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Sousa-Sozzi,  Samanta Rodrigues.  Representações de Identidades em um  Blog 
Escolar:  Relações  de  Poder-Saber  em Práticas  de  Letramento. 2010.  124f. 
Dissertação de Mestrado (Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação 
da Universidade São Francisco – Campus Itatiba/SP).

RESUMO

O letramento,  um fenômeno essencialmente social,  visto em sua multidimensionalidade a 
partir das diversas práticas sociais que tomam a leitura e escrita como centralidade em diversos 
contextos de produção, leva-nos a discutir as diversas relações estabelecidas nos processos de 
subjetivação  gerados  pela  participação  em tais  práticas.  Para  tanto,  o  presente  estudo  busca 
analisar as identidades sociais constituintes em práticas pedagógicas mediadas pelo uso de um 
blog como  recurso  tecnológico  no  contexto  escolar,  bem  como  as  relações  de  poder-saber 
estabelecidas  nessas  práticas.  O  trabalho  de  pesquisa  toma  como  embasamento  teórico  as 
perspectivas de Hall (2005) e Bauman (1999; 2005) que contextualizam a contemporaneidade e o 
jogo de identidades, reforçadas pelas concepções identitárias configuradas por Coracini (2006). 
Reflete-se também sobre a posição da escola  frente a esse panorama e como as práticas de 
letramento escolar abarcam os sujeitos da sociedade atual (KLEIMAN, 1995; STREET, 1984), 
entrelaçados pelas novas práticas de letramento (MARCUSCHI & XAVIER, 2004; SOARES, 
2003). Ainda faz parte desse arcabouço teórico, com grande contribuição para nosso foco de 
análise, as teorizações de Foucault (2004a; 2004b; 2008; 2009) no que diz respeito a discurso, 
sujeito, regimes de verdade e relações de poder-saber. As interpretações obtidas demonstram que 
mesmo no espaço virtual  ainda imperam as  relações de poder-saber  construídas  na escola  e, 
consequentemente, conduzem os sujeitos as mesmas identidades marcadas nesse contexto.

Palavras-chave: Representação  –  Identidades  –  Blog Escolar  –  Práticas  de  Letramentos  – 
Relações de Poder-Saber
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ABSTRACT

The literacy,  a  essencial  social  phenomenon,  seen in  this  multidimension from various 
social practices that  takes the reading and writing like central in various production's context, 
lead us to discuss the several relations stablished in subjective's process produced by participation 
in these practices. Therefore, the present study search to analysis the social indentities constituent 
in pedagogic pratices interceded by the use of a  blog like a technology resource in the scholar 
context,  like  the knowledge-power  relationship  estabelished in these practices.  The research 
work accept like theoric foundation the Hall's (2005) and Bauman's (1999; 2005) perspective that 
shows the contemporary context and the identity games, reinforced by identities conceptions of 
Coracini (2006). It reflects also about the school position in front of this scenery and how the 
school literacy practices  embrace the  subject of the present society. (MARCUSCHI & XAVIER, 
2004; SOARES, 2003). Besides, it makes part of this theoric framework, with great contribution 
for  our  analysis  focus,  the  Foucault's  theorizations  (2004a;  2004b;  2008;  2009)  to  concern 
discourse, subject, truth systems and  knowledge-power relationship. The obtained interpretations 
demonstrate that the  knowledge-power relationship built in school continues to dominate and 
consequently lets the subjects to the same identities constituted in this context.

Keywords:  Representation – Identities – School  Blog – Practices of Literacies – Knowledge-
Power Relationship
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INTRODUÇÃO

As mudanças sociais, culturais, históricas, políticas e econômicas ocorridas desde o final do 

século  passado  têm alterado  significativamente  as  atividades  da  vida  moderna  de  modo  que 

suscitam novas concepções de se pensar o/no mundo.

Segundo Bauman (1999),  a globalização – como processo irremediável  –  criou novos 

comportamentos e hábitos não necessariamente relacionados ao compartilhamento em um mesmo 

lugar, permitindo um “deslocamento” dos corpos e uma “diminuição” das distâncias. Essas novas 

concepções de mundo rompem com o conceito de identidade centrado em um sujeito unificado, 

cujos  costumes  e  valores  estavam  expressamente  delimitados  e  integrados.  Logo,  o  que  se 

percebe hoje é que há um desarranjo do sujeito, instaurando-se uma “crise de identidade” a qual 

propicia redefinir, reestruturar, reformular a concepção de sujeito/identidade (HALL, 2005; p.9).

“Um tipo de mudança estrutural está transformando as sociedades modernas no  
final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens culturais de classe,  
gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no passado, nos tinham  
fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. Essas transformações  
estão  também  mudando  nossas  identidades  pessoais,  abalando  a  idéia  que  
temos de nós próprios como sujeitos integrados. Esta perda de um “sentido de  
si”  estável  é chamada, algumas vezes,  de deslocamento  ou descentração do  
sujeito. Esse duplo deslocamento – descentração dos indivíduos tanto de seu  
lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmos – constitui uma crise de  
identidade para o indivíduo.” 

O  surpreendente  avanço  tecnológico,  principalmente  dos  recursos  de  informação  e 

comunicação,  tem  abalado  significativamente  o  pensamento  do  sujeito  moderno,  cujas 

convenções  morais  e  sociais  se  encontravam bem delineadas  e  definidas  (BAUMAN,  2005; 
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HALL, 2005). A presença do computador nos mais variados setores da vida social impulsionou 

revoluções que incidiram, sobretudo, sobre as relações entre tempo e espaço. A internet rompeu 

as fronteiras  espaciais  globais e promoveu o acesso rápido às informações, bem como gerou 

novas formas de comunicação amparadas nas redes virtuais.

Essas transformações do mundo globalizado também se refletem nas práticas escolares e, 

principalmente, na constituição de diversos tipos de sujeitos sociais (MOITA LOPES, 1998). A 

utilização das ferramentas tecnológicas cada vez mais presentes nas práticas sociais tem exigido 

dos sujeitos competências e habilidades específicas tanto de leitura quanto de escrita, propiciando 

novas modalidades de letramento (BRAGA, 2005a; MARCUSCHI, 2005; SOARES, 2003).

Entendemos por letramento as práticas sociais mediadas pelo uso da escrita, nas quais os 

aspectos  socioculturais  estão  intrinsecamente  relacionados  aos  modos  de  significação  que  se 

concebe essa escrita no processo de leitura (BARTON, 1994; KLEIMAN, 1995; STREET, 1984). 

Entretanto, por muito tempo os estudos sobre leitura e escrita estiveram centrados na aquisição de 

habilidades  de  decodificação  linguística  como um sistema  único e  isolado em si,   isento  de 

influências  sociais,  princípio  este  que  se  arraigou  na  instituição  escolar.  Essa  modalidade 

autônoma de  letramento escolar (STREET, 1984) entra em embate com as novas concepções de 

leitura e escrita que permeiam a sociedade contemporânea, pois reconfigura essas habilidades, 

principalmente ao que se refere às noções de temporalidade e espacialidade (SOARES, 2003).

A leitura no papel impresso estima uma passagem linear e pré-determinada pelo texto, uma 

vez que ele se encontra acabado e devidamente sequenciado na mão do leitor, direcionando o 

percurso da leitura, o que limita de certa forma a abrangência leitora inclusive com a apropriação 

do  objeto  que  se  lê:  o  sujeito  e  o  texto  compartilham  de  um  mesmo  tempo  e  espaço.  A 

virtualidade  rompe  com  essa  ideia  a  medida  que  possibilita  uma  infinidade  de  hipertextos 
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interligados por links1 não obrigatoriamente presentes numa mesma linearidade de tempo e lugar 

(MARCUSCHI, 2001; 2005). Por exemplo, é possível na internet que várias pessoas acessem 

uma mesma informação ao mesmo tempo,  sem prejudicar  a  leitura  da outra.  Ou ainda,  uma 

pessoa  pode  percorrer  caminhos  diferentes  de  leitura  sobre  um  mesmo  tema  anteriormente 

estudado na internet em outro momento, acessando links diferentes e diversos. 

Nesse sentido, as novas práticas de letramento colocam em choque antigas concepções de 

leitura e escrita, principalmente as praticadas na escola, trazendo à tona conflitos identitários para 

os membros desse contexto, pois qual modelo de representação os sujeitos devem se apropriar ao 

participar dessas novas práticas?

Diante de tal questão, este trabalho investiga como o uso de um blog da internet em práticas 

pedagógicas  de  ensino  de  língua materna  estabelece  relações  específicas  de  poder-saber  que 

implicam na constituição identitária dos sujeitos. Por meio das produções escritas dos alunos e da 

professora, veremos que nessas práticas letradas circulam diversos modelos de representação, já 

que  são  entendidas  como  práticas  discursivas,  nas  quais  os  sujeitos  se  engajam  a  fim  de 

identificar-se no mundo. 

Visando tal objetivo, apresentamos a seguir a contexto em que se deu esta pesquisa, assim 

como o mapeamento do recorte sócio-histórico, do qual selecionamos os sujeitos para o corpus 

de análise.

1 Compreendemos por link todo vínculo de hipertextos na internet presentes nas produções de escrita digital as quais 
apresentam novas informações em forma de outros textos, imagens, gráficos, etc. O  link pode funcionar também 
como um redirecionamento de leitura a outros sites, páginas da web (PINHEIRO, 2007, p.76). 
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Contextualização da Pesquisa

O  presente  trabalho  aborda  conceituações  acerca  das  práticas  de  letramento  escolar 

mediadas pelo uso da internet,  bem como às implicações dessas práticas para a produção de 

identidades,  isto  é,  para a  formação do aluno enquanto sujeito  inserido em uma determinada 

comunidade.

Preocupada com esses conceitos, fiz2 um levantamento bibliográfico não exaustivo, no qual 

observei  que muitos trabalhos têm sido desenvolvidos na área dos estudos do letramento,  no 

entanto  poucos  deles  procuram  abordar  a  questão  da  identidade  nesses  eventos  letrados 

(KLEIMAN, 1998; MOITA LOPES, 1998; PAN, 2006; SIGNORINI, 1998).

Observa-se  que  a importância  com que  esta  pesquisa  trata  as  questões  de  identidades, 

letramentos  e  relações  de  poder-saber  é,  a  princípio,  estimulada por  minha própria  trajetória 

profissional.  Antes  de  me  tornar  professora,  trabalhei  em  uma  empresa  privada  de 

desenvolvimento de softwares corporativos e provedora de internet para uma dada região (situada 

no  interior  do  estado  de  São  Paulo),  cuja  posição-sujeito  de  “assistente  administrativa”, 

“colaboradora” estava centrada na visão capitalista de qualquer empresa comercial da sociedade 

atual. Este trabalho também foi importante para minhas habilidades profissionais, pois quase todo 

o conhecimento que tenho hoje sobre as novas tecnologias de informação e comunicação, em 

especial o computador e a internet, foi adquirido nesse período de minha vida. 

Assim, quando ingressei na rede de ensino público, em 2005, minha identidade profissional 

deslocou-se de modo que precisava construir novas referências, novos parâmetros para uma nova 

2 Empregamos o uso da 1ª pessoa do singular por considerarmos mais adequado à descrição pessoal da professora-
pesquisadora.
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identidade profissional. As representações, ou seja, as construções sociodiscursivas simbólicas de 

identidades (HALL, 1997; WOODWARD, 2008), do que era “ser professor” disseminavam-se 

dentro e fora da escola: ser um “bom professor” é explicar minuciosamente o conteúdo, ser um 

“professor  do Estado” é  trabalhar  com liberdade de conduta  e  sem pressão,  ser  “funcionário 

público” é ter estabilidade empregatícia e benefícios ou ser um “educador” é estar preocupado 

com a aprendizagem efetiva do aluno. De fato, não foi tarefa fácil assimilar tantas informações 

bem como aprender  o  mecanismo de  governamento público,  visto  que  possui  um regimento 

específico e diferente do da empresa particular, o qual estava acostumada. Complicado mesmo 

foi trabalhar em sala de aula, com os alunos, uma vez que ainda estava me construindo como 

“sujeito-professora”.

A  partir  do  momento  em  que  adquiri  uma  identificação  como  professora,  comecei  a 

revisitar  os  modos  de  funcionamento  escolar  e  os  processos  pedagógicos  que  até  então 

reproduzia-os  sem  questionamentos.  Depois  de  um  período  de  observações,  notei  o 

estranhamento  e  a  ausência  dos  recursos  tecnológicos  para  as  práticas  escolares,  que  eram 

tratados  ora  como mito  ora  com bastante  receio/resistência.  Outro  embate  relevante  para  os 

processos de ensino-aprendizagem que destaquei referem-se à desmotivação dos alunos para com 

a escola. Procurei levantar algumas hipóteses para tal enfado: a dificuldade na aprendizagem, ou 

por defasagem escolar ou por necessidades específicas;  um currículo educacional distinto das 

necessidades e  interesses  dos  alunos para  sua realidade  social;  aulas  rígidas e  extremamente 

conteudistas; sendo todos esses elementos agravados pela falta de apoio familiar em assistir aos 

filhos com princípios básicos como alimentação e higiene.

Desde então,  percorri  cinco escolas  diferentes,  em municípios  diferentes,  e  os  mesmos 

problemas sempre foram apontados pelos membros escolares como desafios a serem enfrentados 
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na  escola  atual.  Foi  a  partir  dessa  constatação  que  comecei  a  refletir  como  esses  fatores 

influenciavam o processo de ensino-aprendizagem. 

Decidi,  então, buscar qualificação profissional no mestrado em educação com o anseio, 

naquele tempo, de encontrar respostas e melhorar meu desempenho como professora. Graduada 

em Letras, acreditava que os embates estariam envolvidos nas práticas de letramento  per se e, 

assim,  esbocei  meu  projeto  na  área  com o  propósito  de diminuir  problemas no processo  de 

ensino-aprendizagem  e,  consequentemente,  estimular  a  autoestima  dos  sujeitos-escolares, 

motivando-os para a escola com práticas educativas mais significativas, considerado como uma 

proposta mais desafiadora para o momento contemporâneo. Vale a pena ressaltar que a questão 

das identidades não fazia sentido para mim naquela época, contudo estavam implícitas tanto no 

meu posicionamento como professora em busca de mudanças, quanto na caracterização do perfil 

dos alunos para a nova prática escolar.

Nesse momento, em 2008, o governo do Estado de São Paulo junto à Secretaria Estadual 

da Educação propuseram um modelo  de currículo  oficial  para  todas as  escolas  públicas  que 

compreendem a rede a fim de promover um ensino de mais qualidade bem como integrar os 

conteúdos ministrados no sistema estadual de ensino. 

Todas as escolas receberam um material didático elaborado por uma equipe do governo 

vigente,  cujos  conteúdos  propostos  deveriam  ser  aplicados  conforme  cronograma  pré-

estabelecido. Preocupada com as novas normas de trabalho, não apenas como funcionária pública 

estatal, mas, sobretudo, como educadora engajada na formação efetiva de meus alunos, busquei 

estratégias que viessem ao encontro de meus objetivos. 

Estimulada por pesquisas na área de Estudos da Linguagem (KOMESU, 2005a; LANZA, 

2007; DUBOC, 2007), notei que o uso do computador e da internet poderiam despertar grande 



7

interesse ao corpo discente, porém estavam longe da realidade escolar e/ou eram mal explorados. 

Então,  amparada  por  minha  habilidade  em informática,  alinhei  meu  projeto  de  pesquisa  em 

práticas pedagógicas de ensino de língua materna relacionadas com o blog da internet visto, de 

um lado, como um instrumento tecnológico atrativo (MADEIRA, 2005; RODRIGUES, 2008), 

pois envolvem o equipamento e o recurso digital que os alunos já operam com certo grau de 

domínio em atividades informais e pessoais, e, de outro lado, como uma ferramenta facilitadora 

dos processos de ensino-aprendizagens (MARCUSCHI, 2005).

Como professora-pesquisadora, desenvolvi as atividades da Nova Proposta Curricular da 

Secretaria  da  Educação  do  Estado  de  São  Paulo,  inserindo-as  em  contexto  digital,  mais 

especificamente, em um blog criado para o corpus desta pesquisa. Durante o andamento desses 

procedimentos, aliado às leituras de Foucault (2004a; 2004b; 2008; 2009), Hall (1997; 2005) e 

Fairclough (1992; 2001) do curso de mestrado, minha prática pedagógica direcionou meu olhar 

para os sujeitos da educação: afinal, quem são eles? Isso implica em investigar a constituição 

identitária dos alunos envolvidos em práticas de letramento escolar mediadas pelo uso do blog da 

internet a partir de um contexto específico, bem como em compreender como esse cenário se 

construiu dessa maneira,  e não de outra. Dessa forma, meu projeto de pesquisa se justifica a 

medida que não busca respostas, nem responsáveis por tal  configuração de ensino, tampouco 

prevê receitas  prontas para o  ensino de língua materna,  mas busca levantar  subsídios  para a 

compreensão das relações de identidade no cenário educacional atual, reformulando conceitos a 

fim de promover um trabalho pedagógico mais crítico e efetivo.

Desse modo, este projeto acadêmico empenha-se em investigar práticas de letramento e 

suas relações com o poder-saber como formas de produção de identidades, sendo orientado pelas 

seguintes questões de pesquisa:
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 Como se configuram as práticas de letramento em um blog produzido a partir de um cenário 

escolar?

 Que identidades sociais emergem nas produções escritas em práticas de letramento mediadas 

por um blog escolar?

 Que  relações  de  poder-saber  são  estabelecidas  em um  blog escolar?  Em que  medida  se 

aproximam ou se distanciam dos blogs não-escolares?

Na  busca  de  discutir  tais  perguntas,  delinearam-se  cinco  objetivos  norteadores  da 

investigação: 

(1) caracterizar práticas de letramento em blogs da internet;

(2) observar e retratar as práticas pedagógicas mediadas pelo uso do blog escolar; 

(3) analisar as produções escritas dos alunos no  blog escolar produzidas durante essas práticas 

pedagógicas;

(4) levantar e discutir identidades sociais que emergem a partir das produções escritas em práticas 

de letramento mediadas pelo blog escolar.

(5) analisar as relações de poder-saber estabelecidas nas práticas de letramento mediadas pelo 

blog escolar.

Uma vez delineado o caminho que vamos percorrer, os capítulos seguintes representam o 

embasamento teórico e prático do que se insinuou até aqui. Nesse sentido, esta dissertação toma 

como ponto de partida a fundamentação do conceito de sujeito, visto não como centrado em sua 

subjetividade,  consciente  de  si,  mas  como  construção  sociodiscursiva  (FOUCAULT,  2004a; 

2008) que o leva a ocupar posições de identidade (HALL, 2005; BAUMAN, 2005) a partir de 

modelos de representação (HALL, 1997). 

No  segundo  capítulo,  veremos  as  dimensões  do  letramento  desde  suas  modalidades 
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(BARTON,  1994;  KLEIMAN,  1995;  SOARES,  2002;  SOARES  2003;  STREET,  1984)  até 

nossos  pressupostos  teóricos  de  que  estruturas  linguísticas  expressam  posicionamentos 

identitários.  Para  isso,  apresentaremos as  práticas  de letramento  escolar  à  luz  da perspectiva 

foucaultiana de regimes de verdade, de governamentabilidade e de técnicas disciplinares, a qual 

propomos semelhanças ao letramento digital como novas formas de se estabelecer relações de 

poder-saber (FOUCAULT, 2004b; 2009), sendo o blog um exemplo de controle e vigilância na 

contemporaneidade (BAUMAN, 1999; FOUCAULT, 2009).  

O terceiro capítulo inicia-se com a apresentação dos alunos que compõem nosso corpus de 

análise e o mapeamento do recorte sociodiscursivo em que se situavam esses sujeitos. Depois, 

demonstramos  a  análise  do  material  extraído  do  blog da  internet  utilizado  como  recurso 

pedagógico para as aulas de língua materna, isto é, analisamos as produções escritas dos alunos e 

da  professora-pesquisadora  publicadas  no  blog escolar,  bem como os  relatos  dos  alunos  em 

questionário respondido exclusivamente para esta pesquisa.

Por  final,  apresentamos  nossas  considerações  finais  que mostram como os  sujeitos  são 

agentes e pacientes de relações de poder-saber, nas quais circulam modelos de representação de 

identidades que os conduzem a certa posição social.  

Dessa  forma,  esperamos que  esta  pesquisa  possa  contribuir  para  área  educacional,  não 

como roteiro  a  ser  seguido,  mas como uma possibilidade  de ampliar  os horizontes a fim de 

compreender  melhor  as  relações  de  professor  e  aluno(s)  na  busca  de  situações  de  ensino-

aprendizagens mais significativas e efetivas.    
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CAPÍTULO 1

SUJEITO E IDENTIDADES: REPRESENTAÇÕES EM DISCURSO(S)...

Propomo-nos olhar para a constituição dos sujeitos que perpassam as práticas de letramento 

escolar, pois isso permite-nos refletir sobre que efeitos de sentido essas práticas revelam a fim de 

cumprir uma proposta pedagógica orientada pela formação de sujeitos críticos para a sociedade 

contemporânea,  e críticos não no sentido neoliberal  da palavra, mas na visão foucaultiana de 

revolver paradigmas na construção de uma nova realidade social.

Nesse sentido, este primeiro capítulo procura contextualizar nossa concepção de sujeito e 

identidades  a  partir  das  perspectivas  de  Hall  (2005),  Bauman  (2005)  e  Coracini  (2006), 

adentrando-se às concepções de Foucault (1995; 2008; 2004a; 2004b), as quais representam uma 

proposta mais pertinente para a análise que propõe nesta pesquisa. Assim, discutiremos também 

sobre a noção de discurso, as relações de poder-saber e o conceito de representação delineado por 

Hall (1997) que reforçam nossas discussões, pois se encontram atrelados às questões de sujeição 

e identidades. 

1.1. A Constituição do Sujeito

“Pós-modernidade” (LYOTARD, 1984) e “Modernidade Líquida” (BAUMAN, 1999) são 

alguns dos termos usados para intitular  nossa contemporaneidade que se encontra entrelaçada 
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pelos discursos moderno e pós-moderno, visto que ambos não contemplam o momento por sua 

totalidade (MASCIA, 2004). Logo, encontramos a modernidade com pensamentos dicotômicos 

de uma herança positivista enraizados em nós, cuja doutrina abarca o progresso por meio do 

trabalho como fonte de melhoria social. Ao mesmo tempo em que nosso contexto sócio-histórico 

depara-se  com  os  discursos  pós-modernos  que  questionam,  descentralizam,  desestabilizam, 

fragmentam e abalam padrões sociais e morais tidos como verdades absolutas (MASCIA, 2003), 

incitando o sujeito a refletir sobre sua posição/constituição singular e social no mundo.

