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RESUMO

O presente texto tem por objetivo discutir questões relacionadas a escola, e seus dispositivos,
“poder-saber”, elaborados pelo autor Michel Foucault. E no que se diz respeito ao controle, modelização e
disciplina, quanto à formação do corpo/sujeito. Sendo assim, busca-se compreender os métodos de
operacionalização, suas práticas e sua utilização enquanto instrumento de manipulação e uniformização do
conhecimento na escola, que determina também a um tipo de modelização de corpo/sujeito na sua
sociedade. Compreendemos então, o currículo enquanto ferramenta de construção social, na formação
deste corpo/sujeito e, analisando neste sentido, percebemos que ele vem adquirindo mais características
mecanicistas, reducionistas e dualistas provenientes de um pensamento cartesiano. Os fundamentos
teóricos desta pesquisa se baseiam em filósofos como Gilles Deleuze (1925-1995), Michel Foucault
(1926-1984) Veiga-Neto (2004). Teóricos brasileiros que, vem corroborar no estudo da temática, como
Tomaz Tadeu da Silva e Sandra Corazza, refletindo sobre o currículo em seus escritos atuais.

Palavras Chaves: Educação; Corpo; Poder-Saber; Curriculo.

RESUMEN

El presente texto tiene como objetivo discutir questiones relacionadas a la Escuela, y sus dispositivos
“poder-saber”, concepto elaborado por el autor M. Foucault. Como también pretende refletir sobre los
aspectos relacionados al control, modelização y disciplina em la escuela, tales conceptos están directamete
relacionados en la formacíon deste cuerpo/sujeto. El texto apunta compreender los métodos de
operacionalizacíon del currículum escolar, sus práticas y su utilizacíon como medio de manipulacíon y
uniformizacíon del conocimiento, que de cierto modo determina también a um tipo de configuracíon del
cuerpo/sujeto, en la sociedad. Compreendemos entonces, que el currículum escolar es un instrumento de
construcíon social, y que desde esta perspectiva percibimos que el mismo,viene adquiriendo aún mas
características reducionista, mecanicista provenientes de um pesamento cartesiano. Los fundamentos
teóricos deste trabajo se sostiene em los siguientes autores: Gilles Deleuze (1925-1995), Michel Foucault
(1926-1984) Veiga-Neto (2004). Y otros teóricos brasileños que, vienen tratando la temática abordada,
como Tomaz Tadeu da Silva y Sandra Corazza, refletiendo sobre el currículo escolar, em sus producciones
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actuales.

Palavras Llave: Educação; Corpo; Poder-Saber; Currículum.

Retomando a relação histórica entre o poder-saber, e a disciplinarização do corpo à através da educação,
tratado por Foucault (1979), o mesmo reflete que: ”O poder, longe de impedir o saber, o produz. Se foi
possível constituir um saber sobre o corpo, foi através de um conjunto de disciplinas militares e escolares.
É a partir de um poder sobre o corpo que foi possível um saber filosófico, orgânico.” Assim, o autor
contribui para a percepção que nada é mais corpóreo que o exercício do poder, da disciplina, da educação,
das instituições, das influencias midiáticas, tudo inflige e afeta na constituição deste corpo/sujeito. Para
Foucault o individuo é uma produção do poder e do saber, que se inscreve no próprio corpo.

Foucault (1995), distingue as forças que atuam sobre nós, que ele vai chamar de “poder”, irão de certo
modo afetar, permear, incidir diretamente sobre o corpo. A partir da busca desta genealogia do poder, ele
vai entender que diferentes formas de controle, descendentes do poder, para com o corpo, tendo como
intenção a domesticação, o controle, a submissão, a mutilação, e a fragmentação do corpo/sujeito.
Igualmente em justaposição afetarão também a sua produção de ideias, saberes, e moral do mesmo.

... o controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela
consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo. Foi no
biológico, no somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a sociedade
capitalista. O corpo é uma realidade bio-política. A medicina é uma estratégia
bio-política. (FOUCAULT, 1979: 80).

A instituição escolar e o currículo, são apontadores do horizonte social e da configuração do sujeito, para
seu mundo. Devemos refletir e questionar-nos, sobre quais direções e sobre quais domínios estão sendo
impulsionadas suas praticas pedagógicas, e suas múltiplas relações desempenhadas neste espaço escolar.
Todas elas, de certo modo, dirigidas para a formação de um sujeito a serviço do Estado.

Então refletimos sobre: que condicionamentos de pensamento, político, morais, sociais, etc, se encontra a
máquina automática Escolar hoje E qual o modelo de sujeito a Escola reproduz em seu exercício
atualmente Que pode o corpo/sujeito no processo poder-saber Procuramos refletir nestes três planos, para
talvez juntos vislumbrar outra construção de sujeito do conhecimento.

E a disciplina como forma e ferramenta tão refinada como eficaz, em nossas escolas, de constituir o saber.
Para Foucault (2009), “A disciplina é a anatomia política do detalhe” e “métodos que permitem o controle
minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõe uma
relação de docilidade-utilidade”. A disciplina, em primeira instancia afeta ao corpo do homem.

Poderemos então observar, palpar a corporeidade deste aluno, como professor, ser consciente das
dimensões e domínios que envolve o processo de ensino aprendizagem. Como a exemplo também da
corporeidade e de seus elementos ai inscritos na ação de aprender que é também corporal.

