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As relações humanas emergentes do contexto de formação tendem à assimetria. 
Envolvem de um lado a posição de sujeitos que sabem e, de outro, a posição de 
sujeitos que virtualmente irão saber. Como saber é poder, é inevitável que dessa 
configuração algum tipo de composição subjetiva seja extraída, ou no âmbito da 
sujeição ou no da dessujeição. Levando em consideração o pensamento de Foucault 
como instrumento de análise da constituição das relações subjetivas, trata–se de 
problematizar como no exercício da função–educador podem ser (re)pensadas 
certas experiências e atitudes que contribuam para a constituição de subjetividades 
ativas e quais as consequências disto. Nesse caso, os sujeitos envolvidos em todo 
processo de formação humana – sujeitos que educam e sujeitos que são educados 
– encontram–se, de maneira mútua, em um conjunto variável de (com)posições do 
modo de ser, responsáveis por terminações diferentes de constituições subjetivas. 
Ao ativar determinados modos de ser, a função–educador opera como canal aberto 
ou se fecha para outros tipos de composições de subjetividade. Sustenta–se que o 
desafio é o abrir–se aos canais de experiências subjetivantes ativas e diferentes. 
Desse modo, concebe–se a função–educador como um conceito intercessor em 
torno do qual são levadas em consideração a produção de ações de 
descontinuidade e de ruptura frente aos domínios de subjetividades extraídas de 
experiências de sujeição. Com efeito, evidencia–se que é possível ativar outros 
posicionamentos do modo de ser dos sujeitos em formação, com o intuito de 
deflagrar experiências ativas, consigo mesmos e com os outros.  

Resumo 

 

Foucault, subjetividades, função–educador. 
Palavras-chave: 

 

O criador 

quebra tábuas e velhos valores, o quebrador - 

é aquele a quem odeiam mais: o que      

a ele chamam de infrator. 

  

F. W. Nietzsche - Assim falou Zaratustra 

   

O pensamento de Michel Foucault tornou-se uma das vertentes mais contundentes 
para o campo do experimentalismo filosófico ocidental. Devedor, em parte, da 
seara nietzschiana que se voltou à tarefa da transvaloração dos valores e da 
destruição das evidências, Foucault não se cansou de pensar o impensado e de 
(re)problematizar as (com)posições históricas relacionadas com a constituição dos 
sujeitos. Não é à toa que seu pensamento tornou-se uma das ferramentas mais 
contundentes para se diagnosticar o que estamos fazendo de nós mesmos na 

INTRODUÇÃO 



atualidade e para criar tensões questionadoras nas linhas de forças que agenciam a 
nossa destinação subjetiva. 

            Nesse sentido, se indagamos como é possível que um sujeito na posição de 
educador, responsável por uma série de procedimentos, atitudes e saberes que se 
voltam para a formação de outrem, passe a operar na vertente contrária à da 
reprodução de instâncias reguladoras das constituições de subjetividades humanas, 
estaremos, ao mesmo tempo, provocando uma tensão nas relações formativas. 
Também estaremos buscando uma valoração distinta daquelas dispostas por certos 
agenciamentos condicionantes, perpetuados na relação dissimétrica presente no 
conhecimento e no ordenamento do mundo, à luz de quem forma e de quem é 
formado.  

            Desta maneira, proponho um exercício duplo ao nosso pensamento. De um 
lado, entender como a noção função-educador pode nos colocar na dimensão de 
abertura criativa e de experimentação na perspectiva de quem educa à medida que 
educa-relacionando-se-com-quem-é-educado. De outro lado, trazer para o debate a 
temática da criação e experimentação na função-educador como operadores de 
subjetividades ativas em que, por exemplo, o exercício da verdade no campo da 
parrésia

  

, o posicionamento do educador no papel de intelectual específico e no 
âmbito do infame tornam-se promissores instrumentos. 

•1.      

  

 A noção de função-educador: um intercessor criativo 

Segundo Gilles Deleuze (2006), o intercessor é uma potência para algo que vai ser 
produzido a partir de algo: 

Podem ser pessoas - para um filósofo, artistas ou cientistas; para um cientista, 
filósofos ou artistas - mas também coisas, plantas, até animais. Fictícios ou reais, 
animados ou inanimados, é preciso fabricar seus próprios intercessores (DELEUZE, 
2006: 156).  

Dessa forma, através de um intercessor toda sorte de criação é possível e 
instigada, pois ela está essencialmente situada no plano do mobilismo da 
descoberta: a partir do que se tem chegar ao que não se tem.  

Para o que pretendo, faço da noção função-autor um intercessor para o 
entendimento da função-educador. Não significa reproduzir as suas condições e 
especificidades de emersão. Mas buscar em sua geografia alguns elementos que 
potencializam o seu caráter criativo e inovador.  

Situada em uma relevante conferência de Michel Foucault de 1969 denominada O 
que é um autor?

De modo bem sucinto, Foucault mapeou a questão da seguinte maneira: 

, a função-autor passa a designar a força do ato criador dos 
"fundadores de discursividades" (FOUCAULT, 1969: 804). No âmbito desta força 
criativa desvela-se uma série de descontinuidades, pois elas dão visibilidade ao 
impensado até àquele instante. O propósito de Foucault, além o de elaborar uma 
crítica radical ao princípio de identidade autor/obra, foi o de questionar o sujeito 
constituído, a partir do instante em que a função-autor passa a expressar uma 
posição diferente do sujeito nela envolvido.  