Sob esse panorama de discursos híbridos, Hall (2005) esboça três concepções de sujeitos. A 

primeira  identidade  articula  sobre  o  sujeito  do  Iluminismo como aquele  ser  único,  centrado, 

consciente e individualista, que é pronto ao nascimento, desenvolve-se e é acabado ao falecer. A 

segunda  está  centrada  no  sujeito  sociológico como  aquele  que,  pelo  próprio  nome  diz,  é 

constituído pela interação social do indivíduo para com outros e o mundo, num constante diálogo 

entre os mundos interior (“eu”) e exterior (sociedade e mundo). E por final apresenta-se o sujeito  

pós-moderno,  cuja  formação  é  indefinida,  como  algo  mutável,  sendo  adotado  papéis  a  se 

desempenhar de acordo com cada momento sócio-histórico. 

Outra abordagem sobre sujeito relevante para nossa contemporaneidade pode ser observada 

por Coracini (2006) que, de certa forma, detalha a noção de sujeito pós-moderno delineada por 

Hall (2005), configurando outras quatro modalidades. O primeiro, o sujeito da comunicação que 

retrata  o  século  XX,  foi  marcado  pela  inovação  da  comunicação  social,  principalmente  pelo 

recurso digital “internet”. Inerente ao mundo globalizado, a mídia eletrônica exerce influência na 

constituição desses sujeitos e da sociedade em que estão inseridos do mesmo modo que ela é 

dependente desses sujeitos para se compor como tal. Por isso, estabelece uma analogia com o 

público  por  meio  de  representações  da  vida  real  que,  embora  modificadas,  incluem valores 



12

morais, vícios, expectativas etc. (CORACINI, 2006; p.143).

O segundo, por sua vez, o sujeito do espetáculo identifica-se com o outro pela programação 

de reality-show da televisão e/ou pelo lifecam da internet cuja encenação da vida íntima alheia 

causa desejo, inveja. Considerando que o “eu” nada mais é do que uma projeção, uma imagem do 

que esse sujeito  possa ser,  comprovado pelo fato de que ninguém se enxerga por inteiro,  só 

vemos parte de nosso corpo, precisamos do outro (e/ou de tecnologias, como o espelho) para 

dizer-nos  quem  somos.  Sob  essa  perspectiva  psicanalítica,  o  sujeito  do  espetáculo  atribuiu 

identificações com o outro a medida que o outro o constitui e vice-versa. Segue-se a mesma 

vertente o  sujeito de ficção do “eu” exemplificado pelo uso cada vez mais frequente (e não 

somente nos tempos atuais) de pseudônimos e até heterônimos nos diversos sites da internet, 

almejando ser o/um “outro”. 

Outra concepção delineada por Coracini  (2006) refere-se ao  sujeito onipotente,  também 

tido como sujeito  do  gozo,  do  excesso.  O domínio  da  máquina  de  computação  lhe  causa  a 

sensação de liberdade incondicional; impaciente, odeia esperar ou adiar ações, cria necessidades 

de simbolização pelo consumismo,  onde “o dinheiro compra tudo”,  tornando-o individualista 

“apesar de aparente sociabilidade” pelo intuito de saciar seu ego.

Observamos que os conceitos apresentados sobre as diversas modalidades de subjetividades 

estão  fortemente  marcadas  em  nossa  sociedade  contemporânea.  Entretanto,  adentremos  na 

questão da constituição dos sujeitos: por que eles se constituíram dessa maneira e não de outra? 

Como  se  deu  o  processo  dessa  constituição?  Pensar  nessas  questões  traz  à  tona  a  ampla 

abordagem com que filósofo Michel Foucault discute a problemática do sujeito e permite-nos 

inferir que essa perspectiva acaba por abranger as concepções de Hall (2005) e Coracini (2006) 

tratadas aqui. 
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Foucault  (1995,  p.231)  concebe o sujeito  como cativo de uma tríade:  a)  do mundo da 

linguagem,  como  objeto  de  discursos  e  predomínio  da  ciência  linguística;  b)  do  mundo  do 

trabalho,  como  objeto  que  produz,  tendo  a  ciência  econômica  como  centralizadora  do 

pensamento; c) do mundo da vida, como objeto que vive no mundo natural, manifestado pela 

ciência biológica. Essa visão de sujeito  expõe as ferramentas que, de certa forma, compõem as 

fases ou eixos do trabalho foucaultiano, que Veiga-Neto (2005) preferiu chamar de “domínios”: 

a) arqueologia ou ser-saber, b) genealogia ou ser-poder e c) tecnologias de si ou ser-consigo. É 

importante ressalvar que as fases de Foucault não isolam-se uma das outras ou uma supera a 

fundamentação das outras, mas que há uma incorporação das três.

Assim, quando Foucault discute o princípio do ser-saber, ele investiga a constituição do 

homem enquanto  sujeito  produto de discursos  sobre conhecimentos/saberes.  Nesse  sentido,  a 

“ferramenta arqueológica”  trabalha  paralelamente  à  epistemologia,  num processo  descritivo, 

porém busca  nos  discursos  compreender  as  circunstâncias  que proporcionaram a  formação e 

transformação de um saber ou saberes. (VEIGA-NETO, 2005; p.58) 

A respeito da genealogia, Veiga-Neto (2005) diz que há uma continuidade nos estudos 

dos saberes, porém com um olhar focado nas relações de poder que estabelecem esses saberes. 

Segundo o autor, para  Foucault a força do poder não está concentrada em um objeto social (o 

Estado, um grupo, ou até mesmo, um soberano), mas está diluído, espalhado por toda a camada 

social. Assim, a investigação do ser-poder busca explicar minuciosamente a relação entre o poder 

e o saber e compreender os mecanismos desse poder como o disciplinamento, o panoptismo, a 

estatização da sociedade ou governamento, as instituições de regulação social (escola,  prisão, 

manicômio,  hospital  etc),  o  biopoder  (um  corpo  com  múltiplas  cabeças  –  população)  para 

estabelecer um saber ou saberes.   
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O ser-consigo fecha a ideia da tríade constituinte do sujeito, que é representada por um 

conjunto de tecnologias de si que se classificam em a) tecnologias de produção, b) de sistemas de 

signos, c) de poder e e) do eu, apregoando, segundo Veiga-Neto (2005, p.100) “a proibição de  

fazer e a obrigação do dizer”.

Embora  todo o  trabalho  foucaultiano seja  relevante  para  esta  pesquisa,  focalizaremos 

nossa discussão em sua perspectiva discursiva, bem como nas relações de poder-saber e seus 

mecanismos de controle e disciplinamento, uma vez que esses conceitos permeiam a análise de 

nosso corpus de pesquisa. 

1.2. O Sujeito dos Discursos

Tendo em vista que quando nascemos os discursos já nos permeiam por todos os lados, em 

constantes circulações por meio da linguagem, podemos afirmar que os sujeitos são oriundos 

desses discursos. A linguagem na visão foucaultiana vem de encontro à acepção literal do termo 

que compete atribuir significações às coisas do mundo e aos nossos pensamentos. Ao invés disso, 

o  filósofo  concerne  linguagem  como  uma  construção  de  nosso  pensamento  que 

consequentemente dá sentidos às coisas do mundo (VEIGA-NETO, 2005). Por isso, pensar  a 

linguagem  como  fruto  da  interação  social  (BAKHTIN,  2003),  na  qual  os  significados  são 

construídos e dependentes de todo um contexto social historicamente marcado, bem como da 

participação de seus atores enunciativos e de suas relações ideológicas, faz com que infiramos 

que  essas  perspectivas  de  linguagem  sejam  análogas  para  a  discussão  que  se  propõe  nesta 

pesquisa.
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Das proposições bakhtinianas de linguagem, destacamos os aspectos dialógico e polifônico, 

uma vez que contempla a ideia de que nenhum texto (seja ele de qualquer materialidade: verbal 

ou não-verbal) existe isoladamente, isto é, mesmo contido em nosso pensamento estamos a todo 

momento “dialogando” e/ou “respondendo” a outros textos, a múltiplas vozes, tanto na leitura 

quanto na escrita, o que caracteriza uma permanente intertextualidade discursiva. Nas palavras de 

Foucault (2008), isso quer dizer que não existe enunciado que não retome, que não atualize e/ou 

antecipe outros textos. 

Fairclough  (2001a,  p.66)  também  compartilha  dessa  perspectiva  discursiva,  inclusive 

considera a noção de discurso foucaultiana como maior contribuição do filósofo para a Análise 

de Discurso Crítica. Para ele, o discurso é socialmente constitutivo, dado que a linguagem não 

nomeia,  não  significa  simplesmente  as  coisas  contidas  na realidade,  mas  atua  ativamente  no 

processo de significação da realidade. “Renunciaremos, pois, a ver no discurso um fenômeno de  

expressão - a tradução verbal de uma síntese realizada em algum outro lugar; nele buscaremos  

antes um campo de regularidade para diversas posições de subjetividade.” (FOUCAULT, 2008; 

p.61).  Portanto,  entendemos  que  o  discurso,  nessa  configuração,  vai  além  da  concepção 

linguística de denominação ou conceituação das coisas, das pessoas, do mundo. Ele compõe, 

enquanto prática, um conjunto de enunciados sancionados socialmente que constitui o sujeito em 

um dado momento histórico.

“(...) o sujeito, mais especificamente, o sujeito discursivo, deve ser considerado  
sempre como um ser social, apreendido em um espaço coletivo; portanto, trata-
se  de  um  sujeito  não  fundamentado  em  uma  individualidade,  em  um  'eu'  
individualizado,  e sim um sujeito que tem existência em um espaço social  e  
ideológico,  em um dado momento  da história  e  não em outro.  A  voz  desse  
sujeito  revela  o  lugar  social;  logo  expressa  um  conjunto  de  outras  vozes  
integrantes de dada realidade social, de sua voz ecoam vozes constitutivas e/ou  
integrantes desse lugar sócio-histórico.” (FERNANDES, 2005; p.33-34)
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Dessa forma, o conceito de discurso está intrinsecamente relacionado à constituição dos 

sujeitos, visto que a linguagem, notada socialmente e historicamente, estabelece uma interação 

entre  o  sujeito  e  o  mundo,  permeado  de  discursos  diversos  e  de  diferentes  âmbitos  sociais, 

criando, assim, um espaço de circulação de vozes sociais, ou seja, o sujeito discursivo.

Isso  nos  permite  concluir,  junto  de  Foucault  (2008),  que  o  sujeito  discursivo  não 

compreende, então, um ser singular, individualizado, único e centrado em si, pelo contrário, o 

sujeito  é  uma construção,  um efeito  do discurso de uma época e  não de  outra.  Entendemos 

também que o sujeito não é agente e sim contingente, não é homogêneo e sim heterogêneo, uma 

vez que no sujeito perpassam uma multiplicidade de vozes sociais que o integram e o constituem. 

“(...) as diversas modalidades de enunciação, em lugar de remeterem à síntese  
ou à função unificante de  um  sujeito, manifestam sua dispersão: nos diversos  
status, nos diversos lugares, nas diversas posições que pode ocupar ou receber  
quando exerce um discurso,  na descontinuidade dos planos de onde fala. Se  
esses planos estão ligados por um sistema de relações, este não é estabelecido  
pela atividade sintética de uma consciência idêntica a si,  muda e anterior a  
qualquer  palavra,  mas  pela  especificidade  de  uma  prática  discursiva.” 
(FOUCAULT, 2008; p.61)

Assim,  compreendemos  que  os  sujeitos  fazem uso  (ou  são  levados  a  fazerem uso)  de 

determinadas estruturas linguísticas ou assumem (ou são levados a assumir) determinadas vozes 

sociais,  articulando-as em um campo de diversas possibilidades a fim de engajar-se em lutas 

sociais pelo poder (RESENDE E RAMALHO, 2006; p.18). Veremos a seguir como articulam-se 

o poder e o saber em prol da constituição dos sujeitos, lembrando que os sujeitos  não estão aí  

desde sempre, dados ou postos como conscientes do conhecimento e, portanto, preparados a lutar 

e/ou  a  resistir-se  ao  poder.  Ao  contrário,  os  sujeitos  são  construídos  segundo  um  contexto 
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discursivo  específico  no  qual  desempenham um papel  a  cada nova  prática  discursiva,  o  que 

estabelece novas relações entre eles. Essas novas interações sociais não se constituem a esmo, 

mas conforme interesses sociais, políticos, econômicos, religiosos, educacionais etc.  

1.3. O Sujeito como Efeito de Relações de Poder-Saber

Como o próprio Foucault  afirma (1995, p.231), seu maior objetivo não foi investigar o 

fenômeno do poder, tampouco delinear uma teoria sobre tal investigação. Ao contrário disso, 

buscou  “criar  uma  história  dos  diferentes  modos  pelos  quais,  em  nossa  cultura,  os  seres  

humanos tornam-se sujeitos.”

Para  chegar  em  tal  conclusão,  Foucault  desenvolveu,  como  dissemos,  ferramentas  de 

análise que compreendem a arqueologia como o estudo da constituição dos saberes, a genealogia 

como  o  estudo  das  relações  de  poder  e  as  tecnologias  de  si  como  investigação  da  ética. 

Retomemos também que essas ferramentas foucaultianas não são estanques, únicas no sentido de 

serem isoladas em si,  mas constituem uma inter-relação entre elas (VEIGA-NETO, 2005), da 

qual destacamos a relação entre  poder e  saber,  visto que esses conceitos tornam-se bastante 

relevantes  para  esta  pesquisa,  pois  nos  leva  a  compreender  como  determinados  modos  de 

produção de sujeitos (que adiante inferimos como posições de identidade) emergem e sustentam-

se em microesferas sociais, neste caso em um blog escolar. Enquanto a arqueologia investiga a 

constituição  do  homem enquanto  sujeito,  produto  de  discursos  sobre  conhecimentos/saberes, 

trabalhando paralelamente à epistemologia, num processo descritivo, na busca de compreender as 

circunstâncias  que  proporcionaram  a  formação  e  transformação  de  um  saber  dentro  desses 
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discursos (VEIGA-NETO, 2005; p.58), a genealogia envereda na continuidade dos estudos dos 

saberes, porém com um olhar focado nas relações de poder que estabelecem esses saberes.

Na visão foucaultiana, a questão política penetra nas relações sociais como manifestações 

de nossa capacidade de influenciar, afetar, provocar reações nas ações alheias. Assim, as relações 

de poder envolvem toda uma sociedade e a envolvem no que temos de mais concreto e material: 

nossos corpos (VEIGA-NETO, 2005; p.142). Nesse sentido, Foucault (2004b) trabalha com o 

conceito de  micropoder, uma vez que o poder dissipa-se, espalha-se, alastra-se, difundi-se em 

cada partícula social, que somos nós, tornando-nos domesticados, organizados, sujeitados. 

“(...)  não se trata de analisar as formas regulamentares e legítimas do poder  
em  seu  centro,  no  que  possam  ser  seus  mecanismos  gerais  e  seus  efeitos  
constantes. Trata−se, ao contrário, de captar o poder em suas extremidades, em  
suas últimas ramificações, lá onde ele se torna capilar; captar o poder nas suas  
formas e instituições mais regionais e locais, principalmente no ponto em que,  
ultrapassando  as  regras  de  direito  que  o  organizam  e  delimitam,  ele  se  
prolonga,  penetra  em instituições,  corporifica−se  em técnicas  e  se  mune de  
instrumentos de intervenção material, eventualmente violento.” (FOUCAULT, 
2004b; p. 102)

Segundo o filósofo francês, o micropoder produz sujeitos, valores, saberes, não de maneira 

imposta por ações violentas sobre um corpo, mas por uma “ação sobre ações”. Para tal ideia, ele 

distingue os conceitos de violência e poder: o primeiro abrange uma ação sem a permissão do 

outro, age em lutas antagônicas nas quais o dominador é considerado atuante ativo e o dominado 

um ser passivo. Ao contrário disso, o poder é visto por Foucault como uma ação com a permissão 

do  outro,  estabelecendo  uma  relação  de  complementaridade,  e  não  de  oposição,  entre 

dominador(es) e dominado(s); são práticas constantes de ações para intervir sobre o(s) outro(s). 

Sob esse panorama teórico, entendemos que a força do poder não está concentrada em um 
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objeto social (o Estado, um grupo, ou até mesmo, um soberano), mas está diluído, espalhado por 

toda a camada social. Ou seja, 

“[...]  as  relações  de  poder  são  'desiguais  e  móveis'.  O  poder  não  é  uma  
mercadoria,  uma posição,  uma recompensa ou uma trama, é a operação de  
tecnologias políticas através do corpo social. O  funcionamento destes rituais  
políticos  de  poder  é  exatamente  o  que  estabelece  as  relações  desiguais  e  
assimétricas.” (DREYFUS & RABINOW, 1995; p. 203)

O  poder,  nessa  perspectiva,  também  não  é  negativo ou  opressor,  mas  sim  produtor, 

positivo, no sentido de representar uma ação que produz algo, diferentemente da ideia que se tem 

da palavra no senso comum. Portanto, o poder atua como efeito da vontade que temos de agir 

sobre a ação alheia de modo a criar mecanismos de dominação no propósito de  governar3, ou 

seja,  de  administrar,  conduzir,  dirigir  condutas,  em distinção  à  concepção  de  governo que  a 

Ciência Política adotou no decorrer da história (VEIGA-NETO, 2005).

Essa afirmação leva-nos a conclusão foucaultiana de que não existe  o poder,  como um 

objeto  a possuir,  mas existem  práticas de poder,  uma vez que só existe  por meio de ações, 

atuações inerentes à vida social. Assim, o poder é multidirecional, pois opera em várias direções, 

não  só  de  cima  para  baixo  como pensa  algumas  teorias  marxistas  (FOUCAULT,  2004b),  e 

descentralizado já que não emana de um centro tido como concentração de poder e força, pois

“o Estado não é fonte central do poder, mas sim uma matriz de individualização  
'sobre'  a  qual  cada um tem construída  a sua subjetividade,  vive  sua vida e  
pratica suas ações. O poder se exerce no Estado, mas não se deriva dele; pelo  
contrário, o poder se estatizou ao se abrigar e se legitimar sob a tutela das  
instituições estatais.”  (VEIGA-NETO, 2005; p.145)

3 Discutiremos mais adiante (Capítulo 2) o conceito de governamentabilidade foucaultiano.



20

Então, “se o poder não é uma coisa, nem o controle de um conjunto de instituições, nem a  

racionalidade escondida da história, então a tarefa da análise é identificar de que modo ele  

opera.” (DREYFUS & RABINOW, 1995; p. 203). Por essa razão, Foucault não busca teorizar o 

poder, mas sim analisar seus efeitos,  nos quais a  resistência ganha um olhar diferenciado. A 

recusa numa trama de poder não significa a oposição ou um ponto adversário ou excludente, 

tampouco a antítese do poder, é, contudo, uma construção da própria rede de poder, pois não é 

fator  extrínseco,  fora  do  reduto  das  lutas,  mas  elemento  integrante  numa relação  de  poder 

(FOUCAULT, 2004b). Assim, as posições de dominante e de dominado não existem a priori, são 

constituídas  nas  relações  de  poder,  são  mutáveis,  transigentes  e  negociáveis,  oscilando 

constantemente, sendo possível até a inversão de posicionamentos.

Sendo assim, o que permite a transição, a passagem do poder pelos indivíduos, visto que 

não se fixa a eles? A construção, a aceitação e divulgação de saberes constitui uma estratégia 

meticulosa do poder. O saber, entendido como um conjunto de elementos formados regularmente 

por uma prática discursiva e que são indispensáveis à constituição de uma ciência (FOUCAULT, 

2008; p.204), funciona como alicerces do poder.

“(...) o poder produz saber (e não simplesmente favorecendo-o porque o serve  
ou aplicando-o porque é útil); que poder e saber estão diretamente implicados;  
que não há relação de poder sem a constituição correlata de um campo de  
saber, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de  
poder. Essas relações de “poder-saber” não devem ser analisadas a partir de  
um sujeito de conhecimento que seria ou não livre em relação ao sistema de  
poder;  mas é preciso considerar ao contrário que o sujeito que conhece, os  
objetos a conhecer e as modalidades de conhecimento são outros tantos efeitos  
dessas  implicações  fundamentais  do  poder-saber  e  de  suas  transformações  
históricas. Resumindo, não é a atividade do conhecimento que produziria um  
saber, útil ou arredio ao poder, mas o poder-saber, os processos e as lutas que  
o atravessam e o constituem, que determinam as formas e os campos possíveis  
do conhecimento.” (FOUCAULT, 2009; p.30)
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Como se percebe, o poder-saber compõe uma articulação da origem e transformações de 

saberes com a explicação do surgimento desses saberes arraigados de elementos políticos. Assim, 

a prática do poder implica na construção de saberes, ou seja, todo saber assegura a onisciência do 

poder. 

Levando em conta toda discussão construída até aqui, veremos na próxima seção como essa 

relação  poder-saber  atravessa  os  sujeitos  e  constituem consequentemente  posições  sociais  de 

identidade.

1.4. Identidades e Representações

“Quaisquer  que  sejam os  conjuntos  de  significados  construídos  pelos  
discursos, eles só podem ser eficazes se eles nos recrutam como sujeitos.  
Os sujeitos  são,  assim,  sujeitados  ao discurso e  devem, eles  próprios,  
assumi-lo como indivíduos que, dessa forma, se posicionam a si próprios.  
As posições que assumimos e com as quais nos identificamos constituem  
nossas identidades.” (WOODWARD, 2008 - p. 55)

O discurso, conforme epígrafe citada, engaja os sujeitos em posições de identidade, e só o 

faz,  porque é  constituído e constituinte  de práticas  sociais  historicamente  situadas,  nas quais 

significados são construídos por meio da linguagem (BAKHTIN,  2003; HALL, 1997) e pelas 

relações de poder estabelecidas (FOUCAULT, 2004a; 2004b; 2009; FAIRCLOUGH, 1992). 

Não  distante  dessa  perspectiva,  Moita  Lopes  (1998)  corrobora  que  o  discurso é  um 

processo de construção social à medida que os significados não são inerentes à linguagem e sim 
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resultados  de  uma  negociação  dos  participantes  discursivos  e  quando  esse  processo  de 

constituição dos significados se situa em particularidades sócio-históricas mediadas por práticas 

discursivas específicas nas quais os participantes são posicionados em relação de poder. 

“o  discurso  como uma construção  social  é,  portanto,  percebido  como  uma  
forma de ação no mundo. Investigar o discurso a partir  desta perspectiva é  
analisar como os participantes envolvidos na construção do significado estão  
agindo no mundo através da linguagem e estão deste modo, construindo a sua  
realidade e a si mesmos (...)” (MOITA LOPES, 1998; p. 305)

Essa  ideia  agrega-se  aos  propósitos  desta  pesquisa  em  analisar  as  identidades  sociais 

constituintes de práticas pedagógicas subsidiadas pelo uso do blog como recurso tecnológico no 

contexto escolar: como os alunos envolvidos nessas práticas constroem o mundo a sua volta e a si 

próprios?  Nesse  sentido,  as  questões  sobre  alteridade e  contexto que  Moita  Lopes  (1998) 

levanta  acerca  da  construção  social  do  significado  são  relevantes  também para  este  estudo. 