Sendo que a educação configura no corpo não só apenas a um tipo de pensamento sociocultural, também
imprime seus estigmas, valores, regras morais em seus cidadões, e o trânsito de informações disponíveis
ao funcionamento social normatizado. O que se produz em analogia a isso é também um tipo corpo, ou
melhor, a uma inteligência corporal. A um posicionamento político do sujeito, que é altamente corporal.

Neste processo, deixa-se em invisibilidade na formação do saber a escola, o espaço à suas multiplicidades.
Conceito que Deleuze (1995), reelabora: ”Uma multiplicidade não tem nem sujeito nem objeto, mas
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somente determinações, grandezas, dimensões que não podem crescer sem que mude de natureza (as
leis de combinação crescem então com a multiplicidade).”

Podemos inferir que a instituição escolar é vista como estrutura modeladora e disciplinadora do
comportamento, tentando uniformizar o que por si só é múltiplo, único e escapa, mesmo que seja com
cicatrizes à tentativas de escravidão. O sujeito formado a partir de um modelo como esse passa a formatar
sua subjetividade com o intuito de reproduzir modelos existentes sem questioná-los, servindo de rebanho
a estruturas onde esse tipo de subjetividade é necessário.

O corpo na construção do saber

O corpo, como uma construção histórica, conceitual e cultural, vai sendo modificado a cada época e
perspectiva. Mesmo depois de séculos de mudanças extremas, desde a modernidade até nossos dias,
seguimos talvez de forma inconsciente, submetidos a padrões de relação com o corpo, padrões estes
formados em perspectivas de pensamento reducionista/dualista desenvolvidas no passado, por pensadores
que descendem de Platão (metafísica) à Renê Descartes sec. XVI (cartesianismo). Tais visões que separam
e limitam a nossa relação de integralidade, entre nosso corpo/mente, e sua ação no mundo.

Iniciaremos esta análise com a definição do que vem a ser o corpo. O que é corpo
Segundo a definição do Magno Dicionário, corpo é: “unidade orgânica ou
inorgânica que ocupa lugar no espaço. Parte material do ser em oposição ao seu
animu”. Ora, nesta definição podemos perceber resquícios da filosofia cartesiana
fortemente arraigada na percepção ocidental-moderno-burguesa, e herdeira de
valores iluministas, onde a dualidade se impõe dividindo o indivíduo em dois, a
saber, corpo-mente. Parte material do ser em oposição ao seu animus. (ROCHA,
2005:54)

Frente à tradição de séculos, sobre uma visão dualista e cartesiana do corpo, sendo teorias consideradas
defasadas para algumas correntes pedagógicas mais contemporâneas, porém ainda em uso em outras
correntes mais arcaicas e conservadoras, atuando sobre o conceito ou condição de corpo/máquina, corpo x
mente e corpo/recipiente. Coagindo de maneira direta sobre a disciplina, homogeneização e controle do
corpo na relação ensino aprendizagem. Tais fatos iram a desenhar de certo modo a paisagem deste corpo
social e suas ações.

As raízes deste pensamento foi profundamente disseminado durante séculos pela própria ciência,
normalizada socialmente pelo pensamento burguês, na forma de construir e de se relacionar com o
conhecimento e com a própria natureza. Condicionando o rumo da história, e todas as relações que
permeiam o corpo.

Devemos clarificar que a noção cartesiana entre corpo x mente, vai traçar a modelização da nossa escola,
e a forma como nosso pensamento se desenvolve e se constrói. Demarcando série de padrões fechados
que dão pouco espaço a deformidades ou diferenças. O que viemos chamar de Multiplicidade, ampliado
por Deleuze (1995). O que apontamos aqui é a relação do corpo com a experiência do conhecimento.
Antes colocado em um lugar de invisibilidade.

“Educar significa introduzir a cunha da diferença em um mundo que sem ela se limitaria a reproduzir o
igual e o idêntico, um mundo parado, um mundo morto.” (Tomaz Tadeu da Silva).

Nesta reflexão acima o autor evoca, de certo modo, à necessidade das multiplicidades estarem presentes
na construção e no processo de formação do sujeito, em nossa sociedade. Neste caso a construção
destas informações e subjetividades, se dá em boa parte no espaço escolar.
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A educação vem ao longo de séculos, sofrendo transformações em pró a uma modelização das formas e
do ensino, anulando quase sempre singularidades e tangencias dento deste processo. A filosofia da
diferença na educação nos abre a possibilidades. Na perspectiva da educação tradicional educar é quase
um ato de visto em geral de maneira homogenua, queremos modular padronizar, polindo as diferenças.

Se Foucault aproxima saber de poder, numa quase fusão, é claro que para ele
não são a mesma coisa: “poder e saber são dois lados de um mesmo processo”.
As relações de força constitui o poder, ao passo que as relações de forma
constituem o saber, mas aquele tem o primado sobre este. O poder se dá numa
relação flutuante, isso é, não se ancora em uma instituição, não se apoia em
nada fora de si mesmo, a não ser no próprio diagrama estabelecida pela relação
diferencial de forças; por isso, o poder é fugaz, evanescente, singular, pontual. O
saber, bem ao contrário se estabelece e se sustenta nas matérias/conteúdos e
em elementos formais que lhe são exteriores: Luz e linguagem, olhar e fala. É
bem por isso que o saber é apreensível, ensinável, domesticável, volumoso. E
poder e saber se entrecruzam no sujeito, seu produto concreto. (VEIGA-NETO,
2004:157)

Portanto, é necessário configurar um novo modelo social de educação, como já apontado pelos autores
CORAZZA(2008), TADEU (1999), enfatizando e evidenciando a natureza processual do individuo e do
conhecimento.

