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FORMAÇÃO E SUBJETIVAÇÃO: A EDUCAÇÃO ESCOLAR 
ENQUANTO CUIDADO DE SI

Ivan Luís Schwengber1

Jenerton Arlan Schütz2

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este capítulo objetiva investigar a Hermenêutica do Sujeito 
(2014), de Michel Foucault e, respectivamente, os seus cursos 
de 1982, além das teorizações presentes na obra “Democracia e 
Educação” (1944) de John Dewey, isso com o intuito de se elucidar 
a importância do cuidado de si durante todo o processo formativo e 
na constituição de um mundo humano comum.

Defende-se a hipótese de que a educação formal como 
reconstrução da experiência de si passa a adquirir um novo 
significado quando compreendida sob a ótica da subjetivação 
enquanto cuidado de si, ou seja, da educação formal enquanto uma 
reconstrução de si. Para tanto, parte-se da perspectiva da noção do 
cuidado de si a partir de Foucault, a fim de se compreender como a 
recolocação do problema do problema filosófico do conhece-te a ti 
mesmo é tomada como o cuidado de si. Além disso, considera-se que 
as teorizações do projeto educativo de John Dewey permanecem 
extremamente atuais, principalmente no momento em que 
assistimos o esvaziamento do sentido formativo do sujeito, e a 
ênfase assaz em discursos dos resultados e de finalidades.

Nessa direção, considera-se que uma educação que se pauta 
em resultados e finalidades, ou seja, que passa a ser um meio3 para 
algum fim posto (antecipadamente), ou um meio para algo ulterior 
elimina-se o seu sentido público, o seu significado para a vida 
1  Mestre em Educação (Unochapecó). 
2  Doutorando em Educação nas Ciências (Unijuí). 
3  Um meio para o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento econômico e desenvolvimento de compe-

tência e habilidades etc. O problema de se pensar a educação escolar a partir dessa lógica de meios e fins 
é que ela é sempre aprisionante, porque um meio se transforma num fim, que por sua vez se transforma 
num novo meio, que vira um novo fim e o processo continua.
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social. Desse modo, quando se pensa a educação formal a partir de 
meios e fins, pode-se afirmar que há um desaparecimento do aluno 
enquanto sujeito histórico-social, além de se obscurecer o mundo 
humano comum, e principalmente o esvaziamento de educandos 
como sujeitos de si.

Nesse sentido, as teorias educacionais e as práticas 
educacionais passam a confundir o “resultado físico com um 
resultado educativo” (DEWEY, 1944, p. 27, tradução nossa), 
como se os resultados estatísticos prevalecem sobre a formação 
humana, destarte, o acúmulo de informação e símbolos fazem 
perder a dimensão de sujeito (em processo de desenvolvimento), 
produzindo em seu lugar um sujeito de resultados (HAN, 2017). 
Esvazia-se, desse modo, a experiência do sujeito e a necessidade de 
avançarmos no processo do cuidado de si, como salienta Foucault.

Portanto, para dar conta do proposto acima, num primeiro 
momento, aborda-se a centralidade da questão do sujeito numa 
ontologia do presente, na busca de se compreender a educação 
escolar como um processo de subjetivação na qualidade do cuidado 
de si. Por conseguinte, investiga-se à luz das teorizações de Foucault 
e Dewey, a possibilidade de aportes para se (re)pensar a relação 
entre educação escolar, ética e cuidado de si.

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE SUJEITOS

A educação nos modos de vida da sociedade está 
tradicionalmente ligada à família e às instituições de ensino. No 
atual cenário brasileiro as instituições de ensino parecem ter sofrido 
uma desmoralização diante da incapacidade de responderem às 
exigências da sociedade, vistas essencialmente como exigências 
econômicas de agenda neoliberal. Por um lado, ressurge a educação 
“[...] arraigada em formas de vidas morais cristalizadas” (PAGNI, 
2018, p. 66), com a retomada dos valores patrióticos e/ou valores 
religiosos fundamentalistas4; e, por outro lado, uma exigência 

4  Recordamos dos projetos de lei n. 867/2015 e n. 193/2016, que idealizam uma proposta de “Escola sem 
Partido”. Os idealizadores objetivam mobilizar princípios religiosos, defender uma família tradicional, 
receitar uma especificidade para a escola e o professor. Resultado mais errôneo foi a tentativa de imputar 
às escolas públicas a ligação patriótica, ler uma carta contendo o slogan de campanha do atual presiden-
te, etc., características que invertem a lógica democrática e republicana da educação.
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mercadológica, em que predomina a necessidade do ensino técnico, 
profissionalizante, ou seja, um ensino para algum fim. Essas 
concepções têm reflexos decisivos na educação, uma vez que o 
aluno, para ser partícipe da sociedade contemporânea (capitalista/
exploratória) é preciso desenvolver competências e habilidades, 
flexíveis, sempre sujeitas à renovação.