"a função-autor [...] não se exerce uniformemente e do mesmo modo sobre todos 
os discursos, em todas as épocas e formas da civilização; não é definida pela 
atribuição espontânea de um discurso a seu produtor, mas por uma série de 
operações específicas e complexas; não remete pura e simplesmente a um 
indivíduo real, ela pode dar lugar simultaneamente a vários egos, a várias posições-
sujeitos que classes diferentes de indivíduos podem vir a ocupar" (Ibid

             

.: 805).  

Creio ser a referência às posições-sujeitos o aspecto mais intercessor da noção 
função-autor para se chegar à problemática da função-educador. Por intermédio da 
analítica da função é possível entender que a função apenas diagnostica uma das 
posições possíveis do sujeito.   

Suponho que a função-educador pode ser pensada como um tipo específico de 
posição de um sujeito no interior de uma sociedade, relacionando-se direta e 
indiretamente com certos dispositivos, táticas e estratégias de saber-poder, 
fazendo circular um conjunto de verdades. Essas verdades podem tanto ser de 
caráter dominante-reprodutor, recepcionadas, instaladas e dissipadas em 
mecanismos políticos de uso e aplicação de forças quanto de abertura, ou seja, de 
confronto de forças e ampliação dos espaços de suas relações. Para tanto, a função 
presente na função-autor pode contar em sua analítica com três perspectivas 
coincidentes com a função presente na função-educador: a) relação de 
apropriação; b) criação de descontinuidades; c) e atribuição, ligada ao 
posicionamento variante do sujeito.  

A relação de apropriação na função-educador pretende trazer a lume a 
possibilidade de trânsito e o próprio posicionar-se do educador nas veredas de 
atuação transgressora nas quais poderá se envolver. Neste caso, o educador é 
convidado a procurar e a criar desde as margens de reconhecimento tanto político 
quanto legal, propostas, ações e práticas que não sejam necessariamente as 
esperadas. O próprio fato de a escola ser um "espaço de experiência de fechamento 
por onde os indivíduos passam" (DELEUZE, 2006: 216) torna-se um desafio para se 
buscar experiências de ações além das condicionadas e condicionantes. 

Assim, a instância de apropriação, pode ser uma tentativa de reexame das posturas 
perpetuadas pelos sujeitos que ocupam a função-educador. Trata-se de um convite 
para a realização de movimentos próprios, isto é, a relação de apropriação na 
função-educador tende à singularização do acontecimento pedagógico. A relação de 
apropriação torna-se uma tentativa de movimentação nas e para as margens dos 
saberes constituídos e dos poderes estabelecidos, tentando se chegar à forja de 
novos lugares perpassados por novos saberes e relações de forças.  

Ora, tal como a descontinuidade também caracteriza a função-autor, é possível 
conceber que ela marca a função-educador. É claro que não estou dizendo que se 
trata de uma ligação com a criação de discursividade. No registro da função-
educador, porém, trata-se de se colocar com a mesma intensidade como um tipo 
ou um meio de promover rupturas nas redes e circuitos de saberes-poderes 
hegemônicos, a fim de atuar na composição de novas áreas de subjetivação 
humana.  

A descontinuidade, nesse horizonte, viria das possibilidades de o educador 
compreender que no ato da formação prevalece também uma pluralidade de egos. 
Ou seja, o próprio conhecimento com o qual ele tenta correlacionar-se está cercado 
de vozes heterogêneas que deveriam impedi-lo de se enxergar como "proprietário" 
do conhecimento. Educar seria, assim, colocar-se sob um umbral de uma relação 



prático-discursiva onde o outro também é levado em consideração. Mas é também 
tentar multiplicar a quantidade de umbrais em acontecimentos possíveis. Em suma: 
a pluralidade de egos

    Consequentemente, a emersão de toda criação de descontinuidade pela função-
educador passa também a estar consignada às possibilidades que o próprio 
pensamento concede como experiência de singularização e transformação, voltadas 
para a constituição de condições de variabilidade dos sujeitos. Permitir a produção 
de funções distintas daquelas que os sujeitos se encontram, vivem e experimentam 
o mundo, a ordem das coisas, constituem seus sonhos, enfim, como se voltam 
frente a frente para as velhas finitudes da existência é um desafio incansável. Por 
isso mesmo, a função-educador é convidada a torna-se instrumento em favor da 
criação de outras conexões para as relações de si a si, de si ao(s) outro(s), de 
outro(s) ao(s) outro(s).                                   Se, de fato, há toda uma herança 
de contexto histórico acerca das condições pelas quais o ser humano foi conduzido 
por outrem para se formar, se entender, ver o mundo e pensar, por meio da 
função-educador essas questões podem ocorrer no âmbito da abertura de novas 
experiências. As experiências, então, estão sujeitas a uma prática de inversão nos 
valores de luminosidade ou visibilidade. Desta forma, é inegável que "uma 
experiência é alguma coisa da qual se sai transformado" (FOUCAULT, 1980: 41) 

 pode representar a ordem do incalculável presente nas 
relações formativas: se "Deus não tem unidade, como a terei eu?", faz-nos lembrar 
Fernando Pessoa.  