Baseado em Bakhtin, o autor pontua que a prática discursiva com o  outro,  o interlocutor da 

enunciação,  formata  o  discurso  e  revela  identidades  sociais.  A  contextualização do  discurso 

demonstra um enquadramento interacional entre os participantes discursivos que, nessa relação, 

traçam caminho(s) de significação, isto é, contextualizar uma ação discursiva permite mapear 

como o significado deseja ser interpretado.

A presença do outro constitui, assim, o contexto de uma prática discursiva, isso significa 

que a presença ou ausência de determinados sujeitos dentro de uma atividade discursiva conduz 

novas delineações da interação social. A vida em sociedade, em comunidades, a relação com o 

outro constitui os sujeitos,  que são múltiplos,  contingentes e, consequentemente,  levam-nos a 

posicionar-se em determinadas identidades sociais.
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“A questão da identidade só surge com a exposição a 'comunidades' da segunda  
categoria [relacionada por ideais e princípios comuns] – e apenas porque existe  
mais  de  uma ideia  para evocar  e  manter  unida  a 'comunidade  fundida por  
ideias' a que se é exposto em nosso mundo de diversidades e policultural. É  
porque existem tantas ideias e princípios em torno dos quais se desenvolvem  
essas 'comunidades de indivíduos que acreditam' que é preciso comparar, fazer  
escolhas,  fazê-las  repetidamente,  reconsiderar  escolhas  já  feitas  em  outras  
ocasiões,  tentar  conciliar  demandas  contraditórias  e  frequentemente  
incompatíveis.” (BAUMAN, 2005; p. 17)

Ao  relacionar  a  concepção  de  Bauman  (2005)  à  perspectiva  de  Moita  Lopes  (1998), 

observamos que a questão das identidades remete ao fato de que elas não são fixas, estáveis, 

inerentes aos sujeitos, pelo contrário, são múltiplas e variáveis, construídas por circunstâncias 

discursivas específicas. Entendemos que “(...) o 'pertencimento' e a 'identidade' não tem a solidez  

de uma rocha, não são garantidos para toda a vida, são bastante negociáveis e revogáveis (...)” 

(BAUMAN,  2005;  p.  17).  Isso  nos  ajuda  a  compreender  as  concepções  essencialista  e  não-

essencialista de identidades discutidas por Woodward (2008).

O  essencialismo fundamenta-se  na  constituição  biológica  e  histórica  do  sujeito,  como 

essência fixa e “natural” que traduz uma singularidade ou nacionalidade, buscando na história a 

sua “verdadeira origem” e balizando no corpo físico as diversas características étnicas e culturais. 

Essa classificação identitária pode ser ilustrada ao depararmos com uma pessoa que possui olhos 

puxados e pele branca: associamos imediatamente a uma raça oriental. Por outro lado, a visão 

não-essencialista baseia-se  na  concepção  contingente,  cambiante  e  fluida  de  identidade 

demarcadas  por  um momento  específico  da  história,  visto  que  as  grandes  mudanças  sociais 

ocorridas  nas  últimas  décadas  impulsionaram  as  resistências  de  certas  identidades  – 

principalmente as marginalizadas – e o surgimento de novas identidades pela diferença – como é 

o caso dos portadores de necessidades especiais e homossexuais.
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Sob a mesma perspectiva teórica, Hall (1990, apud WOODWARD) considera a identidade 

uma  questão  mais  de  “tornar-se”  do  que  propriamente  “ser”,  pois  a  ideia  de  incompletude 

possibilita aos sujeitos a capacidade de reivindicação de suas identidades históricas, não só se 

condicionando a elas, mas sim questionando-as no sentido de reformulá-las e transformá-las. Este 

conceito parece não estar distante dos pensamentos foucaultianos que busca, sobretudo, instigar 

um olhar diferenciado para as condições e posições humanas, no sentido de duvidar, questionar, 

criticar e não se fidelizar passivamente a ideias prontas, tampouco descartá-las, mas se manter em 

constantes  perturbações  diante  de  rotulações,  conceitos,  valores  e/ou  crenças  que  se 

demonstrarem inabaláveis ou verdades absolutas. Segundo Veiga-Neto (2005), essa hipercrítica 

foucaultiana

“[...] está sempre em movimento; não em busca de um ponto de fuga que seria o  
núcleo da Verdade e com base no qual fosse possível traçar a perspectiva das  
perspectivas,  mas  que  simplesmente  se  desloca sem descanso  [grifo  nosso],  
sobre ela mesma e sobre nós. ” (p. 29) 

Em suma, as identidades são voláteis e estão constantemente em transformações, uma vez 

que  os  sujeitos  não se  encontram mais  centrados  e  arraigados  em uma posição ou  outra  de 

identidade.  Nesse  sentido,  Bauman (2005)  reforça  essa  discussão  sobre  identidade  em nossa 

época “líquido-moderna” e afirma que: 

“as 'identidades' flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, mas outras  
infladas e lançadas pelas  pessoas em nossa volta,  e  que é preciso estar em  
alerta constante para defender as primeiras em relação às últimas. Há uma  
ampla  probabilidade  de  desentendimento,  e  o  resultado  da  negociação  
permanece eternamente pendente.” (p.19)

Dessa forma, observa-se que o que está em jogo na questão da identidade são as posições 
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múltiplas que o sujeito incorpora, cada qual em dado momento e situação, sendo exemplificadas 

por um sujeito que é professor por profissão, mas continua seus estudos acadêmicos como aluno, 

ao mesmo tempo em que tem responsabilidades pessoais de ser pai, marido e filho. Se o sujeito é 

pai, aluno, filho e marido, tudo ao mesmo tempo, quem é esse sujeito, afinal? Logo se percebe a 

importância dos estudos de identidade, pois há uma crise identitária,  que segundo Woodward 

(2008) é “globalmente, localmente, pessoalmente e politicamente” pontuada, já que temos, a todo 

momento,  uma  multiplicidade  de  posições  a  desempenhar  e  que,  muitas  vezes,  as 

responsabilidades de uma identidade entra em conflito com as responsabilidades de uma outra. 

De outro modo, Momesso de Oliveira (2004) contribui  para essa afirmativa,  dizendo que  “o  

sujeito [pós-moderno] multiplica-se, é sempre um duplo ou múltiplo e, ao mesmo tempo, descentrado, não  

tendo mais certeza de sua singularidade. Isso tudo provoca efeitos sobre as identidades, tornando-as  

pluralizantes e quase sempre confusas.” (p.207)

Outro exemplo de conflito identitário seria de um pai que precisa estar na reunião da escola 

de seus filhos ao mesmo tempo em que deve estar na empresa trabalhando. E não é só isso, há 

também uma expectativa, por exemplo, que pais sejam heterossexuais, constituindo categorias 

identitárias “estranhas” ou “desviantes” se não o forem (WOODWARD, 2008).

Nessa  luta  de  identidades,  a  demarcação  da  diferença  compreende  um  princípio 

fundamental  para  a  construção  de  identidade,  constituindo-se  por  sistemas  simbólicos  de 

significação para distinguir principalmente as pessoas e as culturas, os quais Woodward (2008) 

chama de sistemas simbólicos e, que aqui inferimos como representações. 
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1.4.1. Conceito de Representação

Como observamos anteriormente,  a  globalização  e  o  advento  das  novas  tecnologias  de 

informação  colocaram  em  cheque  a  identificação  do  sujeito  no  mundo  contemporâneo.  As 

identidades nesse contexto são voláteis e cambiantes, estando em constantes transformações. O 

que faz uma identidade prevalecer sobre outra está relacionada às aceitações ou refutações de 

materiais  simbólicos que representam uma certa  identidade,  isto  é,  a  identidade social se  dá 

segundo  representações do  mundo  social  (WOODWARD,  2008).  Entendemos  por 

representação os  mecanismos  de  significação  pelos  quais  os  significados  são  produzidos, 

convocando-nos  como  sujeitos.  Assim,  quando  nos  identificamos  com  um  modelo  de 

representação, assumimos uma determinada posição de identidade dentro de um contexto social 

específico.

Essa  concepção  de  representação  baseia-se  nos  princípios  dos  estudos  culturais 

desenvolvidos por Hall (1997), que considera representação um processo pelo qual membros de 

uma mesma cultura utilizam a linguagem para produzir e compartilhar significados. Para o autor, 

existem dois sistemas de representação, sendo um deles o processo de representação mental pelo 

qual os conceitos são formados em funções mentais que classificam e organizam o mundo em 

categorias significativas, ou seja, a representação mental correlaciona os (novos) conceitos com o 

acervo conceitual que possuímos (em nossas mentes), como um processo de tradução. Contudo, 

os  signos  –  entendidos  como  elementos  que  carregam  significados  como  palavras,  sons  ou 

imagens – só terão significados se os sujeitos possuírem códigos que traduzam esses conceitos 

pela linguagem, que são estabelecidos socialmente e culturalmente. Assim, o outro sistema de 

representação funciona por meio das diversas linguagens, as quais organizam o mapa conceitual 
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dos sujeitos e vários signos.

Nesse  sentido  que  entendemos  que  os  significados  são  construídos  por  sistemas  de 

representação que articulam a representação mental  dos sujeitos  pela linguagem. No entanto, 

segundo Hall (1997), essa relação entre significante, significado4 e objeto é arbitrária, visto que 

se compõe por uma construção social específica de legitimação, que poderia em outras simetrias 

se construir de outra forma um tanto quanto adversa. O que o autor quer dizer é que a palavra 

“árvore”, por exemplo, remete em nossa língua portuguesa a uma planta, vegetação,  pois foi 

construída socialmente e culturalmente dessa forma, teria sido possível, em outros moldes, ser 

representada por outra palavra, por outro signo. Portanto, o autor conclui que os significados não 

são fixos, únicos nem se apreendem em objetos, eventos, pessoas ou mesmo em palavras, pelo 

contrário,  transformam-se  a  cada  nova  relação  social,  a  cada  troca  ou  movimento  dos 

participantes  discursivos,  a  cada  interpretação/tradução  dos  signos,  enfim,  tornam-se  um 

construto/resultado de práticas de significação.

Woodward (2008) ilustra essa ideia com a representação que o “pão” exerce na identidade 

das pessoas. O “pão” que consumido em casa possui um significado, o qual se refere ao alimento 

do corpo, nutrição física, e o consumido em uma instituição religiosa adota outra significação, 

simbolizando o alimento da “alma”, o corpo de Cristo. Assim, segundo a autora, os  aspectos 

culturais edificam sistemas classificatórios pertencentes a uma identidade e não a outra.

Outro  exemplo  apresentado  por  Woodward  (2008)  disserta  sobre  a  pesquisa  de  Levi-

Strauss acerca das formas de alimentação no mundo:

4 Os termos significante e significado que Hall (1997) articula em sua teoria sobre as representações fundamentam-
se nos princípios de Saussure  acerca da conceituação dos signos: o primeiro relaciona-se com a forma que o signo se 
apresenta ( palavras, sons ou imagens), e o segundo, traduz o sentido, significado que se atribui a essas formas.
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“A cozinha estabelece uma identidade entre nós – como seres humanos (isto é,  
nossa cultura) – e nossa comida (isto é, nossa natureza). A cozinha é o meio  
universal pelo qual a natureza é transformada em cultura. A cozinha é também  
uma linguagem por meio do qual “falamos” sobre nós próprios e sobre nossos  
lugares no mundo .” (p.42)

Não se pode deixar de notar a relevância da cultura na construção dos significados que, no 

exemplo de  Levi-Strauss,  a natureza/o biológico não prevalece sobre os costumes.  O mesmo 

acontece  na  observação  de  nossa  capacidade  de  suportar  a  fome  (necessidade  física),  pois 

aguardamos o horário de almoço (convenção social), sem ter que sair correndo desesperadamente 

em busca de alimento, como um animal poderia fazer nessa mesma situação (LURIA, 1991). 

Resumindo, os fatores socioculturais, como os hábitos alimentares exemplificados acima, 

constroem balizamentos entre as identidades, isto é, as identidades são marcadas pela exclusão ou 

correlação  de  materiais  simbólicos,  representativos  de  uma determinada  identidade  ou  outra. 

Logo, a diferença se correlaciona com a identidade não como dualismo ou oposição binária ou 

dicotômica,  mas  porque  estabelece  uma  relação  intrínseca  à  formação  das  identidades, 

caracterizando  um  aspecto negativo –  que  exclui  ou  marginaliza  outras  identidades  –  ou 

destacando positivamente a  diversidade  –  que  coloca  à  tona  identidades  diferentes  como  os 

portadores de necessidades especiais, homossexuais e/ou bissexuais.

Os  aspectos  de valorização ou depreciação de um modelo simbólico de identidade  são 

marcados por contextos sócio-históricos específicos, imbuídos de poder. Isto é, “a escolha de  

nossas múltiplas identidades não dependem de nossa vontade, mas é determinada pelas práticas  

discursivas, impregnadas de poder, nas quais agimos embora possamos resistir a estas práticas” 

(MOITA LOPES, 1998, p. 310). Isso nos leva a pensar que o sujeito é construído no discurso, 

pois se condiciona a ele em relações de poder,  pela sujeição ou pela resistência.  Portanto,  a 
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aprovação ou desaprovação de certas representações de identidades não estão na ordem subjetiva 

dos sujeitos, pelo contrário, as posições de ação no mundo, ou o que chamamos de identidades, 

são dirigidas por práticas discursivas que subjazem práticas organizadoras das relações de poder-

saber.

“[...] a  vontade de poder  não é subjetiva,  neutra,  mas intencional;  isso não  
significa  que tal  vontade  seja  individual  e  livre  –  no sentido  tradicional  de  
liberdade  –, mas sim que se produzem no jogo das práticas concretas que,  
diante  do diferencial  em que as situações  concretas se estabelecem,  buscam  
satisfazer interesses e acabam por conferir legitimidades.” (VEIGA-NETO, 
2005; p.150)

Em  resumo,  as  representações  são  construções  discursivas  que  investem  nos  sujeitos 

materiais simbólicos tidos como legitimidades e conduzem-nos a certas posições de identidade 

nas diversas práticas sociais. Por isso, o sujeito desempenha papéis diferentes na vida social, ou 

seja,  dependendo  de  cada  contexto  sócio-histórico,  o  sujeito  posiciona-se  distintamente  nas 

relações  sociodiscursivas,  não porque  é  “dono de si”,  mas porque é  levado a  assumir  certas 

identidades segundo relações de poder vigente nesse contexto.

Sob essa perspectiva, detalharemos no próximo capítulo como as identidades sociais são 

construídas  discursivamente  em  práticas  de  letramento,  ou  seja,  como  são  estabelecidas  as 

relações de poder-saber em práticas sociais que envolvem a escrita.
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CAPÍTULO 2

PRÁTICAS DE LETRAMENTO NA CONTEMPORANEIDADE

Este  segundo  capítulo  inicia-se  com  a  exposição  das  concepções  de  letramento  que 

permeiam  nossa  contemporaneidade,  demonstrando  as  dimensões  abrangentes  do  termo 

letramento no que diz respeito aos aspectos linguísticos e ampliando a discussão para o campo 

filosófico,  entendida como mais apropriada para a análise que se quer realizar nesta pesquisa, 

situada no campo educacional. 

Entendemos  que  as  práticas  de  letramento  evocam  regimes  de  verdade  que  Foucault 

(2004b; 2009) considera como uma articulação eficiente de poder e saber.  Mostraremos que, 

nessa relação, a educação escolarizada exerce a função de docilizar os corpos e só a faz pela 

incorporação  dos  recursos  da  máquina  disciplinar,  a  observação  hierarquizada  e  a  sanção 

normalizadora  que  combinadas  resultam em um domínio  ardiloso  denominado  por  Foucault 

(2009) como exame. 

Contudo,  não  é  só  na  escola  que  o  poderio  disciplinar  atua  e  apresentaremos  que  a 

revolução digital propiciou o surgimento de novas práticas de letramento na contemporaneidade, 

porém carregam consigo artifícios ainda mais eficazes de dominação.

2.1. Dimensões do Letramento

O letramento,  um fenômeno essencialmente social,  visto em sua multidimensionalidade a 
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partir das diversas práticas sociais que tomam a leitura e escrita como centralidade em diversos 

contextos de produção, leva-nos a discutir as diversas relações estabelecidas nos processos de 

subjetivação  gerados  pela  participação  em  tais  práticas. A  princípio,  faz-se  necessário 

compreender as concepções existentes sobre letramento a partir da compreensão do que significa 

saber ler.

Ao pensar nessa questão, observamos em Foucambert (1994) a diferenciação do  saber-

decifrar ou  saber-decodificar da atividade propriamente de  ler. Para o autor,  saber-decifrar é 

compreender  os  sinais  gráficos  da  escrita  em  uma  ação  passiva  onde  o  leitor  aguarda  o 

significado do texto,  isto é, o sentido está no texto, o que remete a uma visão de linguagem 

transparente  que  basta  apenas  ser  decodificada. Isso não  é  garantia  de  que  o  sujeito  saiba 

realmente ler, pois entendemos este como um processo que delega ao sujeito a tarefa de construir 

não só significados, mas contribuições e/ou respostas ao texto lido, como uma ação ativa de 

leitura, o que confere a produção de sentido ao sujeito, inserido em um contexto sócio-histórico. 

Nessa perspectiva, Freire (1987) corrobora com a ideia de que a leitura deva ser uma experiência 

existencial e não somente uma atividade de decodificação da palavra escrita, pois a leitura tem 

que causar transformações no sujeito a fim de que este consiga manifestar-se criticamente na 

sociedade na qual está inserido.

Essa discussão remete ao embate conceitual estabelecido no Brasil por volta da década de 

1980 entre  alfabetização e  letramento. O termo  literacy (em inglês) se referia inicialmente à 

alfabetização (em português) e, depois da década de 1980, esse mesmo termo passou a abranger 

os novos estudos de práticas de leitura e escrita: o letramento. Contudo, no Brasil esses conceitos 

mantiveram-se  distintos,  provocando  assim  confusões  (SOARES,  2003).  Segundo  Kleiman 

(1995), a distinção entre os conceitos revela-se, de um lado, na preocupação da alfabetização em 
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analisar as competências individuais, cognitivas dos sujeitos no uso e na prática da escrita, e de 

outro, no interesse do letramento em investigar o impacto social da escrita na sociedade, de modo 

geral.

O que se percebe é que, por muito tempo, a alfabetização foi objeto de estudos da língua, 

bem como se tornou foco do trabalho educacional,  como podemos observar na afirmação de 

Kleiman (1995; p.20)

“(...) que a escola, a mais importante das agências de letramento, preocupa-se,  
não com o letramento, prática social, mas com apenas um tipo de prática de  
letramento,  a  alfabetização,  o  processo de aquisição de códigos  (alfabético,  
numérico),  processo  geralmente  concebido  em  termos  de  uma  competência  
individual necessária para o sucesso e promoção na escola.”

Ainda segundo a autora, a definição de letramento (no contexto brasileiro) é que trouxe a 

distinção  do  termo  com  as  práticas  de  escrita  realizadas  na  escola.  Se  entendermos  por 

letramento toda prática social que utiliza a linguagem escrita como tecnologia em contextos e 

finalidades específicos, as práticas de letramento escolar,

“que forneciam o parâmetro de prática social segundo a qual o letramento era  
definido, e segundo a qual os sujeitos eram classificados ao longo da dicotomia  
alfabetizado ou não-alfabetizado, passam a ser, em função dessa definição [de 
letramento], apenas um tipo de prática – de fato, dominante – que desenvolve  
alguns tipos de habilidades mas não outros,  e  que determina uma forma de  
utilizar o conhecimento sobre a escrita.” (KLEIMAN, 1995; p.19)

Nesse sentido, Street (1984) afirma que a escola privilegia um único modelo de letramento, 

o  qual  se  baseia  na  aquisição  do  código  linguístico  independente  das  condições  sociais  e 

contextos interacionais, no qual a língua se constitui como uma tecnologia fechada e definida em 

si própria e centrada nas atividades cognitivas dos sujeitos. Além disso, o modelo autônomo de  



33

letramento  (como  é  nomeado  pelo  autor  inglês)  considera  a  oralidade  e  a  escrita  como 

modalidades  dicotômicas  e  distintas  uma da outra,  o  que contribui  para  a  produção de  uma 

linguagem abstrata, uma vez que há uma ruptura no desenvolvimento linguístico do sujeito no 

processo de ensino da escrita na escola (KLEIMAN, 1995; p.30). 

A concepção do modelo autônomo de letramento,  consequentemente  o modelo adotado 

pela instituição escolar, põe-se em contraste a outros modelos de letramento5 que consideram a 

aquisição da escrita como uma prática discursiva indissociável de seu contexto social, histórico, 

político e econômico, possibilitando uma leitura da realidade vinculada a esses aspectos, criando 

sentidos concretos para essa  prática.  O  modelo  ideológico de letramento,  definido por  Street 

(1984), contempla a língua como interação social, suscetível às estruturas ideológicas de uma 

dada sociedade, assim como a seus fatores etnográficos que permitem uma concepção de leitura 

acerca  de  construções  de  significados  sociais.  Dessa  forma,  não  prevê  uma  única  forma  de 

letramento, mas uma diversidade de letramentos (no plural), inclusive inter-relacionando a fala e 

a escrita como modalidades complementares da língua, diferentemente do modelo autônomo. 

Em outras palavras, Barton (1994) também compreende o letramento nas condições sócio-

ideológicas e propõe o conceito em analogia à ecologia. Para isso, o autor estabelece uma relação 

entre três instâncias:  a)  social,  na qual o letramento é uma atividade social  mediada por um 

sistema simbólico de comunicação que se associa com diferentes domínios da vida, bem como 

em diferentes momentos históricos e culturais de dada sociedade; b) mental, na qual o letramento 

é um sistema simbólico que representa uma visão particular do mundo, movido segundo valores e 

crenças de uma dada sociedade; e c) cultural, pois o letramento contém uma história construída 

por momentos individuais e sociais de dada sociedade, em constantes transformações. O aspecto 

5 Consoante  Kleiman (1995,  p.20),  outros  modelos  de  letramentos  estariam vinculados  à  família,  à  igreja,  ao 
trabalho e, atualmente, inferimos que se refere também ao ambiente virtual, à internet.
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social e cultural estão metaforicamente relacionados ao meio ambiente enquanto os processos 

mentais do sujeito são postos em analogia às atividades humanas. Dessa forma, o autor apreende 

o letramento como funcional, uma vez que se faz presente em qualquer setor da vida social, no 

qual funciona na interação entre os sujeitos.  E mais: se o letramento atua em polivalência às 

diversas atividades sociais, não existe o letramento, mas sim letramentos, no plural (BARTON, 

1994; SOARES, 2002, 2003).