No século XXI, houve o surgimento dos chamados filósofos pós-modernos, com um novo fluxo de
pensamento, que influenciou a análise e os argumentos relacionados à discussão educacional e curricular.
Estes filósofos compreendem que nos tempos atuais, o currículo deve buscar entendimentos e práticas em
pequenos marcadores sociais, suas chamadas minorias, diferenças, que abrem a agenda educacional para
questões de gênero, escolhas sexuais, multiculturalismo, religiosidade, força da mídia e dos artefatos
culturais, políticas de identidade, racismo, etnocentrismo e etc. Questionam-se principalmente sobre as
verdades naturalizadas e dão ênfase ao processo pelo qual algo é considerado verdadeiro. Se é que temos
algo verdadeiro. Questionam se é possível e se vale a pena formar um sujeito uno, indivíduo,
independente, racional. Se não é possível então porque observamos o modelo pedagógico e curricular ser
construído com essa intenção, concentrando toda a ciência pedagógica baseando-se no mito da metafísica

A reflexão da filosofia da diferença no campo curricular esboça uma das conexões com várias outras
questões que a pesquisa se propõe estudar, como as concepções de linguagem, verdade, assim como a
análise das diferentes condições históricas e políticas para certas abordagens curriculares, seus discursos e
relações de autoridade e poder, seu lugar na experiência e no desejo.

Do ponto de vista do currículo como espaço de luta cultural por construção de
significados, precisamos interrogar sempre, de que modo, nesse conjunto
articulado de saberes, são produzidas as representações e significados da
experiência da diferença. Isso pode ser examinado nos rituais cotidianos; em
gestos e expressões; na organização do tempo; na moldagem dos corpos; no
desenvolvimento de habilidades compatíveis com as referências socialmente
admitidas sobre etnia, raça, gênero, classe, nos ocultamentos, nas falas, nas
diferentes instâncias de produção discursiva onde a linguagem institui e demarca
lugares, como as reuniões, as teorias, os livros texto e os diferentes materiais
curriculares. (CORAZZA, 2006:13)

Deslocando as questões da diferença do campo moral, que diz respeito ao certo ou errado, para o campo
da ética, que diz respeito à reflexão sobre o modo de existência e o que isso implica, podemos
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compreender o currículo com mais eficiência. O currículo da diferença não pode conter corpos de
conhecimento imutáveis, estereotipados, de hierarquias e verdades.

Para a filosofia da diferença, os processos de significação são contínuos e transitórios adquirindo forma de
fluxos, mudança, inconstância, devir. O sujeito, para Deleuze, não passa de uma construção social e
histórica, assim como as concepções de consciência e significado. O significado não é pré-existente e sim
produzido, sendo de grande importância as relações de poder na sua produção. Mas para que serve um
currículo Para além de agrupar e organizar o conhecimento, o currículo torna possível o encadeamento do
saber.

A partir do currículo pode-se estabelecer critérios de progressão, de avanços e retrocessos, pensar as
questões burocráticas inerentes ao ensino, e elencar as normas e valores que serão norteadores da
vivência escolar. Entretanto, a previsibilidade do currículo por vezes é usurpada. Dentro da linha dura do
planejamento, intensidades vibram latentes. Mesmo com a disciplina e a ordenação, as infinitas
virtualidades emergem, e o inesperado surge no horizonte. Um currículo abriga saberes ocultos, e ciências
incertas, e mesmo na rigidez, um afeto pode emergir e criar outra forma de relação com o saber. Sendo
assim, mesmo existindo como lugar da ordem, um currículo pode ser também o instrumento para
rompimento da ordem, de desarranjamento.

Faz-se evidente, portanto, a necessidade de constituição de articulações teóricas
e metodológicas que possibilitem vislumbrar outras formas de tratamento
educacional e curricular do conjunto das diferenciações que tonalizam as vidas
dos sujeitos envolvidos nas práticas de escolarização ou em outras ambiências
sociais onde a identidade e a diferença são, também, produzidas.(CORAZZA,

Desafiar o currículo em sua prática, questionando seus limites, é se antepor a um lugar de
autogerenciamento e de autonomia como docente. O que Corazza atuar de encontro ao que Foucault
nomeia de facilitação de um “corpo disciplinado” ou de “corpos dóceis”, que anulam suas potências como
participes do processo de conhecer. Retomando a ideia de fluxo e de vontade pela qual o autor se inclina.

O autor, portanto, propõe ver mais além das limitações do currículo e das possibilidades deste, isto que é
um ato politico/emancipatório (corpo-político), desvestindo-se de um simples modelo operacional de
repetição e de “transmissão” do conhecimento, na direção contrária de sentir- se processo do saber.
“Assim, para Foucault, o sujeito moderno não está na origem dos saberes; ele não é o produtor de saberes
mas, ao contrário, ele é um produto dos saberes. Ou, talvez melhor, o sujeito não é um produtor, mas é
produzido no interior de saberes.”(VEIGA-NETO, 2004).