Em que pese tais questões, creio ser possível resumi-las da seguinte maneira. O 
educador, em sua individualidade, sempre está situado numa posição de sujeito. 
Entretanto, não despreza a inter-relação com a posição de outros sujeitos, criando 
tensões nas linhas contínuas de forças que remetem às mesmas experiências com a 
formação humana. Assim, a função-educador se dispõe a tornar possível outras 
(com)posições para os sujeitos envolvidos no empreendimento da formação, 
inclusive para si mesmo. Por meio da relação de apropriação, atribuição e de 
criação de descontinuidades, o educador pode fazer operar experiências livres e 
criativas em domínios constantes e lineares. Assim, ele vai ao encontro da 
constatação de que é fundamental a conjuntura de possibilidades capazes de 
intermediar uma construção de si mesmo ativa, ou seja, remarcar que a função-
educador está disposta num jogo de abertura onde a função-sujeito-educador e a 
função-sujeito-educando não cessam de ser construídas.  

  

•2.      Possibilidades  de (com)posições de subjetividades ativas no campo 
da função-educador 

            

Duas passagens amplamente conhecidas de Foucault representam muito bem o que 
pode ser experiências de subjetividades ativas. A primeira anuncia: "somos 
prisioneiros de certas concepções de nós mesmos e de nossa conduta. Devemos 
mudar nossa subjetividade, nossa relação conosco mesmo" (FOUCAULT, 1980a: 
37-38). Já a passagem seguinte assevera: "sem dúvida, neste instante, o objetivo 
principal não é o de descobrir, mas o de recusar o que somos. Devemos promover 
novas formas de subjetividades refutando o tipo de individualidade que nos foi 
imposta" (FOUCAULT, 1982: 232). A meu ver, ambas as passagens representam 
que é inerente às experiências de subjetividades ativas toda sorte de movimento do 
sujeito em favor de um estado provisório.  

             



Do ponto de vista da função-educador, a subjetividade ativa encontrar-se-á na 
esfera de todo processo de criação que representa, de um lado, a dessujeição do 
educador dos mecanismos que aprisionam e normalizam suas ações, gestos e 
práticas que o finalizam como sujeito.  De outro lado, encontrar-se-á no leitmotiv 

Tal perspectiva pode ser exemplificada na análise de três campos pelos quais a 
função-educador é convidada a se colocar no fluxo da produção e da deflagração de 
experiências de subjetividades ativas. Trata-se de a) a relação do educador com a 
parrésia ou a emersão do educador 

do vir-a-ser completamente aberto. Concernente a esse ponto, a criação 
imprescritível emerge como força produtiva de experiências de subjetividades que 
maculam constantemente o sujeito pretensamente constituído para desconstituí-lo 
e novamente abrir outra constituição.  

parresiata

Situada nos estudos de Foucault acerca das práticas utilizadas como modificação do 

, b) o educador como intelectual 
específico e c) o educador na posição de educador infame.  

modo de ser do sujeito na Antiguidade, como pode ser visto nos cursos A 
hermenêutica do sujeito e O governo de si e dos outros

A ação do franco-falar (parrésia) opera sempre no destino das verdades e nas 
pretensões das terminações de forças arranjadas por uma verdade. Ela é um tipo 
de "técnica que permite ao mestre utilizar como convém, nas coisas verdadeiras 
que ele conhece o que é útil, o que é eficaz para o trabalho de transformação de 
seu discípulo" (FOUCAULT, 2001: 232).  Ora, como todo campo de verdade é uma 
possibilidade por meio da qual o sujeito pode se subjetivar, a parrésia se coloca 
como uma ruptura com a verdade instituída ou como alteração dos valores 
recebidos por intermédio de significantes imutáveis. É nesse horizonte que ela se 
converge para uma "franqueza, abertura do coração, abertura da palavra, abertura 
da linguagem, liberdade da palavra" (

, a parrésia pode ser 
entendida como a prática do franco-falar, do dizer verdadeiro e livre. É um eixo 
gerador de experiências na e com a verdade, capaz de afetar os sujeitos nela 
envolvidos.  

Ibid.

Desse modo, o educador parrisiasta passa a operar na função-educador à medida 
que ele experimenta a possibilidade da verdade do outro, sem a pretensão de 
querer resgatá-la para dentro dos limites de 

: 348). Nas experiências educativas 
parresiastas é possível "rachar as coisas, rachar as palavras em busca da formação 
do novo", como afirma Deleuze (2006: 109). Forjar aberturas como caminho de 
(trans)posição ao enunciado vicioso, como superação da fala conectada à repetição 
normatizante-normalizante,  dando possibilidade de a palavra se encontrar no 
modo do "erro", no desvio da fala, na escrita e na escuta como potência criadora do 
novo, do que não se vê, não se diz, não se escuta (ou não se quer). Na parrésia o 
campo verdadeiro é um sítio múltiplo-vocal, múltiplo-auditivo, múltiplo-escrito.  

sua 

  

pretensa verdade. As experiências 
de quem forma e está sendo formado se entrecruzam pelos canais dos múltiplos 
acontecimentos verdadeiros.  Como destaca Foucault (FOUCAULT, 2001), 

"na parrésia, com efeito, há alguém que fala e que fala ao outro, mas ele fala ao 
outro de modo que o outro poderá constituir consigo mesmo uma relação 
autônoma, independente, plena e satisfatória "(p.362).  