Pensar  o  letramento  nessas  dimensões  permitiu-nos  adentrar  na  problemática  das 

identidades sociais, pois, assim como Fairclough (2001a, p. 70), entendemos que “a identidade  

(...) de um(a) falante é expressa nas formas linguísticas e nos significados que ele(a) escolhe.” 

Não diríamos exatamente “escolha”,  mas em um contexto discursivo que levou os sujeitos a 

pensarem e empregarem determinadas estruturas linguísticas de uma certa forma e não de outra. 

O modelo ideológico de letramento proposto por Street (1984), tanto quanto o letramento  

funcional delineado por Barton (1995), não desprezam fatores socioculturais em que as práticas 

letradas  se  sucedem,  o que nos  permite  investigar  quais  são as  relações  entre  a  escrita  e  as 

significações  que  esses  contextos  constroem,  considerando  os  sujeitos  e  as  agências  de 

letramentos, bem como as relações de poder que os envolvem. Contudo, observamos que a escrita 

e  suas  significações relacionam-se diferentemente  no âmbito educacional,  visto que o ensino 

opera  numa  relação  introspectiva  com  a  linguagem  escrita,  além  de  estabelecer  relações 

específicas de poder.

Em virtude disso, na próxima seção, discutiremos como as práticas de letramento na escola 

instituem  “regimes  de  verdade”  que  compõem,  segundo  Foucault  (2004b),  discursos 

estabelecidos como “verdadeiros” a fim de controlar e regular os sujeitos, por circuitos de poder 

que legitimam essas “verdades” pela sua produção e reprodução.
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2.2. Letramento Escolar e a Mecânica do Disciplinamento

“(...)  o que é afinal um sistema de ensino senão uma ritualização da palavra  
[fala]; senão uma qualificação e uma fixação de papéis para os sujeitos que  
falam; senão a constituição de um grupo doutrinário ao menos difuso; senão  
uma  distribuição  e  uma  apropriação  do  discurso  com  seus  poderes  e  seus  
saberes?” (FOUCAULT, 2004a, p. 44-45)

Ao percorrer o viés educacional, observamos que as práticas de letramento escolarizadas 

subjazem pressupostos para além do modelo autônomo de letramento.  Quer dizer, a escrita na 

escola representa mais do que uma tecnologia centrada em si e engendram jogos discursivos que 

dirigem  o  discernimento  dos  sujeitos  entre  verdadeiro  e  falso  pelo  apregoamento  de  certos 

discursos tomados socialmente como “verdades absolutas” e indubitáveis, a saber os “regimes de 

verdade.” 

A fim de compreender mais esse conceito, buscamos nas teorizações de Foucault (2004b) 

que relações a instituição escolar instaura com  a ciência, a partir  da distinção que o filósofo 

desenvolve  entre  epistemologia  tradicional e  episteme,  uma vez  que  a  escola  tem o  papel 

ensinar ciência/conhecimento que, no campo de ensino de línguas, direciona nossa atenção às 

práticas de letramento.

Enquanto a teoria do conhecimento busca evidenciar os fatos em relação diacrônica com os 

acontecimentos, postulando-os como afirmações universais, ao contrário, a episteme consiste em 

uma concepção fragmentária e não evolucionista da história da ciência, reunindo  enunciados e 

normas que contextualizaram o pensamento do homem em dada época histórica.

Podemos  dizer  que  essa  visão  foucaultiana  da  teoria  do  conhecimento  advém de  seus 

estudos sobre o papel do intelectual na sociedade. Numa retrospectiva histórica, Foucault (2004b) 
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afirma que os intelectuais eram vistos como detentores e promulgadores da universalidade dos 

saberes que, depois da Segunda Guerra Mundial, passam a ter importância política nas relações 

sociais:  o  intelectual  não  é  só  portador  de  valores  universais,  mas  aquele  que  ocupa 

posicionamento estratégico na difusão da verdade nos diversos grupos sociais.

Entendemos por verdade, não a propriedade de estar conforme com os fatos ou a realidade; 

uma exatidão, autenticidade ou veracidade6, mas o conjunto de regras pelo qual são produzidos e 

veiculados enunciados incontestáveis, aceitos socialmente como legítimos (FOUCAULT, 2004b). 

Assim,  a  “economia  política  da verdade” ou os  “regimes de verdade” atuam em paralelo  ao 

discurso científico e às instituições que o produzem, já que elas consistem meios de acesso fácil e 

rápido ao corpo social, garantindo a multiplicação da verdade, bem como dos interesses políticos 

e econômicos de grupos sociais dominantes.

“A verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas coerções e  
nele produz efeitos reguladores de poder. Cada sociedade tem seu regime de  
verdade,  sua 'política geral'  de verdade: isto é,  os tipos de discurso que ela  
acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que  
permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se  
sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são valorizados para  
a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que  
funciona como verdadeiro.” (FOUCAULT, 2004b; p.12) 

Se o poder e a verdade (incumbida de saber) estão intrinsecamente imbricados num círculo 

discursivo, se o poder produz saber e os saberes edificam relações específicas de poder, então 

todo  discurso  opera  em “regimes  de  verdade”.  Portanto,  a  educação  produz,  apoia,  induz  e 

reproduz seus próprios regimes de verdade, onde a ciência tem primazia em relação a outros 

discursos. 

6 Dicionário Eletrônico Houaiss.
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Com efeito, a “política de verdade” educacional prospera à luz de mecanismos estratégicos 

de poder, especialmente sobre nossos corpos. Entretanto, atualmente não funciona por meio de 

violência corpórea e visível, como acontecia na escola oitocentista, por exemplo, onde castigos 

corporais eram bastante disseminados para alunos desobedientes (SCHUELLER, 2007). Mesma 

época em que a monarquia mantinha o poder soberano do rei, cujos inimigos eram violentamente 

eliminados,  ou  melhor,  enforcados  a  fim  de  expor  a  todos  as  dimensões  de  seu  poder 

(FOUCAULT, 2009).

Não  podemos  ocultar  a  influência  capitalista  na  mudança  das  formas  de  dominação 

(DREYFUS & RABINOW, 1995; p. 149). Foi a partir dela que o corpo opositor deixou de ser 

considerado uma carga negativa que deveria ser  eliminada e passou a  ser  visto como objeto 

produtivo que deve ser corrigido e disciplinado. Assim, na modernidade, instaurou-se uma nova 

forma de poder, a  governamentabilidade dos corpos, uma maneira invisível e incorpórea de 

dominação, na qual organiza uma estrutura de ação às atividades alheias (FOUCAULT, 1995). 

Isso não significa que o poder soberano tenha se extinguido,  mas pelo contrário,  houve uma 

transformação nas relações de poder que permitiu uma ampliação eficiente de dominação através 

da mecânica do disciplinamento.  

“Esses métodos  que permitem o controle minucioso das operações do corpo,  
que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de  
docilidade-utilidade, são o que podemos chamar as 'disciplinas'.  [...] O corpo  
humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula e o  
recompõe. Uma 'anatomia política', que é também igualmente uma 'mecânica  
do poder', está nascendo; ela define como se pode ter domínio sobre o corpo  
dos outros,  não simplesmente para que façam o que se quer, mas para que  
operem como se quer  [grifo nosso],  com as técnicas, segundo a rapidez e a  
eficácia  que  se  determina.  A  disciplina  fabrica  assim  corpos  submissos  e  
exercitados, corpos 'dóceis'.” (FOUCAULT, 2009, p.133)
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As disciplinas operam no controle meticuloso dos corpos, cujo objetivo é torná-los úteis às 

diversas áreas da vida social e, consequentemente, manter a proeminência de certas relações de 

poder. Segundo Foucault (2009), no decorrer da história foi necessário à sociedade a invenção e o 

funcionamento  articulado  de  instituições  de  controle  e  disciplinamento  como  a  escola,  a 

penitenciária, o manicômio, o hospital, a fábrica, a família etc. Daí, entendemos a relação que a 

escola estabelece com o controle disciplinar: “fabricar corpos dóceis” a fim de realizar o que se 

quer e não simplesmente fazer o que se tem vontade. 

Vale  a  pena  destacar  que  o  disciplinamento  “é  uma  técnica,  não  uma  instituição” 

(DREYFUS  &  RABINOW,  1995;  p.169),  mas  opera  quase  que  totalmente  arraigada  em 

instituições  de  controle,  como  a  escola.  Nessas  condições,  a instituição  educacional  surgiu, 

conforme pensamento foucaultiano, para criar sujeitos necessários à sociedade vigente e, para 

isso,  apropriou-se dos instrumentos essenciais  do disciplinamento:  a  vigilância hierárquica,  a 

sanção normalizadora e, principalmente, o exame. 

Como observamos no Capítulo 1, seção “O sujeito como efeito de relações de poder-saber”, 

o  corpo  compõe  uma  micropartícula  de  poder  que  opera  em  múltiplas  relações  sociais, 

disseminando-se  mais  facilmente  por  toda  a  sociedade  e  contribuindo,  assim,  para  o  bom 

funcionamento disciplinar, uma vez que os sujeitos são conduzidos a um permanente e minucioso 

controle de uns sobre os outros, o que Foucault (2009) chama de vigilância hierárquica. Essa 

observação hierarquizada organiza-se

“como um poder  múltiplo,  automático  e  anônimo;  pois,  se  é  verdade que a  
vigilância  repousa  sobre  indivíduos,  seu  funcionamento  é  de  uma  rede  de  
relações de alto a baixo, mas também até um certo ponto de baixo para cima e  
lateralmente: essa rede “sustenta” o conjunto, e o perpassa de efeitos de poder  
que  se  apóiam  uns  sobre  os  outros:  fiscais  perpetuamente  fiscalizados.” 
(FOUCAULT, 2009; p.170)
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Estabelece-se, dessa forma, um jogo ótico em que o sujeito é ao mesmo tempo vigilante e 

vigiado. Diferentemente da soberania em que o poder visível concentrava-se no rei, o poder agora 

se torna invisível, uma vez que toma os sujeitos como objeto e instrumento de seu exercício, não 

havendo a  exposição de  um ponto dominador  e  sim uma disseminação  do poder  por  toda a 

camada social.

“O que permite ao poder disciplinar ser absolutamente indiscreto, pois está em  
toda parte  e  sempre  alerta,  pois  em princípio  não deixa  nenhuma parte  às  
escuras  e  controla  continuamente  os  mesmos  que  estão  encarregados  de  
controlar;  e absolutamente  “discreto”,  pois funciona permanentemente e em  
grande parte em silêncio. A disciplina faz “funcionar” um poder relacional que  
se  autossustenta  por  seus  próprios  mecanismos  e  substitui  o  brilho  das  
manifestações  pelo  jogo  ininterrupto  dos  olhares  calculados.” (FOUAULT, 
2009; p.170)

Para que essa forma de controle fosse amplamente alargada, a observação hierarquizada 

constituiu espaços disciplinares estratégicos que dispunham de toda uma arquitetura em prol da 

vigilância contínua. Por isso, o “próprio edifício da Escola devia ser um aparelho de vigiar; os  

quartos  eram  repartidos  ao  longo  de  um  corredor  como  uma  série  de  pequenas  celas;  a  

intervalos regulares, encontrava-se um alojamento de oficial (...)” (FOUCAULT, 2009; p.166).

Tendo  constituído  uma  organização  hierarquizada  de  vigilância  e  controle  em campos 

arquitetônicos apropriados,  é  necessário um regime operacional  interno,  um regulamento  que 

articule essa relação de poder. A  sanção normalizadora constitui essa ideia e estabelece um 

pequeno sistema penal nas instituições, nas quais micropenalidades são aplicadas a fim de coagir 

e reprimir os sujeitos.

“As disciplinas estabelecem uma “infrapenalidade”; quadriculam um espaço  
deixado  vazio  pelas  leis;  qualificam  e  reprimem  um  conjunto  de  
comportamentos que escapava aos grandes sistemas de castigo por sua relativa  
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indiferença.  [...] Na oficina, na escola, no exército funciona como repressora  
toda  uma  micropenalidade  do  tempo  (atrasos,  ausências,  interrupções  das  
tarefas), da atividade (desatenção, negligência, falta de zelo), da maneira de ser  
(grosseria,  desobediência),  dos  discursos  (tagarelice,  insolência),  do  corpo  
(atitudes  “incorretas”,  gestos  não  conformes,  sujeira),  da  sexualidade  
(imodéstia, indecência).” (FOUCAULT, 2009; p.171)

Nesse sistema de coerções, a punição age como exercício corretivo dos desvios às normas 

regentes e instala um processo de pena-recompensa, no qual os sujeitos são examinados segundo 

aos critérios de bem ou mal, os quais Foucault (1995) marca como “antagonismo das estratégias”. 

Dessa forma, a “divisão segundo as classificações ou os graus tem um duplo papel: marcar os  

desvios,  hierarquizar  as  qualidades,  as  competências  e  as  aptidões;  mas também castigar e  

recompensar.” (FOUCAULT, 2009; p.174). 

A escola institui, por exemplo, essa “hierarquização honorífica” de duplo efeito sobre os 

sujeitos, pois distribui

“os alunos segundo suas aptidões e seu comportamento, portanto segundo o uso  
que se poderá fazer deles quando saírem da escola; [e exerce] sobre eles uma  
pressão constante, para que se submetam todos ao mesmo modelo, para que  
sejam obrigados todos juntos  “à subordinação,  à docilidade,  à atenção nos  
estudos e nos exercícios, e à exata prática dos deveres e de todas as partes da  
disciplina”. Para que, todos, se pareçam.” (FOUCAULT, 2009; p.175)

Tornar os sujeitos iguais, isto é, normalizá-los, garante um controle mais incisivo sobre os 

corpos. Essa prática de normalização é complexa e está a cargo da escola que até hoje impõe uma 

homogeneidade de controle e disciplina, ao mesmo tempo em que diferencia (e pune) os sujeitos 

pelos desvios individuais de suas ações. 

“Compreende-se  que  o  poder  da  norma  funcione  facilmente  dentro  de  um  
sistema de igualdade formal, pois dentro de uma homogeneidade que é a regra,  



41

ele  introduz,  como  um imperativo  útil  e  resultado  de  uma  medida,  toda  a  
gradação das diferenças individuais.” (FOUCAULT, 2009; p.177)
 

Essa ideia um tanto quanto paradoxal, pois homogeneiza e individualiza simultaneamente, 

torna-se possível pelo exercício do exame, o qual Foucault (2009) define como uma articulação 

da vigilância e da regulamentação.

“O exame combina as técnicas da hierarquia que vigia e as da sanção que  
normaliza. É um controle normalizante, uma vigilância que permite qualificar,  
classificar e punir. Estabelece sobre os indivíduos uma visibilidade através da  
qual  eles  são  diferenciados  e  sancionados.  É  por  isso  que,  em  todos  os  
dispositivos de disciplina, o exame é altamente ritualizado. Nele vêm-se reunir a  
cerimônia do poder e a forma da experiência,  a demonstração da força e o  
estabelecimento  da  verdade.  No  coração  dos  processos  de  disciplina,  ele  
manifesta a sujeição dos que são percebidos como objetos e a objetivação dos  
que se sujeitam. A superposição das relações de poder e das de saber assume  
no exame todo o seu brilho visível.” (FOUCAULT, 2009; p.177)

Como notamos anteriormente, o poder disciplinar traz à tona a invisibilidade do domínio 

sobre os corpos, na qual os sujeitos compreendem o objeto e instrumento desse poder. Além 

disso,  esse  conceito  retoma nossa  discussão do  início  deste  tópico,  a  qual  discorre  sobre  os 

regimes  de  verdade,  discursos  legitimados  socialmente  como  verídicos  com  o  propósito  de 

assegurar  certas  relações  de  poder  pela  construção  de  saberes,  pois  o  “exame  supõe  um 

mecanismo que liga um certo tipo de formação de saber a uma certa forma de exercício do  

poder.” (FOUCAULT, 2009; p.179).

Por  isso,  inferimos  que  as  práticas  de  letramento  escolar  caracterizam  formas  de 

disciplinamento, uma vez que veiculam regimes de verdade por meio do exame, introduzindo o 

sujeito  ao  ritual  do  documentário  com  ininterruptas  anotações  escritas.  Dossiês,  relatórios, 

avaliações, todo um arsenal documental que registra, nos mínimos detalhes, comportamentos e 



42

aprendizagens do sujeito, para que ele possa ser “descrito, mensurado, medido, comparado a  

outros e isso em sua própria individualidade” e também se tiver que “ser treinado ou retreinado,  

tem que ser classificado,  normalizado,  excluído etc.” (FOUCAULT, 2009; p.183),  marcando, 

assim, um relato biográfico.

Essa  regulação  dos  sujeitos  pelas  técnicas  da  escrituração  subsidia  o  exame  em  duas 

instâncias  de  normalização,  como  argumentamos  há  pouco:  a  individualização  e  a 

homogeneização.

“Graças a todo esse aparelho de escrita que o acompanha, o exame abre duas  
possibilidades  que  são  correlatas:  a  constituição  do  indivíduo  como  objeto  
descritível,  analisável,  [...] para mantê-lo em seus traços  singulares,  em sua  
evolução particular, em suas aptidões ou capacidades próprias, sob o controle  
de  um  saber  permanente;  e  por  outro  lado  a  constituição  de  um  sistema  
comparativo que permite a medida de fenômenos globais, descrição de grupos,  
a caracterização de fatos coletivos, a estimativa de desvios dos indivíduos entre  
si, sua distribuição numa 'população'”. (FOUCAUT, 2009; p.182)

A  partir  dessas  construções  teóricas,  também  podemos  compreender  a  necessidade  da 

escola  em  trabalhar  com  práticas  letradas  veiculadas  ao  ensino  da  ciência,  pois  a  própria 

autointitulação  das  ciências  humanas  como disciplinas  do  saber  relaciona-se  aos  avanços  do 

poder disciplinar (DREYFUS & RABINOW, 1995; p.177). E mais:

“Estes discursos – pseudodiscursos – estas disciplinas sociais ditas científicas  
desenvolveram suas  próprias  regras  de  evidências,  seus  próprios  modos  de  
recrutamento  e  exclusão,  seu  próprio  esquadrinhamento  disciplinar”. 
(DREYFUS & RABINOW, 1995; p.177)

Portanto,  percebemos  que  a  instituição  educacional  de  ontem  e  de  hoje  mantém  seus 

“discursos verdadeiros” em uma articulação intrínseca com a escrita  com o intuito de vigiar, 
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controlar, normalizar os sujeitos numa relação hegemônica de poder. Veremos no próximo item 

que fora da escola não é diferente e há, em cada prática social, uma nova estruturação de regimes 

de verdade a fim de estabelecer novas relações de poder. 

2.3. Letramento Digital e os Novos Regimes de Verdade

Já notamos que toda sociedade produz mecanismos para administrar seus jogos de verdade 

e, consequentemente, manter sua hegemonia, assim nossa contemporaneidade estabelece regimes 

de verdade em prol de relações de poder diferentes de outros tempos. Inferimos que as novas 

tecnologias  –  em  destaque,  o  computador  e  a  internet  –  deram  origem  ao  conceito  de 

virtualização o que proporciona atualmente a circulação de determinados “discursos verdadeiros” 

que conduzem o pensamento do sujeito contemporâneo.

A virtualidade rompe conceitos  que,  antigamente,  estavam bem definidos e  delineados, 

principalmente  no  que  diz  respeito  às  noções  de  espacialidade  e  temporalidade  (BAUMAN, 

2005; HALL, 2005). Acessar a biblioteca de Londres, por exemplo, via internet confere ao corpo 

uma propriedade de desterritorialização, isto é, a presença não é mais marcada pelo corpo físico, 

mas sim pelo acesso virtual, uma vez que se faz presente de maneira abstrata (LÉVY, 2003). Do 

mesmo  modo  que  a  temporalidade  não  depende  mais  da  marcação  cronológica,  mas  da 

disposição virtual do sujeito em realizar determinadas atividades em um tempo possível.  Isso 

significa que o expediente de trabalho pode ser estendido em casa, assim como as atividades 

escolares. 

A informatização, a mídia, o digital tornam-se elementos essenciais à vida atual, uma vez 
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que afetam radicalmente os processos de comunicação e informação, mas também nossos corpos 

nas diversas atividades sociais (LÉVY, 2003). Por isso, pensar na educação dos sujeitos para a 

sociedade  contemporânea,  uma  vez  que  ela  fabrica  os  sujeitos  que  ela  quer  e  precisa  ter 

(FOUCAULT, 2004b), leva-nos a discutir sobre as práticas de letramento digital. 

Entendemos que as práticas de letramentos não se limitam na relação com o verbal (tanto o 

oral como o escrito), mas incluem atualmente modalidades semióticas, gráficas, gráfico-visuais, 

sonoras  e  escritas,  entre  outras,  numa  simultaneidade  ou  não  (MARCUSCHI,  2005).  O 

hipertexto7 digital rompe com a noção de linearidade da leitura tradicional no papel impresso (tão 

presente na escola) à medida que promove uma infinita ramificação de informações conectadas 

por links que ficam disponíveis à escolha do leitor. A produção desse tipo de texto também pode 

ser considerada como uma atividade mais inclusiva, uma vez que proporciona um trabalho com a 

escrita de forma integrativa e colaborativa (MADEIRA, 2005), ou seja, um texto não é construído 

por um único autor, mas por vários autores colaboradores.

Segundo Soares (2002; p.145), letramento configura “o estado ou condição de quem exerce  

as práticas sociais de leitura e de escrita, de quem participa de eventos em que a escrita é parte  

integrante da interação entre as pessoas e do processo de interpretação dessa interação (...)”, 

porém as novas tecnologias de comunicação eletrônica (computador e a internet) propiciam um 

novo estado ou condição de leitura e escrita na cibercultura. Essa diferenciação margeia o espaço 

de escrita e os mecanismos de produção, reprodução e difusão da escrita. 

7 Entendemos que todo texto é um hipertexto à medida que recorre a outros textos no processo de leitura, seja ele 
impresso ou digital. Essa recorrência acontece no texto impresso pela manifestação de leituras anteriores, notas, 
citações, ilustrações, referências etc e, no texto digital, por meio dos  links, que estabelecem articulações entre 
textos digitais. Levy (2003; p.44) define como “uma coleção de informações multimodais, dispostas em rede  
para a navegação rápida e 'intuitiva'”. Então, o que difere a hipertextualidade impressa da hipertextualidade 
digital é a forma de produção dos textos (MARCUSCHI, 2001; p.98-99), como veremos a seguir.
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Ainda com base na autora, toda escrita exige um espaço específico onde se inscreva, isto é, 

um “lugar concreto”, um material onde se situa a escrita, na qual a autora exemplifica que o 

papiro e o pergaminho foram úteis para uma época histórica-social da escrita e que atualmente a 

tela do computador desempenha esse novo espaço. Além disso, a autora acrescenta que o sistema 

de escrita  (o  ideograma ou a  letra  cursiva),  bem como os  gêneros  discursivos,  condiciona  o 

espaço de escrita. Seria dificílimo escrever textos longos, como narrativas, em pedra ou argila, 

diferentemente dos diversos tamanhos de texto que é possível se apresentar no papel.