Para Foucault a escola surge com a proposta de propagar o saber, mas historicamente acaba
especializando-se em dispositivos de disciplina para o corpo-saber. Disciplina utilizada para formar sujeitos
hábeis em reproduzir as expectativas, um sujeito reativo. Um cenário como esse habilita o docente a partir
do próprio conteúdo do currículo, aplicar e alcançar disciplina no corpo-saber do aluno, ou seja, o docente
‘bom’ é aquele que mais disciplina impõe. As práticas pedagógicas visando o objetivo inscrito no currículo
cada vez mais priorizam as relações e as práticas realizadas no corpo-saber, como ele se relaciona com o
conhecimento, como se constrói, se interpreta, se cria, se inventa e reinventa a partir de sua própria
vivência. O docente partindo de como o conhecimento se realiza, com a experiência do corpo e no corpo, o
controla.

E para que isso seja possível, o saber entra como elemento condutor do poder,
como correia transmissora e neutralizadora do poder, de modo que haja
consentimento de todos aqueles que são malhas do poder. No interior das
relações de poder, todos participam, todos são ativos. Assim, essa produção de
corpos vai além de uma dimensão psicológica ou simplesmente atitudinal, para
dar origem a corpos que necessariamente têm de participar e que, por isso, são
corpos políticos. (VEIGA-NETO, 2004:143)
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No que se diz, que a todo ato que fazemos, dirigimos ou recebemos ação é desde ou para o corpo, seja no
aprender, no disciplinar, retribuir, refletir, brincar, no construir, discordar, etc. Em toda ação o envolvemos
por completo. Autores como Foucault explica e destaca este poder-saber que é exercido a partir do
controle do corpo, como de fato é tudo que podemos possuir. Nos propomos a levantar questões como:
Que corpo estou disciplinando Que corpo estamos construindo Que aspectos e que praticas reverberam e
modificam o mesmoQue poder exerce o currículo na formação e padronização destes corpos

Que de alguma forma, e com seus métodos pedagógicos a escola, contribuiu com a ideia de multiplicar e
dividir sujeitos, desconsiderando sua noção de individualidade, enfraquecendo seu poder de autonomia e
de coparticipação na produção do conhecimento e na constituição de uma sociedade.

“O currículo assim é também entendido como uma linguagem, como uma prática
social, discursiva e não-discursiva, que se corporifica em instituições, saberes,
normas, prescrições morais, regulamentos, programas, relações, valores, modos
de ser sujeito; “é um dispositivo saber-poder-verdade de linguagem.”
(CORAZZA,2001,p.10)

As práticas em educação não são realidades em si mesmas, universais ou absolutas e é por isso que os
questionamentos são importantes e necessários. Só assim podem-se combater as cristalizações, as
hierarquizações naturalizadas e a dureza e inflexibilidade que se instalou no ensino, e como consequência
no currículo. Esta herança educacional antes no texto tratada, não implica necessariamente em
aprisionamento, muito pelo contrário, justamente porque a herdamos é que devemos permanentemente
repensá-la em nossa realidade. Na verdade essa força cristalizadora ao mesmo tempo que fixa, produz um
conjunto de forças outras que trabalham em comunhão, de mesmo valor, mas de direção oposta, ou seja,
não adianta tentar disciplinar porque criam-se brechas por onde a força criadora da subjetividade vaza, as
vezes em forma de violenta subversão.

Conclusão

O ponto de partida histórico do pensamento cartesiano, constituiu durante séculos um modelo de relação
social, político, científico e educacional que impulsionou certos modos e padrões de funcionamento ainda
vigentes, embasados em um acentuado pragmatismo e racionalismo que influenciaram nossa educação. É
latente a busca pela produção de entendimentos acerca do currículo escolar na contemporaneidade, pois
fomenta interesses nas experiências e acontecimentos que compõe a educação, na perspectiva do contato
com outros “olhares”. A filosofia da diferença, dentro de seus processos de significação contínuo e
transitórios em sua concepção de educação como forma de fluxos, mudança, inconstância e seu processo.
Desde esta perspectiva teórica o currículo se torna uma, plataforma, uma ferramenta de encadeamento do
saber. Onde o corpo passa a ter identidade, constrói-se através de suas experiências, sua corporeidade,
rompendo com a tradição cartesiana de homogeneidade.Dentro das articulações do currículo praticados
nas escolas, dentro da perspectiva estudada através de Foucault, e autores afim, esta forças chamadas
por ele poder-saber, agem através do currículo, cria, constrói, modifica, e afeta ao corpo/sujeito, como
corpo político que é na sociedade. Assim, essa produção de corpos vai além de uma dimensão psicológica
ou simplesmente atitudinal, para dar origem a corpos que necessariamente têm de participar no seu
processo de conhecimento que, por isso, são e atuam desde sempre como corpos políticos em relação com
o poder e o saber.

Informação sobre os autores:

¹Paula Barreto Doria Amado. Especialista em Dança PPGD/UFBA. Licenciando em Historia Universidade
Tiradentes/SE. Bolsista PROBIC/UNIT, pelo grupo GEPCS (Grupo de Pesquisa educação Cultura e

Pág.6/14



Subjetividade).

email: corpodancai@hotmail.com

²Dinamara Garcia Feldens. ³Doutora em Educação pela Unisinos (RS). Professora titular do PPGE em
Educação da Universidade Tiradentes (SE). Coordenadora do grupo de pesquisa GPECS, (Grupo de
Pesquisa educação Cultura e Subjetividade).

email:dfeldens@hotmail.com

³Augusto Felizola Garcez.Graduando em Psicologia na Universidade Tiradentes (SE). Aluno voluntário do
GPECS (Grupo de Pesquisa educação Cultura e Subjetividade).

Referencias

CARDIM, Leandro neves. Corpo. São Paulo: Globo, 2009.