  

Por conseguinte, toda uma série de possibilidades pode emergir como incitação, 
suporte e ocasião em que a palavra - um dos loci mais sólidos das ações de ordem 



discursiva - seja campo de experiência livre para a passagem, troca, fluxo e 
possibilidade no enriquecimento de outros modos de ser. 

Com essas questões, a meu ver, Foucault fez engrenar um movimento de estreita 
ligação com toda tarefa educacional, pois colocou em causa o destino da verdade 
consignada às posições que o sujeito pode ser colocado e se colocar quando está 
em formação. E enquanto possibilidade de trabalho de modificação nas condições 
atuais da verdade, a função-educador pode operar, além dos horizontes da 
parrésia, no registro do intelectual específico e na posição do educador infame.  

Todo educador, no limite, pode se colocar como um intelectual específico, pois 
circunscreve-se a uma área que pressupostamente domina. Em qualquer área ele 
pode mostrar, não importa a quem, que as pessoas  

  

"são mais livres do que elas pensam, que o que elas tomam por verdadeiro, por 
evidente, não passa de temas fabricados em um momento histórico, e que esta 
pretensa evidência pode ser criticada e destruída" (FOUCAULT, 1988: 778).  

  

Colocada desta maneira, a tarefa intelectual na função-educador é um convite à 
transformação das relações de entendimento e de valoração preponderantes na 
atualidade. Não devemos nos esquecer que ao ensinar e formar, valer-se de uma 
ligação subjetiva com outrem, o educador está estreitamente vinculado à produção 
de verdade. E uma vez que no interior de todo saber circula uma verdade, 
constituir um "novo regime político da verdade" (FOUCAULT, 1977: 160) torna-se 
um desafio que se interpõe no caminho de todos os que "fazem funcionar sua 
posição específica na ordem do saber" (FOUCAULT, 1977: 155).  

A exigência desta tarefa, contudo, não se encontra na ordem dos cálculos 
planificadores das ações. Ao contrário, encontra-se mais no âmbito das 
inesgotáveis e inefáveis (com)posições de subjetividades experimentais, portanto, 
infames. Em A vida dos homens infames

O educador infame é o educador vivo; é toda singularidade humana destituída de 
fama em sua ação. É esse estranho poema despercebido, porém, dignificado e 
invocado como parcela viva da história, que faz girar as experiências mais reais, 
menores, nem sempre vistas e valorizadas, mas que estão lá, aqui, além de aqui: 
em todos os recantos, formas, experiências em sala de aula - nos cem lugares 
possíveis. O educador infame tem o seu conhecimento voltado à pontualidade do 
acontecimento real. Os infames: todos aqueles ligados a uma realidade em que eles 
"se referem, operam como uma peça na dramaturgia do real" (FOUCAULT, 1977a: 
239-240). 

 (1977a), Foucault mostrou a história 
revigorada pelos acontecimentos não notados ou quase despercebidos, que 
testemunham e dão prova do mundo real sobre o qual nos colocamos, mas nem 
sempre damos conta de sua existência. A vida dos homens infames é a "história 
minúscula", bem genealógica, que cativa e anuncia "vidas breves, reencontradas ao 
acaso, vidas singulares, estranho poemas" (FOUCAULT, 1977a: 237). 

O educador infame ecoa como intelectual desta dramaturgia real a qual - de 
função-educador a função-educador - é transmutada, ressignificada, trans(posta), 
sem aparente ligação, mas que faz sentido para quem nela está envolvido. Nela, a 
necessidade dos educadores, as necessidades de seus formandos, de seus mundos, 
de suas histórias, de suas subjetividades a eles pertencem. No registro do infame, 



o educador deixa de ser o sujeito, na expressão de Foucault, "cassado do mundo" 
(FOUCAULT, 1977a: 241) para instilar "germes de um novo modo de existência" 
(DELEUZE, 2006: 132). O educador infame traz para o âmbito do acontecimento 
histórico todo tipo de experiência que, outrora, estava condenada a passar "debaixo 
de todo discurso e a desaparecer sem jamais ter deixado algum traço" (FOUCAULT, 
1977a: 241).  

Enfim, a perspectiva do educador infame rompe com os tipos de ligações 
estabelecidas entre o poder, a verdade, o discurso e o cotidiano ao passo que leva 
em consideração todo tipo de relação que está em jogo na constituição de 
subjetividades. Ela pulveriza e espraia as dimensões de possibilidades de 
experiências de rompimento com o localizado, com o hegemônico, com o 
homônimo. O infame é da ordem heterotópica. Por isso mesmo, passa a afrontar os 
canais de forças reprodutoras do modo de ser educador e modo de ser educando: é 
o criador como infrator, como mencionou Nietzsche. Numa idéia, micro-relaciona as 
ações prováveis e as improváveis para as mais variadas experiências atinentes ao 
modo de ser.  

  

Consider(ações) finais 

Penso que as estratégias armadas pelas ações pontuais do educador na posição de 
intelectual específico, educador infame e toda série de dissolução de identidade das 
verdades pela prática parresiasta são alguns modos de operar na atualidade, 
visando à produção de relações subjetivas em que preponderam a perspectiva da 
constituição vinda-a-ser-outra. No âmbito da função-educador, as relações têm 
chances de se deslocarem, ainda que micropontualmente, das "cenas da história da 
verdade no Ocidente", quer dizer, das "relações de poder que constituíram esse 
teatro onde a racionalidade ocidental e as regras da verdade se apresentaram" 
(FOUCAULT, 1978: 584). 