Mas o que radicalmente difere o espaço de escrita digital do impresso são as relações entre 

os participantes do processo de leitura e escrita (SOARES, 2002; p.145). Ler na internet significa 

poder criar um texto de possibilidades diversas, isto é, o hipertexto digital mescla o papel de 

leitor e autor o que permite uma leitura não linear,  sequenciada, uniforme e controlada pelos 

limites  do  texto  impresso.  A cada momento  o  leitor-autor  (ou  vice-versa)  tece  combinações 

distintas  de  leitura  ao  clicar  em  links,  conexões  de  hipertextos  na  internet  presentes  nos 

documentos digitais  que apresentam novas informações em forma de outros textos,  imagens, 

gráficos, etc ou pode até redirecionar a leitura a outros sites, páginas da web (PINHEIRO, 2007, 

p. 76). 

“(...)  o hipertexto  oferece uma multiplicidade de caminhos a seguir, podendo  
ainda o leitor incorporar seus caminhos e suas decisões como novos caminhos,  
inserindo informações  novas,  o  leitor-navegador  passa a ter  um papel  mais  
ativo  e  uma  oportunidade  diferente  da  de  um  leitor  de  texto  impresso.  
Dificilmente dois leitores de hipertextos farão os mesmos caminhos e tomarão  
as mesmas decisões. (...) A leitura se torna simultaneamente uma escritura, já  
que o autor não controla mais o fluxo da informação. O leitor determina não só  
a ordem da leitura,  mas o conteúdo a ser  lido.  Embora o leitor  usuário do  
hipertexto  (o hipernavegador)  não escreva  o texto  no sentido  tradicional  do  
termo, ele determina o formato da versão final de seu texto, que pode ser muito  
diversa daquela proposta pelo autor.” (MARCUSCHI, 2001; p. 96)
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  Nesse sentido, a postura do leitor-autor de textos digitais passa a ser mais ativa em relação 

ao leitor do texto impresso, uma vez que precisa construir “seu texto” conforme seus interesses 

de  leitura.  Isso  é  o  que  nos  aponta  também  Braga  (2005b;  p.758)  que  coloca  como  uma 

dificuldade da deslinearização do texto digital em termos de autoria.

“(...)  a  construção  de  hipertextos  demanda  um  modo  de  organização  do  
pensamento que é nova para a maioria dos autores.  Grande parte do nosso  
conhecimento  foi  adquirida  a  partir  da  leitura  de  textos  seqüenciais  e  
hierárquicos  e  essa  estrutura  é  reproduzida  nos  modos  como  organizamos  
nosso pensamento e construímos textos escritos.”

Com essa discussão, recaímos ao papel central que os sujeitos exercem nos processos de 

leitura e escrita e, de modo geral, em todas as atividades sociodiscursivas, nas quais muitas vezes 

esse papel não é levado em consideração nas práticas educativas de letramentos. Assim, visto que 

as práticas de letramentos, tanto escolar quanto digital, compreendem uma interação social na 

qual utilizam a linguagem, em especial  a escrita,  para construir  significações, elas se tornam 

relevantes para as questões de identidade que propusemos analisar nesta pesquisa. As práticas de 

leitura e escrita promovidas na escola implicam em modelos de leitor e autor específicos, os quais 

entram em embate quando situados em outras práticas discursivas, a exemplo - no espaço digital 

(internet), nas quais as posições de leitor e autor precisam ser revistas (MOITA LOPES, 1998).

Por  isso,  entendemos  que  práticas  de  letramentos  (escolar  ou  digital)  produzem, 

reproduzem e difundem determinados textos/discursos que subjazem regimes de verdade como 

efeitos  de relações  específicas  de poder-saber.  Na perspectiva  dos  estudos de letramento,  tal 

afirmação  pode  ser  observada  em  Soares  (2002),  segundo  as  instâncias  de  estabilidade, 

monumentalidade e controle, as quais discutiremos em seguida sob a concepção foucaultiana de 
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discurso.

  A autora revela que, no decorrer da história, a impressão e propagação de textos escritos 

deram origem à propriedade textual, ou seja, à preocupação com a autoria dos textos que, por 

consequência, instituíram os direitos autorais, a criminalização da cópia e do plágio (SOARES, 

2002; p.153). Isso permite uma eternização do autor e do texto, uma prevalência da autoria, que a 

autora  relaciona  com  a  ideia  de  monumento como  sobrevivência,  na  memória,  de  algo 

significativo para alguém ou para um grupo social, uma recordação ou lembrança8, ao mesmo 

tempo em que garante a estabilidade do texto com reproduções idênticas ao original. Além disso, 

há uma administração quanto ao  controle das edições e da qualidade do texto, dado que nele 

operam diversos profissionais como redator, revisor, diagramador etc até a versão final.

Por outro lado, o texto manuscrito e/ou o texto digital estariam na ordem do não estável e 

não monumental, visto que não são fixos, não são constantes, nem inalterados, pelo contrário, 

estão  a  todo  o  momento  “sendo  construídos”  com  diferentes  percursos  de  leitura. 

Concomitantemente, eles são considerados pouco controlados no que se refere à quantidade de 

reproduções e à qualidade de autoria, pois qualquer pessoa, especializada ou não no assunto, pode 

escrever e publicar seus textos na internet quantas vezes quiser.

Ou  seja,  na  internet,  os  textos  tornam-se  contestáveis  enquanto  que,  na  escola  –  por 

exemplo,  há  a  predominância  de  textos  escritos/impressos  e  que  continuam  na  ordem  do 

inquestionável,  do  indubitável,  à  medida  que  certos  regimes  de  verdade  permanecem  em 

vigência. 

“Por  'verdade',  entender  um  conjunto  de  procedimentos  regulados  para  a  
produção, a lei, a repartição, a circulação e o funcionamento dos enunciados. A  
'verdade'  está  circularmente  ligada a  sistemas  de  poder,  que  a  produzem e  

8 Dicionário Eletrônico Houaiss.



48

apoiam, e a efeitos de poder que ela induz e que a reproduzem. "Regime" da  
verdade.” (FOUCAULT, 2004b; p.11)

Observamos na perspectiva foucaultiana conceitos que nos permite analisar além do texto 

empírico, que consideramos ser, em analogia, a “ponta de um iceberg”, uma vez que pressupõe 

algo a mais, pressupõe uma base para sustentar o que está exposto, isto é, entendemos que o texto 

é efeito de toda uma estrutura vigente de certos regimes de verdade e de relações específicas de 

poder-saber.

Inferimos também, com base em  Foucault  (2008), que o discurso - assim como o texto 

manuscrito e digital, proposto por Soares (2002) - constitui-se pela instabilidade de enunciados 

sancionados socialmente a cada momento histórico que evidencia aspectos ideológicos próprios 

das relações sociais. Isso significa que os discursos transformam-se a cada grupo social e a cada 

tempo  histórico,  tornando-o  também  um  monumento,  no  sentido  de  criação,  composição, 

construção.

“Digamos, para resumir, que a história, em sua forma tradicional, se dispunha  
a "memorizar" os  monumentos do passado, transformá-los em  documentos e  
fazer falarem estes rastros que, por si mesmos, raramente são verbais, ou que  
dizem em silêncio coisa diversa do que dizem; em nossos dias, a história é o que  
transforma os documentos em monumentos e que desdobra, onde se decifravam 
rastros deixados pelos homens, onde se tentava reconhecer em profundidade o  
que tinham sido, uma massa de elementos que devem ser isolados, agrupados,  
tornados  pertinentes,  inter-relacionados,  organizados  em  conjuntos.” 
(FOUCAULT, 2008, p.8)

É  importante  ressaltar  que  notamos  uma  aproximação  nos  conceitos  de  monumento 

expostos aqui. Apesar dos autores Foucault (2008) e Soares (2002) terem empregado o termo 

monumento em  sentidos  diferentes,  o  encontro  dá-se  pelo  fato  de  que  o  texto  enquanto 

documento de memória para Soares (2002) indicia não só a ostentação permanente da obra e do 
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autor, mas instâncias peculiares de poder-saber na ótica foucaultiana.

Sob essa perspectiva, não podemos afirmar com Soares (2002) que os textos digitais ou 

manuscritos são quase sempre incontroláveis. Pelo contrário, ao redigir um texto no papel, seja 

ele manuscrito ou impresso, ou na internet, o sujeito constitui uma posição de identidade que 

manifesta relações específicas de poder e consequentemente, de controle. Esse monitoramento no 

campo textual denuncia que os sujeitos são foco das práticas letradas, pois, como discutimos no 

tópico anterior, sob os sujeitos são investidos práticas de disciplinamento e controle a fim de 

manter regimes de verdade e poder. 

Logo, as práticas de letramento digital não escapam da vigilância e regulação e, diríamos 

até  que,  na internet,  os  recursos  tecnológicos  são “muito  mais  vastos  do que o alcance  das  

faculdades naturais do homem” (BAUMAN, 1999; p. 57), ou seja, o controle não está só no 

âmbito  panóptico que  nos  permite  a  visão  de  todas  as  partes  ou  elementos9, mas  compõe 

atualmente  uma  visão  sinóptica que  permite  ver  de  uma  só  vez  as  diversas  partes  de  um 

conjunto10. 

Nessas condições, discorremos a seguir, já pensando em nosso corpus de pesquisa, como o 

controle e a vigilância em nossa contemporaneidade digital contribuem para a manutenção dos 

novos regimes de verdade. 

9 Dicionário Eletrônico Houaiss.
10 Dicionário Eletrônico Houaiss.
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2.3.1. Blog como Dispositivo de Vigilância e Controle

A hipertextualidade associada à produção de textos em cooperação compõe características 

significativas do weblog da internet. Blog é a abreviação da palavra inglesa weblog que quer dizer 

“registro na rede”. Segundo Marcuschi (2005), o termo weblog advém de web (rede) e log (diário 

de bordo que continha anotações diárias de navegações). O termo blog por sua vez foi cunhado 

pelo escritor norte-americano Jorn Barger em 1997, apesar de existirem controvérsias (LANZA, 

2007).  Contudo,  o  blog se  popularizou  em meados  de  1999 com o  lançamento  do  software 

Blogger, a ferramenta mais famosa de criação de blogs atualmente. Naquela época, o blog tinha o 

propósito de inscrever comentários e/ou observações do enunciador sobre pesquisas realizadas na 

internet, elencando links e sites interessantes. Com o passar do tempo, o uso da nova tecnologia 

provocou transformações e adotou registros pessoais de seu(s) autor(es) para diversos fins.

Para  Marcuschi  (2005),  os  blogs assemelham-se  a  sites e  homepages e  tornam-se 

bastantes populares devido à gratuidade dos serviços prestados pela empresa do software e à fácil 

utilização e acesso,  pois não exige domínio específico em informática para sua manipulação. 

Além disso, sua constituição envolve diferentes aspectos semióticos tais como linguagem escrita, 

imagens (fotos, desenhos, animações), sons (músicas) e sinais gráficos digitais (emoticons).

Essas grafias normalmente se apresentam nos posts, espaços reservados à publicação de 

textos (verbais ou não-verbais) nos blogs, datados cronologicamente, com forte apelo descritivo e 

opinativo. Algumas publicações são textos reescritos para a internet, isto é, textos consagrados na 

literatura impressa e que foram adaptados (digitados) na internet. 

A estrutura hipermodal compõe outro fator relevante e fundamental para caracterizar o 

blog (BRAGA, 2007), o qual dispõe de links que inter-relacionam com outros blogs,  sites e/ou 
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vídeos disponíveis na rede, propiciando uma interação não sequencial e não linear.  Entretanto, 

Lanza (2007) ressalta em sua pesquisa que nem todo blog possui características de um hipertexto, 

uma vez que estes não apresentam os  hiperlinks e sim um encadeamento de textos retilíneos 

(verbais, sonoros e/ou imagéticos). 

Quanto à classificação do blogs, observa-se a fundamentação teórica de Orihuela (2006, 

apud  LANZA,  2007)  que  descrimina  os  blogs em  duas  categorias  conteudísticas:  os 

autobiográficos que se assemelham com os diários pessoais com produções escritas voltadas à 

expressão  de  pensamentos  e  emoções  do  autor,  e  os  temáticos que  se  distinguem  pelo 

tema/assunto  que  rege  todo  o  blog.   Estes  podem  também  serem  dispostos  por  classes  de 

modalidades como os fotoblogs.

Sob  a  mesma  vertente,  os  trabalhos  de  Komesu  (2005a)  e  Matos  (2007)  recorrem à 

classificação da autora Recuero (2003, apud), a qual categoriza o blog em:

a)  Diários Eletrônicos  - São os  weblogs atualizados com pensamentos, fatos e ocorrências da 

vida pessoal de cada indivíduo, como diários. O escopo desta categoria de weblogs não é trazer 

informações ou notícias, mas simplesmente servir como um canal de expressão de seu autor. 

b)  Publicações  Eletrônicas  -  São  weblogs  que  se  destinam  principalmente  à  informação. 

Trazem, como revistas eletrônicas, notícias, dicas e comentários sobre um determinado assunto, 

em geral o escopo do blog. Comentários pessoais são evitados, embora algumas vezes apareçam.

c) Publicações Mistas - São aquelas que efetivamente misturam posts pessoais sobre a vida do 

autor e posts informativos, com notícias, dicas e comentários de acordo com o gosto pessoal.

O que se percebe, com toda essa discussão, que o blog compõe, conforme caracterização e 

classificação,  um  espaço  na  internet  onde  circulam  práticas  sociodiscursivas  mediadas 

predominante pela escrita. Ao recapitular que toda sociedade cria mecanismos estratégicos de 
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disciplinamento dos corpos por meio de regimes de verdade,  ou seja,  através de relações de 

poder-saber,  podemos  inferir  que  o  espaço  virtual  blog,  especialmente  seu  funcionamento, 

compreende um dos dispositivos atuais de vigilância e controle.

Não  podemos  esquecer  que  a  virtualidade  proporciona  um  novo  estado,  uma  nova 

condição, aos sujeitos envolvidos em práticas de letramento digital, contudo a relação da escrita 

com os  sujeitos  nesse  contexto  não é  desprovida  de  técnicas  disciplinares.  A vigilância  e  a 

normalização estão tão presentes quanto estavam no modelo penitenciário de Jeremy Bentham, o 

Panóptico,  ao final do século XVIII,  reconhecido como “uma tecnologia exemplar de poder  

disciplinar.” (DREYFUS & RABINOW, 1995; p. 210). 

É importante ressaltar que a penitenciária, assim como a escola, o hospital, a hospício e, até 

mesmo, a família funcionam como instituições de controle disciplinar. Embora a internet não seja 

“fisicamente” uma instituição, inferimos que ela representa na atualidade, segundo os recursos da 

virtualidade,  um  ambiente  característico  das  instituições  disciplinares.  Por  esse  motivo, 

associamos a internet/o blog ao modelo panóptico.

“Esse espaço fechado,  recortado,  vigiado em todos  os  seus  pontos,  onde os  
indivíduos estão  inseridos num lugar fixo,  onde os menores movimentos  são  
controlados, onde todos os acontecimentos são registrados, onde um trabalho  
ininterrupto de escrita liga o centro e a periferia, onde o poder é exercido sem  
divisão,  segundo  uma  figura  hierárquica  contínua,  onde  cada  indivíduo  é  
constantemente localizado, examinado e distribuído entre os vivos, os doentes e  
os  mortos  —  isso  tudo  constitui  um  modelo  compacto  do  dispositivo  
disciplinar.” (FOUCAULT, 2009; p.187-188)

Notadamente, a internet constitui semelhanças a esse dispositivo. O espaço fechado estaria 

no âmbito do computador, que está recortado pela tela e vigiado pelo IP (Internet Protocol) que 

corresponde  a  um  protocolo,  um  registro,  um  endereço  de  identificação  das  máquinas 
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(computador) que acessam a Rede11. Qualquer  site que se visite, qualquer  e-mail que se envie, 

qualquer operação bancária que se faça via internet, tudo passa pelo controle disciplinar digital.

O  blog como  um  aplicativo  da  internet  não  é  diferente.  O  software dispõe  de  uma 

administração na qual o usuário pode optar em torná-lo público ou privado. Isso significa que a 

opção de público expõe o blog para todos os internautas da Rede, enquanto que a preferência pelo 

privado restringe o acesso de visibilidade somente aos participantes  devidamente  cadastrados 

nele. Assim, o “espaço fechado, recortado, vigiado” do blog está na dimensão da página da web, 

bem como em seus mecanismos de operacionalização da ferramenta digital.

Na ótica foucaultiana,  a arquitetura panóptica foi  assumida por todas as instituições  de 

controle  (escolas,  hospitais,  prisões  etc)  que  incorporaram  as  estratégias  disciplinares, 

estabelecendo uma “anatomia do poder”. 

“Ele consiste num amplo terreno com uma torre no centro e, em sua periferia,  
uma construção dividida em níveis e celas. Em cada cela, duas janelas - uma 
para entrada de luz e a outra,de frente para a torre, com largas janelas que  
permitem a vigilância das celas.  As celas  são como 'pequenos teatros,  onde  
cada ator está sozinho, perfeitamente individualizado e constantemente visível'.  
O detento, deste modo, torna-se visível ao supervisor, porém apenas a este; ele  
é privado de qualquer contato com as celas contíguas. Ele é 'objeto de uma  
informação, jamais sujeito numa comunicação'.” (DREYFUS & RABINOW, 
1995; p.207)

Com essa estrutura, o poder investe os sujeitos em uma constante e visível observação. No 

caso, o detento não pode certificar-se de que o guarda está em vigilância, pois a luz da torre inibe 

sua visão. Por isso, o detento acaba sendo seu próprio vigilante, pois regula, “disciplina” seu 

comportamento como se o vigia estivesse continuamente lá. Dreyfus & Rabinow (1995, p.207) 

11 Glossário do site Educarede, on line.
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lembram que o “supervisor, na torre, pode facilmente estar observando um criminoso, um louco,  

um trabalhador ou um estudante.”

No mundo digital, essa construção “física” passa para uma organização “virtual” que, no 

entanto, continua a imperar a invisibilidade, o anonimato do poder, pois quem vigia os endereços 

de IP da Rede? Assim, o internauta torna-se visível, mas não visualiza seu “vigilante”. Porém, 

observamos duas condições distintas no caso do  blog:  quando público encontra-se na mesma 

situação  de  domínio  do  internauta;  quando  privado,  as  relações  de  poder  dependem  dos 

blogueiros participantes e da situação de produção. Enfim, qualquer que seja a modalidade do 

blog, inferimos que seu funcionamento representa hoje um novo e melhorado modelo da estrutura 

panóptica, o qual Bauman (1999; p.60) intitula como Sinóptico, já que a vigilância e o controle 

disciplinar estão sempre presentes.

Baseado em Mathiesen (1997, apud BAUMAN, 1999) que critica Foucault por não ter dado 

devida atenção ao crescente avanço dos equipamentos eletrônicos de comunicação e informação, 

Bauman (1999) diz que Sinóptico é a combinação do Panóptico com a evolução dos meios de 

comunicação de massa, dos quais destaca a televisão e depois o computador e a internet.

Ao passo que o modelo panóptico busca uniformizar o comportamento dos sujeitos pelo 

poder disciplinar da Norma, evitando assim a diferença, a opção e a variedade, a visão sinóptica 

trabalha com a exclusividade,  a  seleção.  Isto  é,  no sistema panóptico poucos vigiam muitos 

enquanto  que  no  arranjo  sinóptico  acontece  o  inverso,  muitos  vigiam  poucos.  A  título  de 

exemplo,  trazemos respectivamente  o contexto escolar,  onde o professor  (pouco)  controla os 

alunos (muitos) em classe, diferentemente do ambiente virtual em que  muitas pessoas acessam 

informações de algumas tidas como celebridades.
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“[...] a Internet e a Web não são para qualquer um [...] Mesmo aqueles que têm  
acesso  são autorizados  a fazer  opções  dentro  do  quadro  estabelecido  pelos  
provedores [...] Quanto aos demais, abandonados à rede de TV por satélite ou a  
cabo, sem qualquer pretensão de simetria entre os dois lados da tela, o seu  
quinhão  é  a  pura  e  simples  observação.  E  o  que  é  que  observam?  Muitos  
observam  poucos.  Os  poucos  que  são  observados  são  as  celebridades.” 
(BAUMAN, 1999; p.60-61)

Dessa  forma,  entendemos  que  os  recursos  virtuais  como  o  blog compõem  estratégias 

meticulosas de poder na contemporaneidade, não pela imposição do modelo Panóptico, mas pela 

sedução do mecanismo Sinóptico, uma vez que o “Panóptico forçava as pessoas à posição em  

que  podiam  ser  vigiadas.  O  Sinóptico  não  precisa  de  coerção  –  ele  seduz as  pessoas  à  

vigilância.”(BAUMAN, 1999; p.60)

É importante lembrar  dentro de toda essa discussão teórica sobre poder que não existe 

sistema infalível de dominação, isto é, todo circuito de poder gera resistências e, por isso, tanto o 

sistema  panóptico  quanto  o  sinóptico  ensejam  brechas,  lacunas.  Isso  justifica  as  fugas  em 

presídios, os alunos indisciplinados e a existência de crackers12 na internet, por exemplo.  É o que 

veremos  na  análise  dos  dados  desta  pesquisa  no  capítulo  seguinte,  além  de  identificar  as 

identidades emergentes nas práticas pedagógicas mediadas por um blog escolar.

12 Conforme informações do Glossário do site Educarede, cracker é a pessoa mal-intencionada que faz de tudo para 
invadir  um  sistema  alheio,  quebrando  sistemas  de  segurança,  para  roubar  ou  destruir  informações.  Este  é 
erroneamente confundido com hacker que é um programador especialista em resolver problemas e descobrir furos de 
segurança na Internet. 
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CAPÍTULO 3

POSICIONAMENTOS DISCURSIVOS EM PRÁTICAS LETRADAS: 

RELAÇÕES DE PODER-SABER E IDENTIDADES EMERGENTES

Haja vista a composição teórica que fomenta esta análise, neste capítulo apresentaremos 

uma discussão a partir do material coletado no  blog escolar produzido para as aulas de língua 

portuguesa e no questionário respondido pelos alunos-sujeitos desta pesquisa com o intuito de 

apontar  caminhos  possíveis  às  questões  de  pesquisa  lançadas  no  início  desta  dissertação. 

Recapitulemo-nas:

 Como se configuram as práticas de letramento em um blog produzido a partir de um cenário 

escolar?

 Que identidades sociais emergem nas produções escritas em práticas de letramento mediadas 

por um blog escolar?