CORAZZA, Sandra M. Currículo na Contemporaneidade.
Formação Continuada: Blumenau, 2008.

DELEUZE, G. Conversações. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1992.

DELEUZE, Gilles & PARNET, Claire. Diálogos. Lisboa: Ed. Relógio
d’água, 2004.

FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. São Paulo. Ed. Graal, 2008.

NIETZSCHE, Friedrich.Além do bem e do mal. São Paulo. Ed. Companhia das Letras, 2005.

ROCHA, Diego Medeiros. O surgimento do conceito “corpo”: implicações da modernidade e do
individualismo. CAOS – Revista Eletrônica de Ciências Sociais, n. 9, set./2005, p. 53-60.

SILVA, Tomaz T. Documentos de Identidade: Uma introdução às teorias do currículo. Belo
Horizonte. Ed. Autêntica, 1999.

VEIGA-NETO, Alfredo. Foucault e a Educação. São Paulo: Ed. Autênti
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RESUMO

O presente texto tem por objetivo discutir questões relacionadas a escola, e seus dispositivos,
“poder-saber”, elaborados pelo autor Michel Foucault. E no que se diz respeito ao controle, modelização e
disciplina, quanto à formação do corpo/sujeito. Sendo assim, busca-se compreender os métodos de
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operacionalização, suas práticas e sua utilização enquanto instrumento de manipulação e uniformização do
conhecimento na escola, que determina também a um tipo de modelização de corpo/sujeito na sua
sociedade. Compreendemos então, o currículo enquanto ferramenta de construção social, na formação
deste corpo/sujeito e, analisando neste sentido, percebemos que ele vem adquirindo mais características
mecanicistas, reducionistas e dualistas provenientes de um pensamento cartesiano. Os fundamentos
teóricos desta pesquisa se baseiam em filósofos como Gilles Deleuze (1925-1995), Michel Foucault
(1926-1984) Veiga-Neto (2004). Teóricos brasileiros que, vem corroborar no estudo da temática, como
Tomaz Tadeu da Silva e Sandra Corazza, refletindo sobre o currículo em seus escritos atuais.

Palavras Chaves: Educação; Corpo; Poder-Saber; Curriculo.

RESUMEN

El presente texto tiene como objetivo discutir questiones relacionadas a la Escuela, y sus dispositivos
“poder-saber”, concepto elaborado por el autor M. Foucault. Como también pretende refletir sobre los
aspectos relacionados al control, modelização y disciplina em la escuela, tales conceptos están directamete
relacionados en la formacíon deste cuerpo/sujeto. El texto apunta compreender los métodos de
operacionalizacíon del currículum escolar, sus práticas y su utilizacíon como medio de manipulacíon y
uniformizacíon del conocimiento, que de cierto modo determina también a um tipo de configuracíon del
cuerpo/sujeto, en la sociedad. Compreendemos entonces, que el currículum escolar es un instrumento de
construcíon social, y que desde esta perspectiva percibimos que el mismo,viene adquiriendo aún mas
características reducionista, mecanicista provenientes de um pesamento cartesiano. Los fundamentos
teóricos deste trabajo se sostiene em los siguientes autores: Gilles Deleuze (1925-1995), Michel Foucault
(1926-1984) Veiga-Neto (2004). Y otros teóricos brasileños que, vienen tratando la temática abordada,
como Tomaz Tadeu da Silva y Sandra Corazza, refletiendo sobre el currículo escolar, em sus producciones
actuales.

Palavras Llave: Educação; Corpo; Poder-Saber; Currículum.

Retomando a relação histórica entre o poder-saber, e a disciplinarização do corpo à através da educação,
tratado por Foucault (1979), o mesmo reflete que: ”O poder, longe de impedir o saber, o produz. Se foi
possível constituir um saber sobre o corpo, foi através de um conjunto de disciplinas militares e escolares.
É a partir de um poder sobre o corpo que foi possível um saber filosófico, orgânico.” Assim, o autor
contribui para a percepção que nada é mais corpóreo que o exercício do poder, da disciplina, da educação,
das instituições, das influencias midiáticas, tudo inflige e afeta na constituição deste corpo/sujeito. Para
Foucault o individuo é uma produção do poder e do saber, que se inscreve no próprio corpo.

Foucault (1995), distingue as forças que atuam sobre nós, que ele vai chamar de “poder”, irão de certo
modo afetar, permear, incidir diretamente sobre o corpo. A partir da busca desta genealogia do poder, ele
vai entender que diferentes formas de controle, descendentes do poder, para com o corpo, tendo como
intenção a domesticação, o controle, a submissão, a mutilação, e a fragmentação do corpo/sujeito.
Igualmente em justaposição afetarão também a sua produção de ideias, saberes, e moral do mesmo.

... o controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela
consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo. Foi no
biológico, no somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a sociedade
capitalista. O corpo é uma realidade bio-política. A medicina é uma estratégia
bio-política. (FOUCAULT, 1979: 80).
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A instituição escolar e o currículo, são apontadores do horizonte social e da configuração do sujeito, para
seu mundo. Devemos refletir e questionar-nos, sobre quais direções e sobre quais domínios estão sendo
impulsionadas suas praticas pedagógicas, e suas múltiplas relações desempenhadas neste espaço escolar.
Todas elas, de certo modo, dirigidas para a formação de um sujeito a serviço do Estado.

