ouvidas, pelo menos no face a face. Entendendo que a 

relação com o mundo, com o outro e consigo mesmo são alteradas, postulamos que o professor 

é deslocado e sua subjetividade transformada.  Este trabalho vincula-se a uma tese de doutorado 

em andamento situada no Grupo de Pesquisa Estudos Foucaultianos e Educação e tem os 

seguintes objetivos: problematizar os modos de objetivação e subjetivação que atravessam tais 

professores; apontar as singularidades que emergem nas escritas de si desses professores; 

levantar as tensões e os embates que ali aparecem e analisar discursivamente documentos de 

política educacional relativos à EaD.  Para alcançar esses objetivos, a metodologia do corpus 

desta pesquisa consiste em entrevistas, entendidas como “escritas de si” de professores que 

estão desenvolvendo suas atividades profissionais conforme descritas acima e em documentos 

do MEC, bem como a matriz curricular de um curso em EaD de uma universidade do interior do 

Estado de São Paulo. O trabalho se apoia na teoria da Análise do Discurso de linha francesa 

(Pecheux,1997) e nos estudos de Michel Foucault. Deter-nos-emos, particularmente, na terceira 

fase de Foucault (2004), cujos conceitos possibilitam a reflexão a respeito da subjetividade 

através da escrita de si, sentido esse relacionado com o modo como o sujeito se constitui 

enquanto responsável por si mesmo, se esculpindo, tirando os excessos, aquilo que o poder e a 

sociedade lhe impõem. 

 

Palavras-chave: Ensino a Distância; Escrita de si; Análise do Discurso. 
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CONTEXTO SOCIAL, POLÍTICO E ECONÔMICO DE PRODUÇÃO DOS 

DISCURSOS EM TORNO DA EDUCAÇÃO NEOLIBERAL 

GOVERNAMENTALIZADA NO BRASIL CONTEMPORÂNEO 

 

 

Ricardo José Reis de ABREU (USF) 

ricardabreu2000@yahoo.com.br 

 

 

O objetivo deste trabalho é problematizar os urdimentos que sustentam os discursos em torno da 

educação neoliberal governamentalizada no Brasil contemporâneo, que circulam através dos 

documentos oficiais (leis, propostas pedagógicas e programas [extra]curriculares). Os países que 

adotam o modelo econômico neoliberal (caso do Brasil) têm como princípios a redução do papel 

do estado com interferência mínima na economia, privatizações de empresas estatais e controle 

fiscal rigoroso por meio de cortes nas despesas governamentais. Os alvos preferidos desses 

cortes são os serviços sociais, como educação, saúde, previdência pública, dentre outros, e o 

Brasil está passando por uma reestruturação (para não dizer um desmonte) na área social, no que 

tange principalmente ao sistema previdenciário e relações de trabalho. Para atingir os objetivos 

desejados, o estado reforça o papel do setor privado e tenta criar condições para que as pessoas 

busquem a satisfação de suas necessidades sociais através dos empreendimentos privados 

(escolas particulares, planos de saúde e previdência complementar). Com isso, o estado 

neoliberal consegue duas coisas importantes para o seu funcionamento e manutenção: desonerar 

suas despesas e aumentar suas receitas tributando essas atividades que passam a ser exploradas 

economicamente. O que realmente pretendo discutir aqui são os problemas futuros, de ordem 

social e econômica, que são previsíveis e passíveis de correção (pelo menos em tese) se a 

população adotar uma conduta econômica mais adequada à nova realidade do país. Neste 

contexto, entra a escola como produtora eficaz de subjetividades harmonizadas à essa lógica 

neoliberal. O que o estado está tentando fazer na verdade é uma correção de rota, através de 

processos de objetivação/subjetivação baseados em discursos emancipadores, que estimulem as 

pessoas a perseguirem seus interesses (e não seus direitos). Para isso, ele utiliza o sistema 

educacional para promover entre os jovens a cultura empreendedora e outros saberes voltados 

para o mercado, na pretensão de que as pessoas administrem suas vidas sem depender das 

benevolências estatais. O neoliberalismo entende que uma das principais questões 

governamentais é a população, que pode ser o seu maior problema ou sua fonte permanente de 

riqueza. Nesse sentido, a educação se transforma num dispositivo de segurança. “Trata-se de 

disciplinar súditos e fazê-los produzir riquezas ou trata-se de constituir para uma população algo 

que seja um meio de vida, de existência, de trabalho? (FOUCAULT, 2008, p. 40)”. Essa 

pergunta é na minha opinião o cerne desta pesquisa. 