 Que  relações  de  poder-saber  são  estabelecidas  em um  blog escolar?  Em que  medida  se 

aproximam ou se distanciam dos blogs não-escolares?

 Nesse sentido, apresentaremos o mapeamento do recorte sociodiscursivo desta pesquisa, 

bem como os sujeitos em análise, pontuando como foi o desenvolvimento das aulas com o blog e 

como os participantes se manifestaram diante de tal proposta. Em seguida, exporemos o contexto 

que configurou as práticas letradas envolvidas no  blog escolar,  isto é, analisaremos como foi 

escrever  em  um  blog vinculado  à  escola.  Na  sequência,  discutiremos  as  identidades  que 

suscitaram nessas práticas de letramento, dividindo em três focos de análise dos quais o primeiro 
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deles revela as múltiplas identidades do sujeito “professora”, visto que ela não está imbricada 

somente  em  relações  de  poder-saber  escolar.  O  segundo  foco  discute  como  as  práticas  de 

letramento mediadas pelo blog escolar fazem circular representações do que é ser “aluno” e como 

esse material simbólico é incorporado pelos sujeitos desta pesquisa.  Por final, o terceiro ponto de 

análise discute a construção do blog do Vinícius como objeto de resistência às relações de poder-

saber estabelecidas no blog escolar.

3.1. Mapeamento do Recorte Sociodiscursivo 

A composição do  corpus de análise deste trabalho advém de uma classe de 1º ano do 

Ensino Médio de uma dada escola pública, do centro da cidade de Atibaia, interior do estado de 

São  Paulo.  Esta  turma  foi  escolhida,  primeiro,  porque  constituía  uma  das  salas  em  que  a 

professora-pesquisadora  lecionava  a  disciplina  de  língua  portuguesa,  no  período  observado. 

Como esta turma foi julgada pelo corpo docente como indisciplinada, a professora-pesquisadora 

considerou  pertinente  realizar  sua  investigação  com  esses  alunos.  Isso  permite  uma  prévia 

análise: uma vez que todos os alunos da primeira série do ensino médio daquele ano (2008) eram 

ingressantes  oriundos  de  outras  escolas  e  a  instituição  escolar  em foco possui  uma imagem 

identitária  privilegiada entre as demais  escolas públicas da região,  sustentada pelos membros 

internos  (funcionários  e  alunos)  e  externos  (pais,  sociedade  municipal  e  Diretoria  de  Ensino 

Regional), identifica-se uma interpretação possível para o julgamento dos professores sobre os 

alunos. A diversidade de perfis sociais e o modo (eufórico) como esses alunos participavam das 

aulas também contribuíram para esta escolha. 



58

Compunha-se de trinta e oito alunos frequentes e que cerca de oitenta por cento deles 

acessavam a internet diariamente. Então, a professora-pesquisadora propôs a esses alunos a tarefa 

de criação de um blog de interação entre os membros daquela sala. A princípio, essa iniciativa 

buscava o cumprimento das atividades da Nova Proposta Curricular da Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo implementada no ano de 2008, ao mesmo tempo em que integraria os alunos 

da  classe  com  ações  escolares,  como  uma  proposta  motivadora  e  inovadora  de  ensino-

aprendizagem.  Entretanto,  no  desenvolvimento  dessas  atividades,  a  professora-pesquisadora 

percebeu que as produções dos alunos seriam um rico material para seu projeto de mestrado que 

estava em curso.

À  primeira  instância,  em  maio  de  2008,  os  estudantes  não  se  demonstraram  muito 

animados com a proposta uma vez que poucos sabiam manusear um  blog,  mas a professora-

pesquisadora insistiu em sua ideia. Criou um blog com o nome da sala e lançou tarefas da nova 

proposta curricular (que hoje constitui o currículo educacional oficial do Estado de São Paulo) a 

serem realizadas em casa, durante os finais de semana e feriados prolongados. Mesmo assim, 

houve resistência por parte dos alunos em realizar as atividades no blog. Com o amadurecimento 

de seu projeto,  a professora-pesquisadora foi  buscando alternativas que lhe ajudassem em tal 

tarefa e, em agosto de 2008, propôs que os alunos redefinissem (eles próprios) qual seria a função 

desse  blog para  as  atividades  escolares.  A  intenção  era  que  eles  assumissem  o  papel  de 

protagonistas da nova prática escolar, uma vez que é fato a utilização em massa do  blog por 

adolescentes. O plano deveria ser discutido no  próprio blog criado para a sala.

Depois  de  muito  insistir,  alguns  poucos  alunos  se  manifestaram  e  a  professora-

pesquisadora acabou discutindo as sugestões dadas pela minoria deles em sala de aula, em forma 

de debate.  Como era hábito  profissional  da  professora-pesquisadora  apresentar  as  pautas  das 
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aulas, a maioria dos alunos sugeriu que fossem publicadas essas informações a fim de inteirar os 

alunos faltosos às atividades realizadas na aula que eles não puderam comparecer. Essa tarefa 

pareceu um bom início aos olhos da professora-pesquisadora: divulgar a rotina das atividades 

escolares. Para que o trabalho fosse contínuo, os alunos elegeram responsáveis, um para cada dia 

da semana, para publicar as informações e não sobrecarregar um único aluno. Foi relevante notar 

que  as  poucas  sugestões  propunham,  em  sua  maioria,  discutir  assuntos  que  não  estavam 

diretamente relacionados à escola. Entretanto, isso pouco ocorreu no blog.

No decorrer desse processo, um dos estudantes que, inclusive se envolveu pouco com o 

blog da classe, criou um blog pessoal. Segundo observações da professora, o aluno já produzia 

textos fora do ambiente escolar – em sua maioria, narrativas sobre o cotidiano dos adolescentes – 

e os levava para a professora ler, opinar e realizar uma revisão gramatical. Além disso, o rapaz, 

de  pseudônimo Vinícius, era  considerado pela  professora  um bom aluno,  em se  tratando de 

competências de leitura, interpretação e produção de textos e também de notas de rendimento 

escolar; porém apresentava, às vezes, um comportamento apático. 

Durante os meses restantes do ano letivo, a professora-pesquisadora designou atividades 

para serem realizadas no blog, pautadas sempre no Currículo oficial do Estado de São Paulo, e 

que buscava a participação espontânea dos alunos, ou seja, sempre os incentivava para tal tarefa 

(como mostra os posts da professora no blog), mas sem severidade, autoritarismo. Mesmo assim, 

poucos deles – e sempre os mesmos poucos alunos – retornaram à professora com ações pela 

internet. Uma grande parte dos alunos respondeu às atividades solicitadas pela docente quando 

esta foi incisiva, ou melhor, autoritária nos pedidos das lições, limitando as entregas dos trabalhos 

pela publicação no blog.  Alguns alunos, que não dispunham de acesso à internet e/ou não tinham 

computador,   solicitaram aos amigos que publicassem suas  tarefas  no  blog.  Isso gerou até a 
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reclamação de uma mãe de aluno da classe para a coordenação da escola questionando a conduta 

da professora para com os alunos. A mãe alegou que não achava justo ter somente uma forma de 

entrega do trabalho (redação), pois não tinha acesso à internet em sua residência.

Devido ao desligamento e dispersão da turma, a professora-pesquisadora teve dificuldades 

em reunir o grupo para uma avaliação do processo. Assim, selecionou cinco alunos como sujeitos 

desta  pesquisa,  dentre  os  poucos  que  mais  participaram  das  atividades  mediadas  pelo  blog 

pedagógico,  incluindo  o  aluno  criador  de  seu  blog pessoal,  para  responder  ao  seguinte 

questionário aberto:

1-Descreva a sua opinião sobre a escola em que você estuda.

2-Relembrando a sua sala do ano passado (1ºH), comente como eram seus colegas.

3-Para você o que é ser aluno? Como você se vê nessa posição? E os outros alunos da sala: como 

você os vê nessa posição?

5-Fora da escola, de que forma você se identifica? Com quais grupos você identifica/relaciona? 

6-O que significa ser jovem para você?

7-Fale sua opinião sobre o uso do blog na internet nas aulas língua de portuguesa. 

Segue na próxima seção, a descrição dos alunos destacados para análise desta pesquisa. 

3.1.1. Apresentação dos Sujeitos de Pesquisa

A estudante posicionada como a “melhor aluna” da turma, doravante  Telma, participou 

em todas as atividades propostas no blog e envolveu-se de maneira significativa nas discussões 

em   sala  de  aula.  Filha  de  um  professor  da  mesma  escola  onde  estuda,  demonstrava-se 
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concentrada  nas  aulas  e  só  conversava  em atividades  coletivas.  Era  representante  da  classe. 

Atualmente trabalha como estagiária concursada para o programa “Acessa Escola” do governo do 

Estado de São Paulo que visa administrar/monitorar a sala de informática da escola onde é aluna. 

O aluno com o pseudônimo  Vinícius, também foi aprovado no concurso de monitoria, 

mas devido a sua classificação,  não conseguiu assumir uma das vagas. Como mencionado, o 

garoto apresentava conhecimentos conteudísticos e, temporariamente, comportava-se indiferente, 

quieto e sonolento ao percurso das aulas. Morava em outra cidade antes de ingressar na escola em 

questão. É filho de pais separados e mora com a mãe e a avó em Atibaia-SP. Frequentemente está 

envolvido em cursos livres de profissionalização, principalmente em informática e hoje estagia 

no setor administrativo da Prefeitura da cidade.

A aluna doravante Bianca também era mencionada pela professora e, por si mesma (em 

questionário),  como  boa  aluna.  Extrovertida  e  falante,  a  aluna  colaborava  com  as  práticas 

pedagógicas, sendo a primeira voluntária a se disponibilizar para administrar o  blog da turma. 

Mora com os pais em uma cidade vizinha de onde se situa a escola que estuda. 

O quarto sujeito de pesquisa refere-se à aluna doravante  Lígia. Ela esteve regularmente 

entre as médias satisfatórias de desempenho escolar. Mora com os pais, namora um garoto da 

mesma sala e trabalha em um comércio de produtos religiosos da Igreja Católica.

Por último, em especial menciona-se sobre o aluno de pseudônimo Ângelo. Esse aluno é 

tão tímido que não consegue olhar no rosto das pessoas quando fala e, talvez por esse motivo, é 

gago.  No  entanto,  ele  foi  um  dos  seis  alunos  que  escreveram  pela  primeira  vez  no  blog  

pedagógico, quando a professora pediu que os discentes dessem uma função para a tecnologia. 

Relacionava-se com dois ou, no máximo, três alunos da sala.

Uma vez mapeada a prática discursiva que envolvem os sujeitos em análise, passaremos a 
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discutir sobre como se deram as produções escritas no  blog escolar à luz de nosso arcabouço 

teórico. 

3.2. O Contexto de Produção do Blog Escolar

Como notamos anteriormente, o blog escolar constituiu-se como recurso tecnológico para 

as aulas  de língua portuguesa a  fim de prover um novo espaço para as interações  escolares, 

principalmente para as atividades do Currículo Pedagógico orientado pela Secretaria da Educação 

do Estado, com os alunos de uma turma de 1º ano de Ensino Médio de uma dada escola pública, 

do centro da cidade de Atibaia, interior do estado de São Paulo.

Participaram como autores do blog escolar vinte e dois alunos de trinta e oito alunos que 

compunham a turma, sendo seis deles e a professora administradores do programa, isto é, tinham 

permissão para alterar template do blog escolar, cores, tipos e tamanhos de letras, dar acesso de 

autoria a outros alunos da classe etc. No entanto, independente da função que assumiram ou não 

no  blog escolar,  selecionamos  cinco  alunos  que,  conforme  “Apresentação  dos  Sujeitos  de 

Pesquisa”, fazem parte de nosso corpus de pesquisa, além da professora. 

Analisamos alguns dos textos publicados por esses sujeitos no blog escolar, uma vez que 

julgamos os segmentos selecionados mais ilustrativos para a análise proposta. A criação do blog 

particular do Vinícius também se compõe como objeto de estudo desta pesquisa, pois teve origem 

a partir da prática pedagógica em questão. 

Diante desse contexto, iniciamos nossas indagações com a análise de que o aplicativo blog 

não foi escolhido aleatoriamente pela professora. Dentre a gama de recursos digitais que nos 
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circunscreve,  a  docente  optou  pelo  diário  virtual  (assim  também  conhecido  o  blog),  pois 

pressupunha  que  trabalhar  com um projeto  pedagógico  mediado pelo  uso  da internet  e  suas 

tecnologias fossem objetos atrativos aos olhos dos alunos, até mesmo porque o blog tem em sua 

maioria usuários adolescentes, conforme mostra pesquisa de Momesso de Oliveira (2004) sobre a 

escrita de adolescentes em blogs. 

Contudo,  observamos  que  outras  ferramentas  da  internet  como  o  Orkut13 e  o  MSN14 

também atraem muitos jovens. Então, questiona-se: por que não trabalhar com outro aplicativo 

digital? Por que usar o  blog?  Porque essa escolha não está na ordem subjetiva da professora 

como um ser consciente de si, uma vez que os sujeitos são constitutivos de discursos pelos quais 

circulam  diversas  vozes  sociais  com  visões  políticas15 distintas  (FOUCAULT,  2008).  Esses 

interesses agregam regimes de verdade, isto é, discursos sancionados socialmente como verdades 

absolutas (FOUCAULT, 2004b) que constituem a docente como sujeito do discurso educacional.

Uma dessas verdades pode ser atribuída ao gerenciamento hegemônico do professor em 

relação  aos  alunos,  ou  seja,  a  escola  como instituição  de  controle  disciplinar  (FOUCAULT, 

2009), onde os corpos são treinados, adestrados de modo a serem úteis a sociedade, coloca sobre 

o  papel  docente  a  responsabilidade  de  controlar,  vigiar,  educar  os  estudantes  no  perímetro 

escolar. Assim, tomada por essa verdade, a professora acaba optando por um recurso que possa 

manter alguns mecanismos que conferem esse controle. O MSN foge dessa característica, por 

13 Orkut  representa  uma  comunidade  virtual  que  conecta  pessoas  de  interesses  comuns.  Cada  usuário  tem 
uma página pessoal por meio da qual pode ser encontrado por antigos amigos e fazer novos. É possível participar de 
grupos de discussão, como por exemplo "Profissão Professor (a)". No Orkut, só podem participar convidados dos 
próprios usuários. (Educarede, on line) 
14 MSN Messenger  é um dos de programas disponíveis na internet de mensagem instantânea, a qual estabelece uma 
comunicação que permite a um usuário conectado à Rede criar uma sala privada de bate-papo virtual com outro 
usuário on line. (Educarede, on line) 
15 Político, no sentido foucaultiano, de investir forças sobre as ações alheias a fim de obter uma determinada relação 
de poder (FOUCAULT, 1995; 2004b).
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exemplo, pois os registros são instantâneos, isto é, não permanecem no sistema para consultas 

posteriores. Ele também é um sistema aberto ao público, o que significa que os alunos e os “não-

alunos” (amigos, parentes, todos) têm acesso ao conteúdo exposto, tornando possível a presença 

de  interferências  e  a  dispersão  da  turma  aos  propósitos  pedagógicos.  No  caso  do  Orkut,  a 

dificuldade deve-se ao fato de que os registros são manipulados pelo usuário que pode manter ou 

excluir suas publicações quando desejar, aspecto que não contribui para o domínio do professor. 

À medida que outros dispositivos digitais não oferecem a competência do “controle soberano”, a 

escolha da professora por empregar práticas pedagógicas mediadas pelo blog pode ser vista dessa 

forma. O  blog lhe oferece mais mecanismos de controle, como mostra o comentário do aluno 

Vinícius sobre o uso do  blog nas aulas de língua portuguesa “(...)  Auxiliou muito, facilitou o  

controle da 'inconsequência', digo, como se usa muito a internet, o acesso fácil ajudou a muitos  

em lembrar das responsabilidades.” (Questionário respondido por Vinícius - ver Anexo F).

É importante destacar que, conforme discussões anteriores (ver subitem 2.3.1.), os recursos 

digitais disponíveis na Rede (blog, MSM, Orkut,  e-mail etc) configuram mecanismos de poder 

aperfeiçoados  e  atualizados  para  nossa  época.  Segundo Bauman (1999),  a  internet  armazena 

todas as informações em bancos de dados pelos quais os sujeitos são selecionados e focalizados 

por  uma  visão  sinóptica  que  transforma  assim  as  relações  de  poder  na  contemporaneidade. 

Entretanto, esse banco de dados não está no alcance da professora, como discutimos a pouco nos 

exemplos do MSN e do Orkut, o que leva a docente a descartá-los e a utilizar outro recurso, cujo 

banco de informações esteja sob seu domínio. Por essa razão, inferimos que o blog escolar em 

questão articulou estrategicamente o sistema panóptico e sinóptico, pois, em dados momentos, 

poucos vigiavam muitos e, em outros, muitos vigiavam poucos. Quer dizer que ora os poucos 

alunos que participaram do blog vigiavam junto da professora a grande maioria da turma que não 
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realizava as atividades solicitadas (BAUMAN, 1999), ora  todos (professora e alunos) podiam 

vigiar todos pela exibição das tarefas no  blog escolar, com o intuito de controlar os sujeitos e 

ajustá-los ao padrão (FOUCAULT, 2009), expondo um modelo identitário do que é ser (um bom) 

aluno16.  Isso  se  materializa  linguisticamente  com a  sugestão  do  aluno Ângelo  para  uma das 

funcionalidades do  blog escolar:  “Estou de acordo com as  propostas  citadas até  agora,  um  

calendário da sala visando provas, trabalhos, exercícios que valeriam nota. Também acho legal  

colocar os melhores trabalhos como uma exposição. [grifo nosso]” (ver Anexo A).

E mais, nesse caso, o  blog escolar sustentou um encadeamento de textos lineares numa 

proposta de fácil visibilidade e controle, sendo pouca ou quase nula a exploração dos aspectos 

semióticos e de hipertextualidade digital,  uma vez que não temos  links para relacionar, ligar, 

conectar os textos do blog entre si ou entre outros textos da internet (MARCUSCHI, 2005 – ver 

seção 2.3.). Essas colocações mostram a necessidade do agente escolar em articular seu trabalho 

ao status de “monumento” tanto na perspectiva de Soares (2002) quanto de Foucault (2008). Se o 

blog em análise emprega práticas de letramento vinculadas à escola, a questão monumental dos 

textos produzidos nesse contexto torna-se relevante,  pois traça o caminho da autoria,  onde o 

sujeito-aluno é devidamente identificado e reconhecido no blog escolar por seu login e posts, ao 

mesmo  tempo  em  que  tece  relações  peculiares  de  poder-saber  nesse  espaço.  Quer  dizer,  o 

registro escrito garante,  na ótica foucaultiana,  a prática do exame (FOUCAULT, 2009) que 

combina a  estrutura  panóptica  de  vigilância  hierarquizada  à  sanção normalizadora  e  compõe 

assim um dispositivo unânime nas atividades escolarizadas.  Dessa forma, recaímos na afirmação 

de  que  o  blog  garante  a (re)construção  dos  mecanismos  disciplinares  regentes  no  âmbito 

educacional com recursos eficientes de controle e vigilância próprios de sua natureza virtual. 

16 Discutiremos sobre padronização, isto é, normalização dos corpos no próximo item e discorreremos sobre os 
modelos de representação assumidos pelos alunos nesse contexto social no tópico 3.4. também a seguir.



66

Observemos o Texto 1 (ver Anexo C) como exemplo:

Texto 1   –   Post   da Professora sobre o uso do   blog  
Exploração...
Explorem ao máximo o espaço que vocês criam...
Divulguem seus textos escolares ou elaborem novas produções de tema livre,  
porém apropriados para os amiguinhos da escola, tá! Vocês terão que realizar  
esta tarefa até o dia 18/out (sábado). Vai valer pontinho, ok?!
Abraços... []s
Profa. Samanta
11/10/2008 19:56

No  Texto  1,  a  frase  “Explorem  ao  máximo  o  espaço  que  vocês  criam”  apresenta  a 

autoridade da professora, típica na escola e agora na internet,  em fazer com que seus alunos 

utilizem o blog em atividades escolares, reforçada pelo verbo na forma imperativa como também 

acontece  no trecho  “Vai  valer  pontinho,  ok?!”.  Além disso a  ideia  semântica  da  expressão 

conduz  nossa  análise  às  particularidades  da  sanção  normalizadora  de  pena-recompensa 

(FOUCAULT,  2009),  visto  que  os  alunos  receberão  uma  gratificação  se  cumprirem 

adequadamente às atividades da aula, caso contrário, serão penalizados com o prejuízo do ponto 

na nota.

O segmento “ou elaborem novas produções de tema livre” revela até uma tentativa de fuga 

da supremacia escolar, ou melhor, há uma dissimulação do controle quando se abre para outras 

possibilidades,  mas a rédea é colocada logo em seguida quando a docente completa  “porém 

apropriados para os amiguinhos da escola, tá!”. Destacamos ainda nesse segmento que o termo 

“amiguinhos”  infantiliza  as  relações  entre  professor  e  alunos,  marcada  também pelo  uso  da 

palavra “pontinho”, o que corroboram para a não apropriação do  blog pelos alunos. Por outro 

lado, podemos ainda dizer que o diminutivo empregado na palavra “ponto” subjaz dois discursos 
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que se confrontam: o de autoridade e o de atenuação dessa autoridade. Trata-se de um sujeito-

professor dividido em dois lugares discursivos: o primeiro condiz com a posição tradicional de 

pedagogia de professor com autoridade e o segundo refere-se às novas tendências educacionais, 

nas quais o professor  é mediador,  contemporizador  e  faz uso da afetividade como estratégia 

pedagógica. 

A ordem regulada das tarefas em “Vocês terão que realizar esta tarefa até o dia 18/out  

(sábado.)” demonstra que os aspectos temporais e espaciais (BAUMAN, 2005; HALL, 2005) não 

se restringem, respectivamente, ao horário escolar e nem ao espaço físico da instituição, tendo a 

professora  o  monitoramento  das  atividades  discentes  em períodos  e  ambientes  diferentes  do 

escolar pelo acesso à internet, isto é, graças à virtualidade (LÉVY, 2003) que torna os corpos 

presentes de modo abstrato. Isso representa um poder ampliado sobre os corpos, uma vez que não 

existe expediente escolar aos sábados e tanto os alunos quanto a professora devem desempenhar 

seus papéis virtualmente como se estivem em sala de aula.