Então refletimos sobre: que condicionamentos de pensamento, político, morais, sociais, etc, se encontra a
máquina automática Escolar hoje E qual o modelo de sujeito a Escola reproduz em seu exercício
atualmente Que pode o corpo/sujeito no processo poder-saber Procuramos refletir nestes três planos, para
talvez juntos vislumbrar outra construção de sujeito do conhecimento.

E a disciplina como forma e ferramenta tão refinada como eficaz, em nossas escolas, de constituir o saber.
Para Foucault (2009), “A disciplina é a anatomia política do detalhe” e “métodos que permitem o controle
minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõe uma
relação de docilidade-utilidade”. A disciplina, em primeira instancia afeta ao corpo do homem.

Poderemos então observar, palpar a corporeidade deste aluno, como professor, ser consciente das
dimensões e domínios que envolve o processo de ensino aprendizagem. Como a exemplo também da
corporeidade e de seus elementos ai inscritos na ação de aprender que é também corporal.

Sendo que a educação configura no corpo não só apenas a um tipo de pensamento sociocultural, também
imprime seus estigmas, valores, regras morais em seus cidadões, e o trânsito de informações disponíveis
ao funcionamento social normatizado. O que se produz em analogia a isso é também um tipo corpo, ou
melhor, a uma inteligência corporal. A um posicionamento político do sujeito, que é altamente corporal.

Neste processo, deixa-se em invisibilidade na formação do saber a escola, o espaço à suas multiplicidades.
Conceito que Deleuze (1995), reelabora: ”Uma multiplicidade não tem nem sujeito nem objeto, mas
somente determinações, grandezas, dimensões que não podem crescer sem que mude de natureza (as
leis de combinação crescem então com a multiplicidade).”

Podemos inferir que a instituição escolar é vista como estrutura modeladora e disciplinadora do
comportamento, tentando uniformizar o que por si só é múltiplo, único e escapa, mesmo que seja com
cicatrizes à tentativas de escravidão. O sujeito formado a partir de um modelo como esse passa a formatar
sua subjetividade com o intuito de reproduzir modelos existentes sem questioná-los, servindo de rebanho
a estruturas onde esse tipo de subjetividade é necessário.

O corpo na construção do saber

O corpo, como uma construção histórica, conceitual e cultural, vai sendo modificado a cada época e
perspectiva. Mesmo depois de séculos de mudanças extremas, desde a modernidade até nossos dias,
seguimos talvez de forma inconsciente, submetidos a padrões de relação com o corpo, padrões estes
formados em perspectivas de pensamento reducionista/dualista desenvolvidas no passado, por pensadores
que descendem de Platão (metafísica) à Renê Descartes sec. XVI (cartesianismo). Tais visões que separam
e limitam a nossa relação de integralidade, entre nosso corpo/mente, e sua ação no mundo.

Iniciaremos esta análise com a definição do que vem a ser o corpo. O que é corpo
Segundo a definição do Magno Dicionário, corpo é: “unidade orgânica ou
inorgânica que ocupa lugar no espaço. Parte material do ser em oposição ao seu
animu”. Ora, nesta definição podemos perceber resquícios da filosofia cartesiana
fortemente arraigada na percepção ocidental-moderno-burguesa, e herdeira de
valores iluministas, onde a dualidade se impõe dividindo o indivíduo em dois, a
saber, corpo-mente. Parte material do ser em oposição ao seu animus. (ROCHA,
2005:54)
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Frente à tradição de séculos, sobre uma visão dualista e cartesiana do corpo, sendo teorias consideradas
defasadas para algumas correntes pedagógicas mais contemporâneas, porém ainda em uso em outras
correntes mais arcaicas e conservadoras, atuando sobre o conceito ou condição de corpo/máquina, corpo x
mente e corpo/recipiente. Coagindo de maneira direta sobre a disciplina, homogeneização e controle do
corpo na relação ensino aprendizagem. Tais fatos iram a desenhar de certo modo a paisagem deste corpo
social e suas ações.

As raízes deste pensamento foi profundamente disseminado durante séculos pela própria ciência,
normalizada socialmente pelo pensamento burguês, na forma de construir e de se relacionar com o
conhecimento e com a própria natureza. Condicionando o rumo da história, e todas as relações que
permeiam o corpo.

Devemos clarificar que a noção cartesiana entre corpo x mente, vai traçar a modelização da nossa escola,
e a forma como nosso pensamento se desenvolve e se constrói. Demarcando série de padrões fechados
que dão pouco espaço a deformidades ou diferenças. O que viemos chamar de Multiplicidade, ampliado
por Deleuze (1995). O que apontamos aqui é a relação do corpo com a experiência do conhecimento.
Antes colocado em um lugar de invisibilidade.

“Educar significa introduzir a cunha da diferença em um mundo que sem ela se limitaria a reproduzir o
igual e o idêntico, um mundo parado, um mundo morto.” (Tomaz Tadeu da Silva).

Nesta reflexão acima o autor evoca, de certo modo, à necessidade das multiplicidades estarem presentes
na construção e no processo de formação do sujeito, em nossa sociedade. Neste caso a construção
destas informações e subjetividades, se dá em boa parte no espaço escolar.

A educação vem ao longo de séculos, sofrendo transformações em pró a uma modelização das formas e
do ensino, anulando quase sempre singularidades e tangencias dento deste processo. A filosofia da
diferença na educação nos abre a possibilidades. Na perspectiva da educação tradicional educar é quase
um ato de visto em geral de maneira homogenua, queremos modular padronizar, polindo as diferenças.