 

Palavras-chave: Discurso; Educação; Governamentalidade. 
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AS CONTRIBUIÇÕES DE FOUCAULT PARA PENSAR A ESCRITA PRODUZIDA 

PELO SUJEITO SURDO EM CONTEXTO ESCOLAR 

 

 

Ruth Maria Rodrigues GARÉ (PUC-Campinas) 

proruthgare@yahoo.com.br   

 

 

Esta comunicação quer discutir a produção do português no registro escrito pelo sujeito surdo, 

tomando como aporte teórico as questões de construção identitária de alunos surdos em 

contexto escolar, mobilizando alguns conceitos cunhados por Michel Foucault para a 

compreensão de como este sujeito surdo lê e é lido pela comunidade ouvinte dominante. O 

sujeito problematizado por Foucault contribui para a compreensão de como somos o que somos. 

Por isso, o filósofo fez outras indagações: por que somos esse e não outro? É possível ser 

diferente? Em que momento e como o sujeito se constrói? O tratamento dado por Foucault às 

relações de poder e governamento contribui para que se reflita como as práticas pedagógicas 

referentes à educação do surdo no contexto atual podem mascarar o refinamento de práticas de 

dominação. Entretanto, outros teóricos nos ajudam a compreender a identidade, como por 

exemplo Hall (2013), para este, o sujeito constrói sua identidade a partir de posicionamentos 

que são ideológicos e construídos nas relações sociais.  Hall critica Foucault em seu método 

arqueológico, por considerar que o teórico fez uma leitura negativa da psicanálise, concebendo 

o sujeito como produto de discursos produzidos no que chamou de “formações discursivas” sem 

demonstrar em seus estudos por que os sujeitos ocupam certas posições e não outras. A 

formação discursiva em Foucault pode ser compreendida como a possibilidade de se poder 

definir uma regularidade, uma ordem, posição de funcionamento de enunciados ou 

transformações, a partir do lugar em que esse discurso está autorizado (FOUCAULT, 2010, 

p.43), ou ainda, as formações discursivas determinam o que pode e deve ser dito, a partir de 

uma posição dada (PÊCHEUX, 2008). Os estudos foucaultianos nos ajudam a olhar para a 

Educação como um processo mais amplo, para além da escola. Assim, precisamos pensar a 

escola como um investimento na estrutura pós-estruturalista, ou seja, é no currículo que se 

configura o sujeito que o Estado deseja. Se as teorias, conforme Foucault, servem para 

buscarmos outras verdades, então, olhar de perto para esses sujeitos que emergem no contexto 

educacional poderá nos motivar a fazer um deslocamento. Ao utilizarmos os estudos 

foucaultianos não queremos tomar as relações de poder-saber, que atravessam as questões de 

formação do sujeito por Foucault, como forma de desqualificar a escola. Espera-se, entretanto, 

contribuir para que a formação de sujeitos surdos seja suficiente para constituí-lo como sujeito 

que também se representa por uma escrita singular.   

                                  

Palavras-chave: Preconceito Linguístico; Português; Inclusão. 
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A CRIANÇA PROBLEMA: PSICOPATOLOGIA E IDEOLOGIA DISCIPLINAR 

 

 

Conrado Neves SATHLER (UFGD) 

c.sathler@uol.com.br 

 

 

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – (DSM 5) traz os critérios para a 

classificação de crianças cujos comportamentos sociais, especialmente escolares, são 

considerados problemáticos. Há, entretanto, em sua escrita, marcas linguísticas que apontam 

parâmetros comportamentais idealizados, indicando serem as patologias ou os desvios dessa 

idealização descrições de insubordinação observada nas relações de poder, com tendências a 

interpretações morais e disciplinares que responsabilizam unicamente o sujeito pela sua não 

conformidade ao padrão imposto, atribuindo-lhes falhas genéticas, familiares ou de 

aprendizagem, como se essas falhas ou desvios fossem ocorrências internas ao próprio sujeito e 

não produzidas nas relações em que são observadas. O objetivo deste trabalho é apresentar, por 

meio de uma breve análise arqueo-genealógica, traços de uma política de constituição de 

identidades biopsiquiátricas, agenciadas pelo biopoder, em detrimento de identificação de 

resistências sociais, de contracondutas e de sinais de pedido de ajuda nos comportamentos 

desviantes. Esse mecanismo classificatório produz então classes de sujeitos desviantes e, por 

essa condição, discriminados e não desejados, uma categoria subjetiva identificada como 

problemática em relação à norma que o produz, um sofrimento provocado pela regra que o 

exclui e não em relação às suas próprias condições e potenciais de desenvolvimento ou 

desempenho. Esta investigação se filia à abordagem foucaultiana e busca identificar nos 

registros linguísticos, nos arquivos com suas rupturas e equívocos, as construções que vinculam 

o sujeito disciplinar ao domínio da Psicopatologia e, também, as formas institucionais de 

produção de diagnósticos e manuais diagnósticos às políticas de controle, pelas vias da 

territorialização e do governamento das populações. O texto que se apresenta é parte do projeto 

de pesquisa docente “A sala de aula de Psicopatologia: discursos e Subjetividades”, em 

desenvolvimento junto ao Grupo de Pesquisa Estudos Foucaultianos e Educação, em estágio 

pós-doutoral. 

 

Palavras-Chave: Discurso; Psicopatologia; Subjetividade. 
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