Esquadrinhar  os  alunos,  saber  quem participa  das  atividades  pedagógicas  propostas  no 

blog,  regular os textos que devem ser publicados como  posts,  enfim, todas essas medidas de 

especulação dos  sujeitos  mostram a  supremacia  da escrita  no regime disciplinar.  Em todo o 

excerto do Texto 1, por exemplo, identificamos essa “necessidade do registro”, o que nos leva a 

delinear características linguísticas do blog escolar, ou seja, apontamos a organização da escrita 

no locus em análise. Observamos que vários  blogs da internet podem até se inscreverem como 

autobiográficos ou  temáticos (ORIHUELA,  2006,  apud  LANZA,  2007  –  consultar  subitem 

2.3.1), ou entre diários eletrônicos, publicações eletrônicas ou publicações mistas (RECUERO, 

2003,  apud  KOMESU,  2005a  –  idem),  inclusive  o  blog do  Vinícius  –  como veremos  mais 

adiante,  porém  o  blog que  recortamos  nesta  pesquisa  diferencia-se  desses  moldes.  Assim, 
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compreendemos que o blog admite uma nova caracterização, a qual se pauta na ideia de que os 

blogs admitem inúmeras  formas  de  produção/composição  pela  própria  natureza  do  ambiente 

virtual onde eles se situam, não sendo engessados por nenhuma formatação.

Então, entendemos que, por um lado, o blog pode ter uma construção individual, singular, 

como  os  “diários  eletrônicos”,  centralizada  por  um  único  autor,  ou  seja,  por  um  único 

administrador  do conteúdo da página,  onde as  produções escritas  (posts)  são realizadas  pelo 

próprio criador e que admite comentários apenas de seus “seguidores”,  pessoas conhecidas e 

devidamente  cadastradas  no  blog com permissões  restritas.  Nesse  caso,  estão  relacionados  a 

sujeitos em particular que se autobiografam, adotando um tema único ou diversos assuntos em 

suas produções que podem apresentar linguagem informal com direito ao uso do “internetês” 

(RUIZ, 2005) e dos recursos gráficos.

Por  outro  lado,  os  blogs relacionados  às  práticas  pedagógicas  estão  próximos  das 

“publicações eletrônicas” que normalmente representam uma coletividade, cujo perfil de autoria 

é assumido por mais de um criador do blog que geralmente dissertam sobre um tema comum para 

seus membros. Há a participação do corpo docente e discente com a predominância da linguagem 

escrita formal. Contudo, as relações de poder-saber entre professor e alunos já estão estabelecidas 

e incorporadas pelos regimes de verdade que os atravessam, favorecendo para que esse novo 

espaço mantenha-se preso aos constructos vigentes nas instituições educacionais. 

Portanto, podemos concluir que o blog escolar não operou uma nova proposta pedagógica 

mais inclusiva, integrativa e colaborativa (MADEIRA, 2005), pelo contrário, ratificou antigas e 

ainda vigentes práticas de letramento escolarizadas, subsidiadas por verdades incontestáveis que 

asseguram  a  postura  os  mecanismos  de  controle  disciplinar  no  espaço  virtual.  Veremos  no 

próximo  item  como  a  disciplinarização  dos  corpos  promovida  por  essas  práticas  letradas 
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mediadas pelo blog escolar contribuem para a construção de posições de identidade.

3.3. As múltiplas identidades do sujeito “professora”

No início deste capítulo, notamos que a opção em trabalhar com o  blog não compete à 

subjetividade da professora, mas corresponde a efeitos das relações de poder-saber estabelecidas 

na escola. E junto de Foucault  (2004b), entendemos que o poder é multidirecional,  captando 

nossos corpos como instrumento e objeto de seu exercício em todas as instâncias sociais. Isso 

ajuda-nos  a  compreender  os  posicionamentos  identitários  que  a  professora  ocupou  no 

gerenciamento das práticas pedagógicas com o uso do blog escolar. 

Apesar  de  a  professora  buscar  novas  alternativas  para  que  o  processo  de  ensino-

aprendizagem seja  mais  significativo  para  os  alunos,  ela  se  mantém cativa  dos  preceitos  do 

ensino escolarizado, reproduzindo no blog da turma modelos de representação (HALL, 1997) de 

identidade docente que circulam na sala de aula. Isso também nos mostra que o sujeito é, a todo 

momento,  co-autor ou,  pelo menos,  coadjuvante de regimes de verdade instituídos por jogos 

discursivos entre o poder e saber  (FOUCAULT, 2009) e, por isso, a educadora não escapa dos 

regimes  de verdade estabelecidos  na  escola.  Gore  (1994)  afirma que  “práticas  educacionais  

supostamente  libertadoras  não  têm nenhum efeito  garantido.”,  e  por  mais  que  a  professora 

busque romper rotinas escolares cristalizadas e, que muitas vezes se questiona sobre o porquê 

delas, ela acaba compondo essas rotinas como legítimas (FOUCAULT, 2009). 

Também podemos afirmar que essa tentativa de mudança da prática pedagógica   buscou 

conciliar tarefas de papéis identitários diferentes (HALL, 2005; BAUMAN, 2005): por um lado, 
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observa-se a professora como  educadora,  preocupada com processos de ensino-aprendizagem 

mais  significativo  e,  por  outro  lado,  encontra-se  a  professora  como  funcionária  pública, 

responsável  pelos  afazeres  de sua  função,  tendo que se  inserir  na  ordem do discurso de ser 

professor.  Percebemos, então, que a obrigação de uma identidade acaba interferindo na outra 

(WOODWARD,  2008),  pois  buscar  tecnologias  para  a  sala  de  aula  subjaz  um  modelo  de 

representação  de  um  docente  inovador,  moderno  e  atualizado/conectado  com  o  mundo  e, 

consequentemente, induz práticas mais ágeis, rápidas e eficazes. Essa facilidade contribui para o 

cumprimento  do  Currículo  Oficial  do  Governo  do  Estado  de  São  Paulo  como obrigação  de 

empregado do setor público que a professora era. Além disso, por se tratar de uma professora de 

línguas, trabalhar com as novas práticas de letramentos foi uma alternativa para seu objetivo, até 

mesmo porque o  blog envolve várias linguagens, inclusive a escrita tão privilegiada e exigida 

na/pela escola (FOUCAULT, 2009).

Esse  embate  das  funções  identitárias  distintas  provocam  confusões  nas  relações 

pedagógicas entre a professora e os alunos no blog.

Texto 2   – Comentário da professora sobre opiniões dos alunos sobre o   blog  
Oi, Caras Meninas!
Todas as sugestões serão levadas a sala de aula na terça-feira. Gostei muito da  
participação de vocês! As idéias são ótimas, porém precisamos incentivar os  
outros alunos a acessar o blog, senão ele não terá a função que desejamos que  
ele tenha!
Até mais,
Beijos...
Profa. Samanta
29/08/08 11:21

Esse excerto (ver Anexo B) mostra um deslocamento da identidade “professora” pelo uso 

dos termos “Caras Meninas” e “Beijos”, dado que esse tipo de cumprimento não é comum no 
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contexto escolar. Isso acontece em vários posts publicados pela docente, inclusive no Texto 1 que 

analisamos no tópico anterior (3.2.). No entanto, as relações de poder vigentes na escola voltam à 

tona quando a própria  docente  marca sua identidade assinando “Profa.  Samanta”,  autoridade 

também reconhecida pelos alunos nos Textos 4, 5 e 6, expostos a seguir (ver Anexo A).

Essa análise faz com que retomemos os conceitos de alteridade e  contexto propostos por 

Moita Lopes (1998) como delineadores do discurso. Em nosso corpus de análise, a presença do 

professor situa-se como “o outro” e a escola como “o contexto” para as práticas de escrita no 

blog escolar, o que significa uma demarcação discursiva, uma vez que a relação professor-aluno 

no contexto escolar nos evidencia uma relação específica de poder, na qual o mestre tem mais 

autoridade que o aprendiz. É mais do que isso, segundo Moita Lopes (1998): tendo em vista que a 

escola assume socialmente o papel de instituição formadora de conhecimento – e é reconhecida 

como  tal  –,  pode-se  afirmar  que  os  significados  gerados  no  contexto  escolar  têm  mais 

credibilidade do que em outros contextos, justificada pela posição de autoridade que os docentes 

desempenham  na  construção  dos  significados.  Além  disso,  levando  em  consideração  a 

importância da escola na vida das pessoas, pelo menos no que se refere à quantidade de tempo 

gasta  na  instituição,  pode-se  afirmar  também  que  as  práticas  discursivas  exercem  papel 

fundamental na constituição de identidades sociais (MOITA LOPES, 1998). 

Então,  a  postura  educacional  se  reafirma também na  passagem “As idéias  são ótimas,  

porém precisamos incentivar os outros alunos a acessar o  blog”, uma vez que as práticas da 

escrita no  blog deixam subentendidas estratégias disciplinares do exame (FOUCAULT, 2009) 

que totaliza e individualiza os alunos.

“Graças a todo esse aparelho de escrita que o acompanha, o exame abre duas  
possibilidades  que  são  correlatas:  a  constituição  do  indivíduo  como  objeto  
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descritível, analisável, não contudo para reduzi-lo a traços “específicos”, como  
fazem os naturalistas a respeito dos seres vivos; mas para mantê-lo em seus  
traços singulares, em sua evolução particular, em suas aptidões ou capacidade  
próprias,  sob  o  controle  de  um  saber  permanente;  e  por  outro  lado  a  
constituição de um sistema comparativo que permite a medida de fenômenos  
globais, descrição de grupos, a caracterização de fatos coletivos, a estimativa  
de  desvios  dos  indivíduos  entre  si,  sua  distribuição  numa  “população”. 
(FOUCAULT, 2009; p.182)

Quer dizer que, através da escrituração das atividades propostas no blog, a professora pode 

examinar  seus alunos,  comparando-os a fim de torná-los iguais,  normalizá-los (FOUCAULT, 

2009) e unificá-los como um todo, a classe. Ao mesmo tempo em que os qualifica pelos desvios 

de comportamento e desempenho, uma vez que sabe que somente alguns alunos participaram da 

atividade solicitada,  enquanto que a  maioria  não se manifestou,  ou melhor,  não realizaram a 

proposta da professora.

Além disso, a alternância do pronome pessoal “eu” para “nós” exposta respectivamente 

pelos  verbos  “Gostei”  e  “precisamos”,  “desejamos”  articulados  pela  conjunção  adversativa 

“porém”  instaura  o  discurso  pedagógico  contemporâneo  da  inclusão,  cuja  proposta  visa  a 

participação coletiva (e não somente uma contribuição seletiva).

Isso  revela  a  manutenção  dos  regimes  de  verdade  incorporados  pela  professora  que 

continua  a  perpetuar  modelos  de  representação  identitária  produzidos  na  escola  que  são 

assumidos pelos alunos também no ambiente virtual. É o que discutiremos na seção seguinte de 

análise.
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3.4. As representações identitárias dos alunos

Visto que os discursos articulam diferentes visões de mundo, as quais dependem da posição 

que o sujeito ocupa nas relações sociais, há nas práticas letradas com o blog escolar a circulação 

de  múltiplas  vozes  discursivas  que  são  assumidas  pelos  membros  desse  contexto.  No  blog 

1h2008 (nome dado ao blog escolar em questão), a maioria dos textos publicados responde a uma 

atividade iniciada na sala de aula, como mostra o texto a seguir:

Texto 3   – Comentário da aluna Telma sobre a produção de um texto para o  
blog   escolar   
Como a professora pediu; um texto para o blog!!! [grifo nosso]
Não sei se está bom, mas ficarei feliz em ler comentários por parte de todos os  
integrantes do blog. Todos os tipos de comentário; críticas positivas, ou não,  
sugestões e quais quer outras!!!
Então ok!!!
Bjaum!!!
16/10/08 14:57

O trecho destacado no Texto 3 (consultar  Anexo D) exemplifica a  resposta  da aluna à 

professora sobre a atividade solicitada na aula, que consistia na produção ou reprodução de um 

texto que os alunos gostassem  e publicassem no  blog escolar,  mantendo o elo dialógico do 

discurso. No continuum do texto da aluna, o fragmento “(...) ficarei feliz em ler comentários por  

parte de todos os integrantes do blog.” retoma indiretamente a fala da professora em sala de aula, 

bem como reproduz diretamente a intenção homogeneizadora da professora exposta no Texto 2 

assim  “(...)  precisamos  incentivar  os  outros  alunos  a  acessar  o  blog (...)”,  entrelaçando  o 

discurso pedagógico e o comentário da aluna na posição-sujeito que ela ocupa nesse contexto. 

Isso significa que o texto da aluna revela mais do que a dialética discursiva, isto é, a composição 
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múltipla do sujeito dos discursos, e demonstra como são estabelecidas as relações de identidade 

nesse  recorte,  estabelecendo  o que é  e  não  é  permitido  dizer  e  quem é  e  não  é  permitido 

manifestar o seu dizer (FOUCAULT, 2004a).

Essa  afirmação  torna-se  mais  evidente  quando  observamos  a  expressão  “Como  a  

professora pediu; um texto para o blog!!!”, presente no mesmo exemplo (Texto 3). O trecho 

mostra que a aluna não fala com a professora, mas sim com os demais alunos participantes do 

blog escolar,  expondo  a  posição  identitária  que  ocupa  nesse  contexto.  Esse  posicionamento 

discursivo conota o reconhecimento social da voz dessa aluna em manifestar o seu dizer, pois tem 

a permissão de representar o professor em sua “ausência”, digamos física. Isso  significa  que a 

aluna aprova e sustenta o papel docente substituindo-o e mostrando aos demais que “cumpriu seu 

dever” de aluno, pois para ela ser aluno é 

“mais do que levantar cedo, vir à escola e sentar em uma cadeira de uma sala  
de aula.  Estudante é uma profissão e como todas as profissões devemos ser  
responsáveis,  cumprindo nossa função (nosso dever).  Procuro sempre dar o  
meu melhor: realizar todas as atividades propostas e respeitar todos ao meu  
redor.” (Questionário respondido por Telma - ver Anexo E)

Dessa  forma,  qual  posição de  aluno cumpriria  exatamente  a  solicitação  da  professora? 

Percebe-se que a estudante Telma assume a posição de identidade de “melhor aluno” da classe, 

haja vista que ela assume em sua própria fala a perseverança de cumprir seu papel de aluno, 

ilustrada na citação acima. Além disso, ela tomou (sempre) a iniciativa de publicar, de primeira 

mão,  uma  produção  de  sua  autoria  (tão  solicitada  pela  professora)  para  o  blog da  turma, 

explicitado pela data e hora exibido nos  posts. É o mesmo papel de aluno que levanta a mão 

primeiro para responder à pergunta do professor em sala de aula ou aquele que quer sempre 

responder primeiro. Assim, a aluna reafirma neste trecho do Texto 3 “(...) ficarei feliz em ler  
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comentários por parte de todos os integrantes do blog.” a posição assumida na prática social por 

meio da representação do discurso da professora manifesto, por exemplo, no Texto 2 como “(...) 

precisamos incentivar os outros alunos a acessar o blog (...)”

Isso indica que as posições hierárquicas não são alteradas no blog, pelo contrário, há uma 

transposição do que já  se  estabeleceu em sala  de aula.  A menção  da professora  no referido 

ambiente  é  mantida  pela  própria  docente  quando  marca  sua  identidade  assinando  “Profa.  

Samanta”, como citado no trecho 2, e agora marcada pelo(s) aluno(s):  

Texto 4   – Opinião da aluna Telma sobre o uso do   blog   escolar  
Olá professora! [grifo nosso]
Bem, eu acho interessante publicar um calendário de provas, trabalhos, lições  
do dia e exercícios a serem feitos para o dia seguinte!!! Também é interessante  
discutirmos  sobre  assuntos  da  atualidade,  onde  cada  membro  daria  sua  
opinião. Poderia-se ainda deixar mensagens e pensamentos pessoais...
Ok?!! Bjaum....
27/08/08 14:49

O trecho mostra que as posições identitárias dos sujeitos manifestadas no ambiente físico 

da  escola  (a  sala  de aula)  transportam-se para  o  espaço virtual,  onde,  por  exemplo,  a  aluna 

posicionada como a “melhor” da sala é a primeira a participar da atividade proposta, cuja opinião 

acerca da pergunta lançada pela professora sobre como utilizar o  blog é reforçado pelos outros 

poucos alunos que opinaram, como ilustra o seguinte texto: 

Texto 5   – Opinião da aluna Bianca sobre o uso do   blog   escolar  
Oiie...
Achei bem interessante o que a Telma. sugeriu. [grifo nosso]
Acho que seria uma boa ideia postar aqui as atividades a serem feitas não só dá  
materia de português mais das outras também.
Colocar as duvidas que ocorreram em alguma lição, acho que poderiamos não  
flar somente das coisas da escola e sim coisas que nos interessa fora da vida  
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escolar, cometar as coisas do dia-a-dia.
Como a senhora falo professora diario virtual porque não virar um diario dos  
alunos, as vezes temos alguma coisa pra fala que não queremos falar  
pessoalmente com a pessoa talvez tejamos vergonha ou algo parecido aqui  
poderia ser talvez uma maneira mais facil de nos expressar. 
Bom acho que é mais ou menos isso
Beeiijos
27/08/08 21:36

É como se os(as) outros(as) alunos(as) só pudessem se expressar depois da tal aluna. Isso 

revela que a representação do que ser um “bom aluno” está presente no discurso que a  “melhor 

aluna”  vai  proferir,  confirmada  pela  citação  valorativa  da  opinião  da  referida  aluna  também 

expressa no próximo exemplo:

Texto 6   – Opinião da aluna Lígia sobre o uso do   blog   escolar  
Oi prof!
Bom, achei a idéia da telma. otima [grifo nosso],a maioria dos alunos da sala  
estão de acordo que o calendario com as provas,trabalhos e liçoes do dia seria  
muito bem aproveitada por todos!
Tambem acho interessante podermos fugir um pouco dos assuntos escolares e  
tratar de assuntos do dia-a-dia,poder publicar letras de musica,pensamentos  
pessoais,assuntos de interesse geral para que possamos discutirmos e etc..
bjus!
28/08/08 17:48

As opiniões apreciativas de Bianca e Lígia à fala de Telma, expostas nos textos 5 e 6, 

revelam outra posição de identidade presente no contexto escolar. Aquele aluno que não cumpre 

todas as atividades propostas pelo professor em sala de aula, mas também não deixa de realizar a 

maioria delas,  constitui uma posição identitária  de “bom aluno”, ou seja,  são estudantes que 

apresentam a maior parte das notas “dentro da média” esperada e comportamento quase sempre 

“disciplinado” no sentido foucaultiano de estar sujeito a, de ser dócil e cumprir as expectativas 

escolares,  como nota   Bianca  em questionário  respondido  para  esta  pesquisa,  cuja  pergunta 
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centrava na ideia do que era ser aluno e como ela se via nessa situação: “Para mim ser aluno é  

estar disposto sempre em aprender, me vejo nessa posição como alguém que aprende a cada dia  

mais  para que no futuro alcance meus objetivos.” (ver  Anexo G).  Nesse  caso,  tanto  Bianca 

quanto Lígia desempenham esse papel de “aluno bom”, pois Lígia também se vê como tal: “Bem 

ser  aluno  é  participar  das  atividades  e  trabalhos,  ter  um bom comportamento  e  ajudar  os  

colegas  que  precisam  além  de  fazer  muitas  amizades.  Me  vejo  como  uma  boa  aluna  (...)” 

(consultar Anexo H). 

Além disso, essa autointitulação de “boas alunas” permite-nos inferir  que essa Lígia  e 

Bianca tentam timidamente resistir17 aos regimes de verdade educacional (FOUCAULT, 2004b), 

embora  sejam  inibidas  pelas  relações  de  poder-saber  que  as  constituem  pelas  práticas  de 

disciplinamento escolar (FOUCAULT, 2009), uma vez que o professor cobra a realização das 

atividades de todo o corpo discente, pois todos devem ser “ótimos alunos”, como Telma.

Esse  balbucio contestador  pode ser  notado também pelo  anseio  das  alunas em abordar 

temas que não são “permitidos” no ambiente educacional, expressos nos seguintes trechos de 

Telma18  “Poderia-se ainda deixar mensagens e pensamentos pessoais...” e de Lígia “(...) tratar  

de  assuntos  do  dia-a-dia,poder  publicar  letras  de  musica,pensamentos  pessoais,assuntos  de  

interesse geral para que possamos discutirmos e etc..” Há um desejo em ambos os comentários 

de demonstrar sua identidade, que não é a de aluno, mas aquela identidade que não é (ou não 

pode  ser)  assumida  na  escola.  Inclusive  a  fala  de  Bianca  aponta  como são  estabelecidas  as 

17 Discutiremos a questão da resistência com mais profundidade no próximo item desta capítulo.
18 Vale a pena destacar que Telma, na postura de “melhor aluna da turma”, expõe pouco ou quase nunca sua vontade 
de desviar-se das rotinas escolares. Entendemos que essa única tentativa pressupõe um modo dela ser aceita pelo 
grupo da classe, pelo grupo de adolescentes que ela também é. Além disso, percebemos que as falas de Lígia e 
Bianca são mais completas e direcionadas do que a de Telma, no que se refere às atividades não-escolares que o blog 
da turma poderia englobar. Isso nos leva a concluir que Telma aceita mais o papel da escola dos que os demais 
alunos.
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relações entre professor e aluno na escola e que no  blog escolar poderia ser diferente, pois a 

virtualidade  permite  a  suspensão  dos  corpos  em  ausência  e  presença,  o  que  facilitaria  a 

comunicação entre docentes e discentes.

“Como a senhora falo professora diario virtual porque não virar um diario dos  
alunos,  as  vezes  temos  alguma  coisa  pra  fala  que  não  queremos  falar  
pessoalmente  com a  pessoa  talvez  tejamos  vergonha  ou  algo  parecido  aqui  
poderia  ser  talvez  uma  maneira  mais  facil  de  nos  expressar.”  (Trecho  do 
Texto 5 - Opinião da aluna Bianca sobre o uso do blog escolar).

No  entanto,  diferentemente  dessas  alunas,  que  sucumbiram  essa  “outra  identidade”,  o 

estudante  Vinícius,  apesar  de  corresponder  modestamente  as  atividades  propostas  no  blog  

escolar,  cria  um  espaço  digital  exclusivo  para  expor  seus  textos,  suas  ideias,  suas  outras 

identidades. Vejamos no próximo tópico como se deu a criação do blog do Vinícius.

3.5. O efeito das relações de poder-saber escolar no ambiente virtual

Entendemos  que  práticas  discursivas  produzem  determinadas  identidades  com  voz 

reconhecida na sociedade que, no entanto, podem ser aceita ou refutada (FOUCAULT, 20004b – 

ver seção 1.3.). Ao pensar no contexto escolar contemporâneo, observamos que nem sempre a 

voz do professor é hegemônica e isso quer dizer que o poder gera resistências, pois indica sua 

dispersão, ou seja, o poder não se dá concentrado em um objeto social (a escola, o professor, o 

Estado, um grupo, ou até mesmo, um soberano), mas está diluído, espalhado, disseminado por 

toda a camada social (FOUCAULT, 2009). Isso fundamenta a ideia foucaultiana de cada corpo 

exerce relações de poder de uns sobre os outros. Na escola, não acontece diferente e as práticas 
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pedagógicas mediadas pelo uso do blog escolar sustentaram essas relações de poder, tanto pela 

sujeição quanto pela contestação, exemplificadas pelas identidades sociais que suscitaram de tais 

práticas.