Se Foucault aproxima saber de poder, numa quase fusão, é claro que para ele
não são a mesma coisa: “poder e saber são dois lados de um mesmo processo”.
As relações de força constitui o poder, ao passo que as relações de forma
constituem o saber, mas aquele tem o primado sobre este. O poder se dá numa
relação flutuante, isso é, não se ancora em uma instituição, não se apoia em
nada fora de si mesmo, a não ser no próprio diagrama estabelecida pela relação
diferencial de forças; por isso, o poder é fugaz, evanescente, singular, pontual. O
saber, bem ao contrário se estabelece e se sustenta nas matérias/conteúdos e
em elementos formais que lhe são exteriores: Luz e linguagem, olhar e fala. É
bem por isso que o saber é apreensível, ensinável, domesticável, volumoso. E
poder e saber se entrecruzam no sujeito, seu produto concreto. (VEIGA-NETO,
2004:157)

Portanto, é necessário configurar um novo modelo social de educação, como já apontado pelos autores
CORAZZA(2008), TADEU (1999), enfatizando e evidenciando a natureza processual do individuo e do
conhecimento.

No século XXI, houve o surgimento dos chamados filósofos pós-modernos, com um novo fluxo de
pensamento, que influenciou a análise e os argumentos relacionados à discussão educacional e curricular.
Estes filósofos compreendem que nos tempos atuais, o currículo deve buscar entendimentos e práticas em
pequenos marcadores sociais, suas chamadas minorias, diferenças, que abrem a agenda educacional para
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questões de gênero, escolhas sexuais, multiculturalismo, religiosidade, força da mídia e dos artefatos
culturais, políticas de identidade, racismo, etnocentrismo e etc. Questionam-se principalmente sobre as
verdades naturalizadas e dão ênfase ao processo pelo qual algo é considerado verdadeiro. Se é que temos
algo verdadeiro. Questionam se é possível e se vale a pena formar um sujeito uno, indivíduo,
independente, racional. Se não é possível então porque observamos o modelo pedagógico e curricular ser
construído com essa intenção, concentrando toda a ciência pedagógica baseando-se no mito da metafísica

A reflexão da filosofia da diferença no campo curricular esboça uma das conexões com várias outras
questões que a pesquisa se propõe estudar, como as concepções de linguagem, verdade, assim como a
análise das diferentes condições históricas e políticas para certas abordagens curriculares, seus discursos e
relações de autoridade e poder, seu lugar na experiência e no desejo.

Do ponto de vista do currículo como espaço de luta cultural por construção de
significados, precisamos interrogar sempre, de que modo, nesse conjunto
articulado de saberes, são produzidas as representações e significados da
experiência da diferença. Isso pode ser examinado nos rituais cotidianos; em
gestos e expressões; na organização do tempo; na moldagem dos corpos; no
desenvolvimento de habilidades compatíveis com as referências socialmente
admitidas sobre etnia, raça, gênero, classe, nos ocultamentos, nas falas, nas
diferentes instâncias de produção discursiva onde a linguagem institui e demarca
lugares, como as reuniões, as teorias, os livros texto e os diferentes materiais
curriculares. (CORAZZA, 2006:13)

Deslocando as questões da diferença do campo moral, que diz respeito ao certo ou errado, para o campo
da ética, que diz respeito à reflexão sobre o modo de existência e o que isso implica, podemos
compreender o currículo com mais eficiência. O currículo da diferença não pode conter corpos de
conhecimento imutáveis, estereotipados, de hierarquias e verdades.

Para a filosofia da diferença, os processos de significação são contínuos e transitórios adquirindo forma de
fluxos, mudança, inconstância, devir. O sujeito, para Deleuze, não passa de uma construção social e
histórica, assim como as concepções de consciência e significado. O significado não é pré-existente e sim
produzido, sendo de grande importância as relações de poder na sua produção. Mas para que serve um
currículo Para além de agrupar e organizar o conhecimento, o currículo torna possível o encadeamento do
saber.

A partir do currículo pode-se estabelecer critérios de progressão, de avanços e retrocessos, pensar as
questões burocráticas inerentes ao ensino, e elencar as normas e valores que serão norteadores da
vivência escolar. Entretanto, a previsibilidade do currículo por vezes é usurpada. Dentro da linha dura do
planejamento, intensidades vibram latentes. Mesmo com a disciplina e a ordenação, as infinitas
virtualidades emergem, e o inesperado surge no horizonte. Um currículo abriga saberes ocultos, e ciências
incertas, e mesmo na rigidez, um afeto pode emergir e criar outra forma de relação com o saber. Sendo
assim, mesmo existindo como lugar da ordem, um currículo pode ser também o instrumento para
rompimento da ordem, de desarranjamento.

Faz-se evidente, portanto, a necessidade de constituição de articulações teóricas
e metodológicas que possibilitem vislumbrar outras formas de tratamento
educacional e curricular do conjunto das diferenciações que tonalizam as vidas
dos sujeitos envolvidos nas práticas de escolarização ou em outras ambiências
sociais onde a identidade e a diferença são, também, produzidas.(CORAZZA,

Desafiar o currículo em sua prática, questionando seus limites, é se antepor a um lugar de
autogerenciamento e de autonomia como docente. O que Corazza atuar de encontro ao que Foucault
nomeia de facilitação de um “corpo disciplinado” ou de “corpos dóceis”, que anulam suas potências como
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participes do processo de conhecer. Retomando a ideia de fluxo e de vontade pela qual o autor se inclina.