Seja como for, a função-educador é convidada a pensar de outra maneira sua 
própria função: as formas e os modos pelos quais o educador se coloca como 
sujeito, diante de outros sujeitos, afetando e sendo afetado, subjetivando e sendo 
subjetivado, formando e sendo formado. Eis aí toda uma série de problemáticas 
que se resume em um convite para a função-educador: "sentir claramente que tudo 
o que se percebe é evidente apenas ao redor de um horizonte familiar e mal 
conhecido, e que cada certeza é clara apenas porque se apóia em um solo nunca 
explorado" (FOUCAULT, 1979: 787). 

   

*** 
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O criador é aquele a quem odeiam mais: o que      
quebra tábuas e velhos valores, o quebrador – 
a ele chamam de infrator. 

 
F. W. Nietzsche – Assim falou Zaratustra 

 

INTRODUÇÃO 

O pensamento de Michel Foucault tornou-se uma das vertentes mais 

contundentes para o campo do experimentalismo filosófico ocidental. Devedor, em 

parte, da seara nietzschiana que se voltou à tarefa da transvaloração dos valores e da 

destruição das evidências, Foucault não se cansou de pensar o impensado e de 

(re)problematizar as (com)posições históricas relacionadas com a constituição dos 

sujeitos. Não é à toa que seu pensamento tornou-se uma das ferramentas mais 

contundentes para se diagnosticar o que estamos fazendo de nós mesmos na atualidade e 

para criar tensões questionadoras nas linhas de forças que agenciam a nossa destinação 

subjetiva. 

 Nesse sentido, se indagamos como é possível que um sujeito na posição de 

educador, responsável por uma série de procedimentos, atitudes e saberes que se voltam 

para a formação de outrem, passe a operar na vertente contrária à da reprodução de 

instâncias reguladoras das constituições de subjetividades humanas, estaremos, ao 

mesmo tempo, provocando uma tensão nas relações formativas. Também estaremos 

buscando uma valoração distinta daquelas dispostas por certos agenciamentos 

condicionantes, perpetuados na relação dissimétrica presente no conhecimento e no 

ordenamento do mundo, à luz de quem forma e de quem é formado.  

 Desta maneira, proponho um exercício duplo ao nosso pensamento. De um lado, 

entender como a noção função-educador pode nos colocar na dimensão de abertura 

criativa e de experimentação na perspectiva de quem educa à medida que educa-

relacionando-se-com-quem-é-educado. De outro lado, trazer para o debate a temática da 

criação e experimentação na função-educador como operadores de subjetividades ativas 

em que, por exemplo, o exercício da verdade no campo da parrésia, o posicionamento 

do educador no papel de intelectual específico e no âmbito do infame tornam-se 

promissores instrumentos. 

 

1.  A noção de função-educador: um intercessor criativo 
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Segundo Gilles Deleuze (2006), o intercessor é uma potência para algo que vai 

ser produzido a partir de algo: 

Podem ser pessoas – para um filósofo, artistas ou cientistas; para um 
cientista, filósofos ou artistas – mas também coisas, plantas, até animais. 
Fictícios ou reais, animados ou inanimados, é preciso fabricar seus próprios 
intercessores (DELEUZE, 2006: 156).  

 

Dessa forma, através de um intercessor toda sorte de criação é possível e instigada, pois 

ela está essencialmente situada no plano do mobilismo da descoberta: a partir do que se 

tem chegar ao que não se tem.  

Para o que pretendo, faço da noção função-autor um intercessor para o 

entendimento da função-educador. Não significa reproduzir as suas condições e 

especificidades de emersão. Mas buscar em sua geografia alguns elementos que 

potencializam o seu caráter criativo e inovador.  

Situada em uma relevante conferência de Michel Foucault de 1969 denominada 

O que é um autor?, a função-autor passa a designar a força do ato criador dos 

“fundadores de discursividades” (FOUCAULT, 1969: 804). No âmbito desta força 

criativa desvela-se uma série de descontinuidades, pois elas dão visibilidade ao 

impensado até àquele instante. O propósito de Foucault, além o de elaborar uma crítica 

radical ao princípio de identidade autor/obra, foi o de questionar o sujeito constituído, a 

partir do instante em que a função-autor passa a expressar uma posição diferente do 

sujeito nela envolvido.  

De modo bem sucinto, Foucault mapeou a questão da seguinte maneira: 

a função-autor [...] não se exerce uniformemente e do mesmo modo sobre 
todos os discursos, em todas as épocas e formas da civilização; não é definida 
pela atribuição espontânea de um discurso a seu produtor, mas por uma série 
de operações específicas e complexas; não remete pura e simplesmente a um 
indivíduo real, ela pode dar lugar simultaneamente a vários egos, a várias 
posições-sujeitos que classes diferentes de indivíduos podem vir a ocupar 
(Ibid.: 805).  