Inferimos  que  as  identidades  da  professora  e  das  alunas  analisadas  a  pouco  conferem 

formas específicas de subjetivação aos regimes de verdade que operam em prol do poder-saber 

escolar  e  que  a  criação  do  blog particular  do  aluno  Vinícius  representa  a  rejeição  desses 

discursos.

“[...] em Foucault, a resistência é pensada de modo diferente. Para ele, o poder  
se dispõe numa rede, na qual há, de fato, pontos de resistência, mas que não  
são extraídos 'de um lugar de grande Recusa – alma da revolta, foco de todas  
as rebeliões, lei pura do revolucionário', mas que são, sim, gerados dentro da  
própria  rede,  às vezes  amplamente abrangentes,  mas,  em geral,  minúsculos,  
transitórios e móveis.” (VEIGA-NETO, 2005; p.151)

Quer  dizer  que  a  resistência  não  é  o  oposto  do  poder,  mas  efeito  dessas  relações  de 

dominação (FOUCAULT, 2004b), isto é, o blog do Vinícius não deve ser visto como o contrário, 

a oposição à prática  pedagógica de uso do  blog escolar  e sim como subjacente  a tal  prática 

(surgiu  com/por  ela).  A  professora  esperava  a  participação  de  todos  os  alunos  quando 

implementou a prática letrada com o  blog,  assim como espera em sala de aula.  Contudo, do 

mesmo modo que na classe existem alunos resistentes aos afazeres educacionais, no blog escolar 

as refutações também aparecem, inclusive de modo “atualizado” à tecnologia virtual, como foi o 

caso do blog do Vinícius.

No início deste capítulo, no item “Mapeamento do Recorte Sociodiscursivo”, observamos 

que o aluno Vinícius tinha o hábito de levar produções escritas de sua autoria para a professora 

apreciar e corrigir possíveis erros gramaticais. Com a proposta do blog escolar, esse aluno não se 

demonstrou interessado já que nem manifestou sua opinião sobre o uso desse recurso em sala de 
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aula. Porém, foi incentivado pela professora a publicar seus textos pessoais no blog da turma. Ao 

invés disso, o aluno criou um espaço virtual pessoal para essas escritas, um espaço para “sua voz 

social”.

A posição de Vinícius dentro da relação de poder-saber escolar, mesmo que o escolar se 

situe no campo virtual, mostra uma forma de escapar dos regimes de verdade instituídos nesse 

contexto e de expor aquela identidade que não é permitida na escola. 

“Ser  jovem  é  ser  inconsequente.  Isso  mesmo,  não  totalmente,  mas  provar  de  coisas  

arriscadas  e  doidas,  sem  se  preocupar.”  (Questionário  respondido  por  Vinícius  -  consultar 

Anexo F). Esse depoimento do aluno demonstra sua visão sobre o que é ser jovem e remete-nos à 

concepção  de  sujeito  pós-moderno  delineada  por  Hall  (2005)  que  se  compõe  como  um ser 

inacabado propenso a constantes (trans)formações. Essa perspectiva coaduna o sujeito discursivo 

proposto  por  Foucault  (2008),  o  qual  se  constitui  segundo  discursos  vigentes  em  um  dado 

contexto social. Contudo, observamos que essa posição de identidade tanto na instituição física 

da escola quanto no  blog escolar não pôde ser assumida, pois “inconsequências”, “desvios de 

norma  e  conduta”  não  são  aceitos  pelas  relações  de  poder-saber  em  vigor  na  educação 

(FOUCAULT, 2009).

Compreendemos que escrever no blog escolar significa estar disposto às normas da escola, 

mas como Vinícius  não incorpora  esses discursos,  acaba por  não ocupar  a  posição de “bom 

aluno” tampouco de “ótimo aluno” nesse contexto e apropria-se da posição identitária de aluno 

“rebelde”, “indisciplinado”.

“Diferente do que certas horas querem enfiar em nossa cabeça, não é apenas  
uma posição de aluno que veio aprender com o professor, é conviver em um 
ambiente, se relacionar com ele, se divertindo e aprendendo, já que ninguém  
suporta  seriedade  a  todo  momento.  Me  vejo  assim. (...)”  (Questionário 
respondido por Vinícius - ver Anexo F)
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Nesse excerto, o aluno dá sua opinião sobre o que é ser aluno e, quando expressa “não é  

apenas uma posição de aluno que veio aprender com o professor”, mostra que não vê o docente 

como  detentor  do  conhecimento  diferentemente  da  postura  escolar  que  sustenta  e  delega 

responsabilidades a essa profissão (FOUCAULT, 2009). Isso nos leva a compreender a recusa do 

estudante  em participar  da  proposta  da  professora  de  trabalhar  com  blog,  uma vez  que  não 

submete-se a esse discurso, age de forma a cercear a atividade.

É importante lembrar que a identidade ocupada por Vinícius não está no campo da opção, 

da escolha subjetiva, mas sim dentro de uma rede de “verdades” nas quais circulam múltiplas 

vozes sociais com interesses políticos19 diversos e distintos. Assim, inferimos que o estudante é 

constituído por  outros  discursos  que não o escolar,  pois  diz  “Diferente  do que  certas  horas  

querem enfiar  em nossa  cabeça  (...)”,  e,  por  essa  razão,  não  corresponde  aos  regimentos  e 

comportamento escolares.

Além disso, tendo em mente que as relações de poder na ótica foucaultiana são dispersas, 

dissipadas,  não  se  localizando  em  um  ponto  de  concentração,  elas  estão  predispostas  a 

modificações. Isso explica, por exemplo, a oscilação do poder ora na supremacia docente ora na 

hegemonia discente, tanto em sala de aula quanto no blog escolar e acrescentamos que no blog a 

dominação estudantil  foi mais forte que a voz da professora, uma vez que muitos alunos não 

cumpriram  suas  solicitações,  rejeitando-as.  No  entanto,  por  vezes,  como  pudemos  observar, 

alguns alunos atenderam ao pedido, ou melhor, à ordem do discurso escolar. Por essa razão, o 

aluno Vinícius tem de ceder, em certas horas, ao poder da professora e realizar as atividades. 

Assim, ele acaba publicando um texto de sua co-autoria, do mesmo modo que  outros alunos 

19 Político,  na perspectiva  foucaultiana,  de agir  sobre as  ações do(s)  outro(s)  de modo que construa uma certa 
relação de poder (FOUCAULT, 1995; 2004b).
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fizeram quando a professora solicita rigorosamente que seja entregue uma redação somente com 

a publicação da mesma no blog escolar. A proposta configurava no estudo de uma personagem 

chamada Suzana, a qual os alunos junto da professora elaboraram coletivamente em sala de aula 

um perfil de sua personalidade segundo estilos de vida contemporâneos, conforme proposta do 

material didático fornecido pelo governo do Estado de São Paulo (ver Anexo J). A partir dessa 

construção, os alunos deveriam redigir uma crônica ou um poema como se fossem a personagem 

Suzana.

Texto 7   – Poema elaborado por Vinícius e mais um aluno da classe   
A noite
A noite nós acalma e nós inspira
seu breve barulho, tocar silencioso
o nada e o tudo, lado a lado

Na noite você para seu dia
tudo acabou
reflita sobre o que fez

Na noite, ao acordar
ao despertar
ao se irritar
se sentindo perdido e sozinho
no gigantesco barulho silencioso que existe

Dentre as estrelas, ou o leve pingar
de uma gota se quer
podemos olhar

A noite  um longo olhar
que atravessa tudo
e nos acalma

Ela mostra em sua simplicidade
nossa salvação

enquanto em seu silêncio
todos dormem



83

sobre uma leve canção

A noite nos da esperança
de esquecer o que fizemos hoje
e tentar de novo amanhã!
(...)
Veja outras coisas interessantes em [  link   para o blog do Vinícius]  
09/11/2008 01:56

É interessante notar que Vinícius cumpriu seu papel de aluno, mas sem deixar de expor sua 

identidade de resistência ao sistema escolar proposto, quando acrescenta o link para acesso de seu 

blog pessoal, divulgando-o para os demais alunos da turma como uma forma de “fazer política” 

sobre a ação dos outros (FOUCAULT, 1995; 2004b). Não temos dados de que os outros alunos 

da classe acessaram o blog do Vinícius, mas o que se percebe é que essa(s) outra(s) identidade(s) 

permeia(m) os sujeitos e demonstra que não é só o Vinícius que resiste à identidade escolar. 

Lembramos que a intenção das alunas, discutida no item 3.3. deste capítulo, em escrever, publicar 

textos não-escolares no blog destinado às atividades pedagógicas indicam uma singela tentativa 

de expor identidade(s) que não são assumidas (ou permitidas a se assumir) na escola. O mesmo 

acontece com o aluno Ângelo, porém entendemos que ele resistiu mais do que aceitou a proposta 

da professora, uma vez que não cumpriu assiduamente ou completamente às atividades, porém 

não  conseguiu  agir  como  Vinícius.  O  Aluno  Ângelo  também pouco  participou  das  lições  e 

respondeu em questionário como se vê na posição de aluno: “Ser aluno é ser moldado a ser  

cidadão. Uns não se adaptam a tais moldes, outros se submetem deliberadamente a estes.” (ver 

Anexo I).

Mas  não  é  só  isso,  quando  Vinícius  diz  “Veja  outras  coisas  interessantes  (...)”,  deixa 

subentendido que o blog escolar não apresenta “tantas coisas interessantes” quanto o blog dele 

possa ter, até mesmo porque ele publica esse texto “interessante” em seu blog pessoal (consultar 
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Anexo K). Ao nosso ver, a proposta de redação, cujo objetivo era marcar a personagem com 

traços  contemporâneos,  permitiu  Vinícius  manifestar  outra(s)  identidade(s)  diferente  daquela 

assumida na escola, identidade(s) “mais interessantes”. Inferimos que o tema do poema “A noite” 

representa o apreço que os adolescentes têm pela noite,  justificadas hoje em dia pelo uso de 

roupas pretas e maquiagem escura e, nesse excerto, pelas várias palavras que valorizam a noite 

como algo bom, por exemplo em “A noite nós acalma e nós inspira” e “Ela mostra em sua  

simplicidade / nossa salvação”. Inclusive retoma características do sujeito pós-moderno (HALL, 

2005;  FOUCAULT,  1995),  descrito  a  pouco,  pelos  versos  “A noite  nos  da  esperança  /  de  

esquecer o que fizemos hoje / e tentar de novo amanhã!”, o que representa a incompletude do 

sujeito que se constrói a todo momento, a toda nova experiência e prática social.

Enfim, entendemos que o  blog do Vinícius expressa deliberadamente uma resistência ao 

discurso pedagógico do blog escolar proposto pela professora, a qual se dá pelo entendimento das 

regras que são estabelecidas discursivamente nesse espaço, isto é, por reconhecer que não pode 

postar qualquer texto no blog escolar ele cria outro espaço. Assim como, de maneira mais sutil, 

algumas alunas também tentaram resistir, mas acabaram se submetendo às normas educacionais. 

Contudo,  não  nos  passa  despercebido  o  silêncio  da  grande  parte  dos  alunos  às  atividades 

escolares com o blog que revela uma outra forma de refutação. É notável que a maioria discente 

calou-se, não se manifestou, recusou-se a realizar as tarefas, demonstrando um forte poder da 

subversão. Outrossim, essa abstenção quase que generalizada conduz-nos a inferir que muitos 

observavam poucos, no sentido sinóptico que o blog escolar subjaz por sua natureza.  

Portanto,  discorremos  nessa  seção  como  os  sujeitos  estão  constantemente  dispostos  a 

discursos que representam uma ou outra identidade e que constroem relações de poder-saber em 

qualquer circunstância, seja na escola, seja na internet. Contudo, essas práticas discursivas podem 
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atravessar o sujeito pela aceitação ou pela rejeição, por isso pensar a resistência como construção 

intrínseca às relações de poder-saber e não como fator externo e oposto.

Pontuaremos em nosso próximo capítulo nossas considerações finais acerca do trabalho de 

pesquisa aqui desenvolvido.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos dizer que já não é de hoje que a questão das identidades instiga e movimenta a 

vida do homem. Entender suas origens,  trilhar  caminhos em busca de respostas  faz parte  da 

essência humana. Mas, talvez, o que o homem não percebeu ainda é que não são as respostas vão 

dizer quem ele é, mas sim o modo como ele busca essas informações, o modo como ele olha para 

o mundo é que vão delinear quem é esse “sujeito homem”.

Baseados nessa perspectiva foucaultiana, propusemo-nos a investigar de que modo o uso de 

recursos  tecnológicos,  em  específico  o  blog  da  internet,  em  práticas  de  letramento  escolar 

estabelece  relações  específicas  de  poder-saber que  implicam  na  constituição  identitária  dos 

sujeitos. Buscamos refletir sobre o desenvolvimento dessa prática, observando aulas de Língua 

Portuguesa do primeiro ano do Ensino Médio de uma dada escola pública localizada em Atibaia, 

no interior do Estado de São Paulo, e analisamos as implicações que se acarretam nas relações de 

professor-aluno e de ensino-aprendizagem sustentadas por esse recurso eletrônico/digital para a 

constituição dos sujeitos na prática escolar.

Para isso, pautamo-nos na ideia de que em nossa contemporaneidade circulam discursos 

modernos, entendidos como pensamento, valores, crenças formadas por padrões dicotômicos, e 

pós-modernos,  que  descentralizam  modelos  questionando-os,  uma  vez  que  ambos  não 

contemplam o momento por sua totalidade (MASCIA, 2004). Sob essa concepção de nossa época 

“líquido moderna” (BAUMAN, 2005), observamos que os sujeitos desta pesquisa apresentam-se 

como seres inacabados, mutáveis, em constate processo de formação (HALL, 2005). Então, o que 

está em jogo são as posições multifacetadas que o sujeito incorpora cada qual em dado momento 
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e situação, pois as identidades não são fixas aos sujeitos, mas se constituem a cada nova prática 

social.  Faz-se necessário lembrar que o  posicionamento identitário depende da aceitação ou 

refutação  de  materiais  simbólicos,  ou  seja,  de  modelos  de  representação.  Contudo,  essa 

apropriação  de um ou de outro  modelo  de  representação  não advém da  subjetividade  dos 

sujeitos e sim de relações de poder-saber que os conduzem a certas posições de identidades. 

Nessas condições, percorremos o viés educacional, dado que a escola não fica isenta desse 

movimento híbrido moderno/pós-moderno, até mesmo porque ela está intrinsecamente ligada à 

constituição  de  diversos  tipos  de  sujeitos  sociais  pela  sua  interação  social,  pelo  seu 

desenvolvimento  individual  e  coletivo,  bem  como  por  seus  valores  políticos  e  econômicos. 

Compreendemos  que  a  escola desempenha  papel  fundamental  na  vida  dos  sujeitos  (MOITA 

LOPES,  1998),  além  de  ser  reconhecida  socialmente  como  instituição  de  forma(ta)ção  de 

sujeitos,  isto  é,  administra  e  dociliza  os  corpos  pelo  controle,  vigilância  e  disciplinamento 

(FOUCAULT,  2009)  sob relações  específicas  de  poder-saber  gerenciadas  pela  autoridade  do 

professor. Desse modo,  as práticas discursivas centradas na escrita no contexto escolar fazem 

circular representações que levam os sujeitos a assumir um dado posicionamento identitário. Em 

outras  palavras,  as  identidades  são  construídas  em  práticas  de  letramento  escolar pelo 

apregoamento de certos “regimes de verdade”, discursos tomados socialmente como verdades 

absolutas.

No entanto, as novas práticas de letramento, ou melhor, o letramento digital ecoam novas 

identidades e colocam em xeque padrões sociais cristalizados. Por esse motivo, observamos que a 

posição docente vem sendo desestabilizada na sociedade contemporânea, pois a escola enquanto 

instituição moderna se coloca como provedora de saber, e o professor, por consequência como 

lócus de disseminação desse saber. Porém, na  cibercultura (SOARES, 2002) em que vivemos 
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hoje,  vemos  esse  lugar  sendo  abalado,  o  acesso  exacerbado  a  todo  o  tipo  de  informação, 

principalmente pela internet e televisão, tem tirado esse lugar da escola e, por consequência do 

professor. Inclusive, analisar da postura da professora-pesquisadora, que não estava a princípio 

prevista, mostra-nos como os “lugares sociais” estão sendo (trans)formados a todo momento. E, 

segundo Foucault (2004b), só é possível questionar-se sobre determinados “regimes de verdade” 

se estivermos dentro e  participando dessas relações de poder-saber, sendo a  subjetivação e a 

resistência efeitos intrínsecos ao exercício do poder. Então, passemos a olhar o mundo, com 

menos ingenuidade, sob a ótica foucaultiana. 

“Para resistir, é preciso que a resistência seja como o poder. Tão inventiva, tão  
móvel, tão produtiva quanto ele. Que, como ele,venha de "baixo" e se distribua  
estrategicamente  [...] Não coloco uma substância  da resistência  face  a uma  
substância do poder. Digo simplesmente: a partir do momento em que há uma  
relação  de  poder,  há  uma  possibilidade  de  resistência.  Jamais  somos  
aprisionados  pelo  poder:  podemos  sempre  modificar  sua  dominação  em 
condições  determinadas  e  segundo  uma  estratégia  precisa.”  (FOUCAULT, 
2004b; p. 136)

Encontramo-nos, sim, mergulhados, segundo Foucault (2009), em uma “nova política do 

corpo”:  a  disciplinaridade  como  formas,  modelos  constituídos  de  tecnologias  coercivas  de 

comportamento, sendo a família, o exército, o trabalho, a escola, o judiciário são exemplos dessa 

nova ordem social. O “adestramento” como observação permanente e avaliação contínua, investe 

um  saber organizado  sobre  o  sujeito,  como  instrumento  de  fabricação  de  corpos  dóceis  e 

produtivos concomitantemente que legitima determinadas relações de poder.

“Essa  superposição  de  modelos  diferentes  permite  determinar  a  função  de  
“adestramento” no que ela tem de específico. Os chefes e subchefes em Mettray  
não devem ser exatamente nem juízes, nem professores, nem contramestres, nem  
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suboficiais, nem “pais”, mas um pouco de tudo isso e num modo de intervenção  
que é específico. São de certo modo técnicos do comportamento: engenheiros  
da  conduta,  ortopedistas  da  individualidade.  Têm  que  fabricar  corpos  ao  
mesmo tempo dóceis e capazes (...)” (FOUCAULT, 2009, p. 279)

Porém, entendemos que a visão cartesiana do mundo moderno é sufocada cada vez mais 

pelo  pensamento  da  pós-modernidade  que  suscita  afirmações  ambíguas  como essa  citada  no 

trecho: se não devemos exercer sobre o outro o papel  de  juiz,  professor,  chefe,  pai etc,  mas 

devemos ser, ao mesmo tempo, um pouco de tudo, quem devemos ser, afinal? 

Nessa  “modernidade  líquida”  (BAUMAN,  2005),  há  uma  diversidade  de  papéis  a 

desempenhar constantemente, num fluxo de resistências e concessões, contudo nenhuma posição 

permanece imutável e intransigente. Do mesmo modo que Foucault provoca nosso pensamento a 

mudança, a transformação, a reflexão sobre que posição-sujeito podemos assumir frente ao nosso 

trabalho, frente à educação de nossos filhos etc, uma vez que estamos imbricados em relações de 

poder-saber, ao mesmo tempo, como agente e paciente. 

O que queremos dizer é que este trabalho de pesquisa não aponta um sujeito prostrado, 

impotente diante de “ordens discursivas” de poder-saber, até mesmo porque não haveria novas 

propostas  pedagógicas  e/ou  alunos  indisciplinados.  Apresentar  uma  pesquisa  no  campo 

educacional  sob  a  perspectiva  foucaultiana  permite-nos  resgatar  a  todo  momento  nossas 

motivações  para  ocupar  a  posição de docente.  Significa  questionar  nosso procedimento  mais 

comum, mais óbvio e refletirmos se ele ainda é uma conduta significativa aos nossos alunos. Ou 

seja,  coloca-nos  constantemente  na  produção  de  novas  possibilidades  educacionais,  mesmo 

diante dos desafios mais árduos. 

Concluímos, assim, que a maior contribuição do pensamento foucaultiano é a “crítica da 

crítica”, a qual Veiga-Neto (2005) ilustra neste trecho, dizendo que a hipercrítica foucaultiana 
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“[...] implica  uma analítica  que  não  acusa  nem lastima,  uma vez  que  isso  
significaria  pressupor,  de  antemão,  uma  verdade,  um  mundo  melhor,  em  
relação à qual e ao qual a análise se daria. Se quisermos um mundo melhor,  
teremos de inventá-lo, já sabendo que conforme vamos nos descolando para ele,  
ele  vai  mudando  de  lugar. [...]  Mas,  ao  invés  de  isso  nos  desanimar,  é  
justamente isso que tem de nos botar,  sem arrogância e o quanto antes,  a  
caminho.[grifo nosso]” (p. 31) 
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ANEXOS

Anexo A  – Atividade proposta pela professora sobre a funcionalidade do  blog escolar e os 
respectivos comentários dos alunos.
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Anexo D – Comentário da aluna Telma sobre a produção de um texto para o blog escolar

Anexo E – Questionário respondido pela aluna Telma

Anexo F – Questionário respondido pelo aluno Vinícius

Anexo G – Questionário respondido pela aluna Bianca 

Anexo H – Questionário respondido pela aluna Lígia

Anexo I – Questionário respondido pelo aluno Ângelo

Anexo J – Proposta do material didático do Currículo Oficial do Estado de São Paulo

Anexo K  –  Poema elaborado por Vinícius  e mais  um aluno da classe,  publicado no  Blog 
Escolar

Anexo L –  Poema elaborado por Vinícius e mais um aluno da classe, publicado no  Blog do 
Vinícius
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Anexo A
Atividade proposta pela professora sobre a funcionalidade do Blog e os respectivos comentários 

dos alunos.
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Anexo B
Comentário da professora sobre opiniões dos alunos sobre o blog
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Anexo C
Post da Professora sobre o uso do blog escolar
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Anexo D
Comentário da aluna Telma sobre a produção de um texto para o blog escolar 
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Anexo E
Questionário respondido pela aluna Telma
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Anexo F
Questionário respondido pelo aluno Vinícius
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Anexo G
Questionário respondido pela aluna Bianca
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Anexo H
Questionário respondido pela aluna Lígia
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Anexo I
Questionário respondido pelo aluno Ângelo
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Anexo J
Proposta do material didático do Currículo Oficial do Estado de São Paulo
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Anexo K
Poema elaborado por Vinícius e mais um aluno da classe, publicado no Blog Escolar



113

Anexo L
Poema elaborado por Vinícius e mais um aluno da classe,

publicado no Blog do Vinícius
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