O autor, portanto, propõe ver mais além das limitações do currículo e das possibilidades deste, isto que é
um ato politico/emancipatório (corpo-político), desvestindo-se de um simples modelo operacional de
repetição e de “transmissão” do conhecimento, na direção contrária de sentir- se processo do saber.
“Assim, para Foucault, o sujeito moderno não está na origem dos saberes; ele não é o produtor de saberes
mas, ao contrário, ele é um produto dos saberes. Ou, talvez melhor, o sujeito não é um produtor, mas é
produzido no interior de saberes.”(VEIGA-NETO, 2004).

Para Foucault a escola surge com a proposta de propagar o saber, mas historicamente acaba
especializando-se em dispositivos de disciplina para o corpo-saber. Disciplina utilizada para formar sujeitos
hábeis em reproduzir as expectativas, um sujeito reativo. Um cenário como esse habilita o docente a partir
do próprio conteúdo do currículo, aplicar e alcançar disciplina no corpo-saber do aluno, ou seja, o docente
‘bom’ é aquele que mais disciplina impõe. As práticas pedagógicas visando o objetivo inscrito no currículo
cada vez mais priorizam as relações e as práticas realizadas no corpo-saber, como ele se relaciona com o
conhecimento, como se constrói, se interpreta, se cria, se inventa e reinventa a partir de sua própria
vivência. O docente partindo de como o conhecimento se realiza, com a experiência do corpo e no corpo, o
controla.

E para que isso seja possível, o saber entra como elemento condutor do poder,
como correia transmissora e neutralizadora do poder, de modo que haja
consentimento de todos aqueles que são malhas do poder. No interior das
relações de poder, todos participam, todos são ativos. Assim, essa produção de
corpos vai além de uma dimensão psicológica ou simplesmente atitudinal, para
dar origem a co, rpos que necessariamente têm de participar e que, por isso, são
corpos políticos. (VEIGA-NETO, 2004:143)

No que se diz, que a todo ato que fazemos, dirigimos ou recebemos ação é desde ou para o corpo, seja no
aprender, no disciplinar, retribuir, refletir, brincar, no construir, discordar, etc. Em toda ação o envolvemos
por completo. Autores como Foucault explica e destaca este poder-saber que é exercido a partir do
controle do corpo, como de fato é tudo que podemos possuir. Nos propomos a levantar questões como:
Que corpo estou disciplinando Que corpo estamos construindo Que aspectos e que praticas reverberam e
modificam o mesmoQue poder exerce o currículo na formação e padronização destes corpos

Que de alguma forma, e com seus métodos pedagógicos a escola, contribuiu com a ideia de multiplicar e
dividir sujeitos, desconsiderando sua noção de individualidade, enfraquecendo seu poder de autonomia e
de coparticipação na produção do conhecimento e na constituição de uma sociedade.

“O currículo assim é também entendido como uma linguagem, como uma prática
social, discursiva e não-discursiva, que se corporifica em instituições, saberes,
normas, prescrições morais, regulamentos, programas, relações, valores, modos
de ser sujeito; “é um dispositivo saber-poder-verdade de linguagem.”
(CORAZZA,2001,p.10)

As práticas em educação não são realidades em si mesmas, universais ou absolutas e é por isso que os
questionamentos são importantes e necessários. Só assim podem-se combater as cristalizações, as
hierarquizações naturalizadas e a dureza e inflexibilidade que se instalou no ensino, e como consequência
no currículo. Esta herança educacional antes no texto tratada, não implica necessariamente em
aprisionamento, muito pelo contrário, justamente porque a herdamos é que devemos permanentemente
repensá-la em nossa realidade. Na verdade essa força cristalizadora ao mesmo tempo que fixa, produz um
conjunto de forças outras que trabalham em comunhão, de mesmo valor, mas de direção oposta, ou seja,
não adianta tentar disciplinar porque criam-se brechas por onde a força criadora da subjetividade vaza, as
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vezes em forma de violenta subversão.

Conclusão

O ponto de partida histórico do pensamento cartesiano, constituiu durante séculos um modelo de relação
social, político, científico e educacional que impulsionou certos modos e padrões de funcionamento ainda
vigentes, embasados em um acentuado pragmatismo e racionalismo que influenciaram nossa educação. É
latente a busca pela produção de entendimentos acerca do currículo escolar na contemporaneidade, pois
fomenta interesses nas experiências e acontecimentos que compõe a educação, na perspectiva do contato
com outros “olhares”. A filosofia da diferença, dentro de seus processos de significação contínuo e
transitórios em sua concepção de educação como forma de fluxos, mudança, inconstância e seu processo.
Desde esta perspectiva teórica o currículo se torna uma, plataforma, uma ferramenta de encadeamento do
saber. Onde o corpo passa a ter identidade, constrói-se através de suas experiências, sua corporeidade,
rompendo com a tradição cartesiana de homogeneidade.Dentro das articulações do currículo praticados
nas escolas, dentro da perspectiva estudada através de Foucault, e autores afim, esta forças chamadas
por ele poder-saber, agem através do currículo, cria, constrói, modifica, e afeta ao corpo/sujeito, como
corpo político que é na sociedade. Assim, essa produção de corpos vai além de uma dimensão psicológica
ou simplesmente atitudinal, para dar origem a corpos que necessariamente têm de participar no seu
processo de conhecimento que, por isso, são e atuam desde sempre como corpos políticos em relação com
o poder e o saber.
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