  
Creio ser a referência às posições-sujeitos o aspecto mais intercessor da noção 

função-autor para se chegar à problemática da função-educador. Por intermédio da 

analítica da função é possível entender que a função apenas diagnostica uma das 

posições possíveis do sujeito.   
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Suponho que a função-educador pode ser pensada como um tipo específico de 

posição de um sujeito no interior de uma sociedade, relacionando-se direta e 

indiretamente com certos dispositivos, táticas e estratégias de saber-poder, fazendo 

circular um conjunto de verdades. Essas verdades podem tanto ser de caráter 

dominante-reprodutor, recepcionadas, instaladas e dissipadas em mecanismos políticos 

de uso e aplicação de forças quanto de abertura, ou seja, de confronto de forças e 

ampliação dos espaços de suas relações. Para tanto, a função presente na função-autor 

pode contar em sua analítica com três perspectivas coincidentes com a função presente 

na função-educador: a) relação de apropriação; b) criação de descontinuidades; c) e 

atribuição, ligada ao posicionamento variante do sujeito.  

A relação de apropriação na função-educador pretende trazer a lume a 

possibilidade de trânsito e o próprio posicionar-se do educador nas veredas de atuação 

transgressora nas quais poderá se envolver. Neste caso, o educador é convidado a 

procurar e a criar desde as margens de reconhecimento tanto político quanto legal, 

propostas, ações e práticas que não sejam necessariamente as esperadas. O próprio fato 

de a escola ser um “espaço de experiência de fechamento por onde os indivíduos 

passam” (DELEUZE, 2006: 216) torna-se um desafio para se buscar experiências de 

ações além das condicionadas e condicionantes. 

Assim, a instância de apropriação, pode ser uma tentativa de reexame das 

posturas perpetuadas pelos sujeitos que ocupam a função-educador. Trata-se de um 

convite para a realização de movimentos próprios, isto é, a relação de apropriação na 

função-educador tende à singularização do acontecimento pedagógico. A relação de 

apropriação torna-se uma tentativa de movimentação nas e para as margens dos saberes 

constituídos e dos poderes estabelecidos, tentando se chegar à forja de novos lugares 

perpassados por novos saberes e relações de forças.  

Ora, tal como a descontinuidade também caracteriza a função-autor, é possível 

conceber que ela marca a função-educador. É claro que não estou dizendo que se trata 

de uma ligação com a criação de discursividade. No registro da função-educador, 

porém, trata-se de se colocar com a mesma intensidade como um tipo ou um meio de 

promover rupturas nas redes e circuitos de saberes-poderes hegemônicos, a fim de atuar 

na composição de novas áreas de subjetivação humana.  

A descontinuidade, nesse horizonte, viria das possibilidades de o educador 

compreender que no ato da formação prevalece também uma pluralidade de egos. Ou 



4 

 

seja, o próprio conhecimento com o qual ele tenta correlacionar-se está cercado de 

vozes heterogêneas que deveriam impedi-lo de se enxergar como “proprietário” do 

conhecimento. Educar seria, assim, colocar-se sob um umbral de uma relação prático-

discursiva onde o outro também é levado em consideração. Mas é também tentar 

multiplicar a quantidade de umbrais em acontecimentos possíveis. Em suma: a 

pluralidade de egos pode representar a ordem do incalculável presente nas relações 

formativas: se “Deus não tem unidade, como a terei eu?”, faz-nos lembrar Fernando 

Pessoa.  

 Consequentemente, a emersão de toda criação de descontinuidade pela função-

educador passa também a estar consignada às possibilidades que o próprio pensamento 

concede como experiência de singularização e transformação, voltadas para a 

constituição de condições de variabilidade dos sujeitos. Permitir a produção de funções 

distintas daquelas que os sujeitos se encontram, vivem e experimentam o mundo, a 

ordem das coisas, constituem seus sonhos, enfim, como se voltam frente a frente para as 

velhas finitudes da existência é um desafio incansável. Por isso mesmo, a função-

educador é convidada a torna-se instrumento em favor da criação de outras conexões 

para as relações de si a si, de si ao(s) outro(s), de outro(s) ao(s) outro(s).   

 Se, de fato, há toda uma herança de contexto histórico acerca das condições 

pelas quais o ser humano foi conduzido por outrem para se formar, se entender, ver o 

mundo e pensar, por meio da função-educador essas questões podem ocorrer no âmbito 

da abertura de novas experiências. As experiências, então, estão sujeitas a uma prática 

de inversão nos valores de luminosidade ou visibilidade. Desta forma, é inegável que 

“uma experiência é alguma coisa da qual se sai transformado” (FOUCAULT, 1980: 41) 

Em que pese tais questões, creio ser possível resumi-las da seguinte maneira. O 

educador, em sua individualidade, sempre está situado numa posição de sujeito. 

Entretanto, não despreza a inter-relação com a posição de outros sujeitos, criando 

tensões nas linhas contínuas de forças que remetem às mesmas experiências com a 

formação humana. Assim, a função-educador se dispõe a tornar possível outras 

(com)posições para os sujeitos envolvidos no empreendimento da formação, inclusive 

para si mesmo. Por meio da relação de apropriação, atribuição e de criação de 

descontinuidades, o educador pode fazer operar experiências livres e criativas em 

domínios constantes e lineares. Assim, ele vai ao encontro da constatação de que é 

fundamental a conjuntura de possibilidades capazes de intermediar uma construção de si 
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mesmo ativa, ou seja, remarcar que a função-educador está disposta num jogo de 

abertura onde a função-sujeito-educador e a função-sujeito-educando não cessam de ser 

construídas.  

 

2. Possibilidades  de (com)posições de subjetividades ativas no campo da 
função-educador 

   

Duas passagens amplamente conhecidas de Foucault representam muito bem o 

que pode ser experiências de subjetividades ativas. A primeira anuncia: “somos 

prisioneiros de certas concepções de nós mesmos e de nossa conduta. Devemos mudar 

nossa subjetividade, nossa relação conosco mesmo” (FOUCAULT, 1980a: 37-38). Já a 

passagem seguinte assevera: “sem dúvida, neste instante, o objetivo principal não é o de 

descobrir, mas o de recusar o que somos. Devemos promover novas formas de 

subjetividades refutando o tipo de individualidade que nos foi imposta” (FOUCAULT, 

1982: 232). A meu ver, ambas as passagens representam que é inerente às experiências 

de subjetividades ativas toda sorte de movimento do sujeito em favor de um estado 

provisório.  

Do ponto de vista da função-educador, a subjetividade ativa encontrar-se-á na 

esfera de todo processo de criação que representa, de um lado, a dessujeição do 

educador dos mecanismos que aprisionam e normalizam suas ações, gestos e práticas 

que o finalizam como sujeito.  De outro lado, encontrar-se-á no leitmotiv do vir-a-ser 

completamente aberto. Concernente a esse ponto, a criação imprescritível emerge como 

força produtiva de experiências de subjetividades que maculam constantemente o 

sujeito pretensamente constituído para desconstituí-lo e novamente abrir outra 

constituição.  

Tal perspectiva pode ser exemplificada na análise de três campos pelos quais a 

função-educador é convidada a se colocar no fluxo da produção e da deflagração de 

experiências de subjetividades ativas. Trata-se de a) a relação do educador com a 

parrésia ou a emersão do educador parresiata, b) o educador como intelectual 

específico e c) o educador na posição de educador infame.  

Situada nos estudos de Foucault acerca das práticas utilizadas como modificação 

do modo de ser do sujeito na Antiguidade, como pode ser visto nos cursos A 

hermenêutica do sujeito e O governo de si e dos outros, a parrésia pode ser entendida 
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como a prática do franco-falar, do dizer verdadeiro e livre. É um eixo gerador de 

experiências na e com a verdade, capaz de afetar os sujeitos nela envolvidos.  

A ação do franco-falar (parrésia) opera sempre no destino das verdades e nas 

pretensões das terminações de forças arranjadas por uma verdade. Ela é um tipo de 

“técnica que permite ao mestre utilizar como convém, nas coisas verdadeiras que ele 

conhece o que é útil, o que é eficaz para o trabalho de transformação de seu discípulo” 

(FOUCAULT, 2001: 232).  Ora, como todo campo de verdade é uma possibilidade por 

meio da qual o sujeito pode se subjetivar, a parrésia se coloca como uma ruptura com a 

verdade instituída ou como alteração dos valores recebidos por intermédio de 

significantes imutáveis. É nesse horizonte que ela se converge para uma “franqueza, 

abertura do coração, abertura da palavra, abertura da linguagem, liberdade da palavra” 

(Ibid.: 348). Nas experiências educativas parresiastas é possível “rachar as coisas, rachar 

as palavras em busca da formação do novo”, como afirma Deleuze (2006: 109). Forjar 

aberturas como caminho de (trans)posição ao enunciado vicioso, como superação da 

fala conectada à repetição normatizante-normalizante,  dando possibilidade de a palavra 

se encontrar no modo do “erro”, no desvio da fala, na escrita e na escuta como potência 

criadora do novo, do que não se vê, não se diz, não se escuta (ou não se quer). Na 

parrésia o campo verdadeiro é um sítio múltiplo-vocal, múltiplo-auditivo, múltiplo-

escrito.  

Desse modo, o educador parrisiasta passa a operar na função-educador à medida 

que ele experimenta a possibilidade da verdade do outro, sem a pretensão de querer 

resgatá-la para dentro dos limites de sua pretensa verdade. As experiências de quem 

forma e está sendo formado se entrecruzam pelos canais dos múltiplos acontecimentos 

verdadeiros.  Como destaca Foucault (FOUCAULT, 2001), 
 
na parrésia, com efeito, há alguém que fala e que fala ao outro, mas ele fala 
ao outro de modo que o outro poderá constituir consigo mesmo uma relação 
autônoma, independente, plena e satisfatória (p.362).  

 

Por conseguinte, toda uma série de possibilidades pode emergir como incitação, 

suporte e ocasião em que a palavra – um dos loci mais sólidos das ações de ordem 

discursiva – seja campo de experiência livre para a passagem, troca, fluxo e 

possibilidade no enriquecimento de outros modos de ser. 

Com essas questões, a meu ver, Foucault fez engrenar um movimento de estreita 

ligação com toda tarefa educacional, pois colocou em causa o destino da verdade 
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consignada às posições que o sujeito pode ser colocado e se colocar quando está em 

formação. E enquanto possibilidade de trabalho de modificação nas condições atuais da 

verdade, a função-educador pode operar, além dos horizontes da parrésia, no registro do 

intelectual específico e na posição do educador infame.  

Todo educador, no limite, pode se colocar como um intelectual específico, pois 

circunscreve-se a uma área que pressupostamente domina. Em qualquer área ele pode 

mostrar, não importa a quem, que as pessoas  
 
são mais livres do que elas pensam, que o que elas tomam por verdadeiro, por 
evidente, não passa de temas fabricados em um momento histórico, e que esta 
pretensa evidência pode ser criticada e destruída (FOUCAULT, 1988: 
778).  

 

Colocada desta maneira, a tarefa intelectual na função-educador é um convite à 

transformação das relações de entendimento e de valoração preponderantes na 

atualidade. Não devemos nos esquecer que ao ensinar e formar, valer-se de uma ligação 

subjetiva com outrem, o educador está estreitamente vinculado à produção de verdade. 

E uma vez que no interior de todo saber circula uma verdade, constituir um “novo 

regime político da verdade” (FOUCAULT, 1977: 160) torna-se um desafio que se 

interpõe no caminho de todos os que “fazem funcionar sua posição específica na ordem 

do saber” (FOUCAULT, 1977: 155).  

A exigência desta tarefa, contudo, não se encontra na ordem dos cálculos 

planificadores das ações. Ao contrário, encontra-se mais no âmbito das inesgotáveis e 

inefáveis (com)posições de subjetividades experimentais, portanto, infames. Em A vida 

dos homens infames (1977a), Foucault mostrou a história revigorada pelos 

acontecimentos não notados ou quase despercebidos, que testemunham e dão prova do 

mundo real sobre o qual nos colocamos, mas nem sempre damos conta de sua 

existência. A vida dos homens infames é a “história minúscula”, bem genealógica, que 

cativa e anuncia “vidas breves, reencontradas ao acaso, vidas singulares, estranho 

poemas” (FOUCAULT, 1977a: 237). 

O educador infame é o educador vivo; é toda singularidade humana destituída de 

fama em sua ação. É esse estranho poema despercebido, porém, dignificado e invocado 

como parcela viva da história, que faz girar as experiências mais reais, menores, nem 

sempre vistas e valorizadas, mas que estão lá, aqui, além de aqui: em todos os recantos, 

formas, experiências em sala de aula – nos cem lugares possíveis. O educador infame 
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tem o seu conhecimento voltado à pontualidade do acontecimento real. Os infames: 

todos aqueles ligados a uma realidade em que eles “se referem, operam como uma peça 

na dramaturgia do real” (FOUCAULT, 1977a: 239-240). 

O educador infame ecoa como intelectual desta dramaturgia real a qual – de 

função-educador a função-educador – é transmutada, ressignificada, trans(posta), sem 

aparente ligação, mas que faz sentido para quem nela está envolvido. Nela, a 

necessidade dos educadores, as necessidades de seus formandos, de seus mundos, de 

suas histórias, de suas subjetividades a eles pertencem. No registro do infame, o 

educador deixa de ser o sujeito, na expressão de Foucault, “cassado do mundo” 

(FOUCAULT, 1977a: 241) para instilar “germes de um novo modo de existência” 

(DELEUZE, 2006: 132). O educador infame traz para o âmbito do acontecimento 

histórico todo tipo de experiência que, outrora, estava condenada a passar “debaixo de 

todo discurso e a desaparecer sem jamais ter deixado algum traço” (FOUCAULT, 

1977a: 241).  

Enfim, a perspectiva do educador infame rompe com os tipos de ligações 

estabelecidas entre o poder, a verdade, o discurso e o cotidiano ao passo que leva em 

consideração todo tipo de relação que está em jogo na constituição de subjetividades. 

Ela pulveriza e espraia as dimensões de possibilidades de experiências de rompimento 

com o localizado, com o hegemônico, com o homônimo. O infame é da ordem 

heterotópica. Por isso mesmo, passa a afrontar os canais de forças reprodutoras do modo 

de ser educador e modo de ser educando: é o criador como infrator, como mencionou 

Nietzsche. Numa idéia, micro-relaciona as ações prováveis e as improváveis para as 

mais variadas experiências atinentes ao modo de ser.  

Consider(ações) finais 

 
Penso que as estratégias armadas pelas ações pontuais do educador na posição 

de intelectual específico, educador infame e toda série de dissolução de identidade das 

verdades pela prática parresiasta são alguns modos de operar na atualidade, visando à 

produção de relações subjetivas em que preponderam a perspectiva da constituição 

vinda-a-ser-outra. No âmbito da função-educador, as relações têm chances de se 

deslocarem, ainda que micropontualmente, das “cenas da história da verdade no 

Ocidente”, quer dizer, das “relações de poder que constituíram esse teatro onde a 
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racionalidade ocidental e as regras da verdade se apresentaram” (FOUCAULT, 1978: 

584). 

Seja como for, a função-educador é convidada a pensar de outra maneira sua 

própria função: as formas e os modos pelos quais o educador se coloca como sujeito, 

diante de outros sujeitos, afetando e sendo afetado, subjetivando e sendo subjetivado, 

formando e sendo formado. Eis aí toda uma série de problemáticas que se resume em 

um convite para a função-educador: “sentir claramente que tudo o que se percebe é 

evidente apenas ao redor de um horizonte familiar e mal conhecido, e que cada certeza é 

clara apenas porque se apóia em um solo nunca explorado” (FOUCAULT, 1979: 787). 

 

*** 
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