Nesse sentido, o sujeito permanece e é pensado como um 
sujeito que constantemente é obrigado a responder as exigências 
exteriores da sociedade, um ser que é treinado para responder 
aos resultados, racionalmente submete seu comportamento 
e sentimento às necessidades exteriores, o que resulta num 
processo que muitas vezes mortifica a subjetividade, ou algo 
que somente acontece em detrimento ao sujeito. Desta forma, 
torna-se imprescindível alcançar objetivos, resultados e metas, 
caracterizando-se nesse sujeito moderno e racional, que segue 
a lógica calculista, um sujeito que faz a “objetivação de si pelo 
discurso verdadeiro” (FOUCAULT, 2014, p. 296). Um sujeito que 
toma a si mesmo como um objeto, se auto-objetifica para responder 
aos padrões de qualidade do mercado. Em se tratando de educação, 
configura-se um tipo de comportamentalismo, uma atividade 
operacional, refletida nas competências e habilidades.

Com a grande circulação de informação e mídias sociais há 
uma alteração no hábito ordinário da vida das pessoas, munidas 
com necessidades de desempenho e eficácia dos “modos de 
existência majoritários” (PAGNI, 2018, p. 68), que em termos de 
educação escolar, refletem em habilidades padronizadas que os 
mais novos precisam desenvolver para participar da economia 
de mercado, respondendo aos testes padronizados de avaliação. 
A sociedade de informação, desumanizada, despersonaliza seres 
humanos, enquadrando singularidade em padrões. Os mecanismos 
e estratégias de subjetivação, regulação e controle fazem dos 
princípios econômicos (mercadológicos) os princípios que devem 
normatizar toda a vida na sociedade, traduzindo-se naquilo que 
denominamos de sociedade de consumo5, fazendo com que os 
indivíduos estabeleçam, cada vez mais, relações de concorrência 
entre si, tornando-se, também, numa sociedade de empresa.
5  Baudrillard (2008) e diversos outros autores, como Bauman (1999), Featherstone (1995) e Lipovetsky 

(1989) consideram que a sociedade pós-moderna é uma sociedade de consumo.
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A sociedade regulada com base no mercado em que 
pensam os neoliberais é uma sociedade na qual o 
que deve constituir o princípio regulador não é tanto 
a troca de mercadorias quanto os mecanismos de 
concorrência. São esses mecanismos que devem ter 
o máximo de superfície e de espessura possível, que 
também devem ocupar o maior volume possível na 
sociedade. Vale dizer que o que se procura obter não 
é uma sociedade submetida ao efeito-mercadoria, é 
uma sociedade submetida à dinâmica concorrencial. 
Não uma sociedade de supermercado – uma 
sociedade empresarial. O homo oeconomicus que 
se quer reconstituir não é o homem da troca, não é 
o homem consumidor, é o homem da empresa e da 
produção (FOUCAULT, 2008, p. 200-201).

Numa tentativa de se constituir a subjetividade para além 
dessa padronização e identidade nefasta, faz-se necessário resistir:

Isso implicaria uma preparação constante para 
enfrentarmos a nós mesmos por meio de um trabalho 
ético de si em busca dos devires minoritários que nos 
habitam e que necessitamos expressar para encontrar 
no mundo um sentido concernente a essa forma nova 
de existência (PAGNI, 2018, p. 68).

O discurso de o sujeito precisar se enquadrar numa lógica 
racionalista de uma suposta igualdade de condições para tornar-
se alguém, faz com que se tenha um enfraquecimento e quase uma 
anulação/aniquilação do sujeito frente a estas formas de veridição6. 
A relação entre o sujeito e a verdade é a questão de fundo de Michel 
Foucault na obra A Hermenêutica do Sujeito (2014), quando toma a 
subjetivação como cuidado de si. Fazendo uma leitura muito própria 
da tradição filosófica ocidental, interpretando o preceito délfico 
do conhece-te a ti mesmo na qualidade de cuidado de si. A tese de 
fundo é a de que todo conhecimento de si mesmo está diretamente 
vinculado, na tradição, há uma prática de cuidado de si. A prática 

6  O modus operandi da governamentalidade neoliberal tem na liberdade uma concepção articuladora no 
processo de veridição, produzida como algo a se buscar, querer, isto é, um objeto de consumo.
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do cuidado de si é uma atitude geral que não restrita somente a 
tradição filosófica, mas que permite ressignificar a filosofia.

Segundo Foucault, a prática do cuidado de si implica em 
três características: i) uma atitude consigo, com os outros e com 
o mundo; ii) é uma maneira de olhar a “si mesmo”, ao que se passa 
consigo; iii) também designa sempre algumas ações, ações que 
são exercidas para consigo, ações pelas quais nos assumimos, 
nos modificamos, nos purificamos, nos transformamos e nos 
transfiguramos (FOUCAULT, 2014). O cuidado de si é uma forma 
de resistência aos modos de existência majoritários. Assim, 
para dar sentido à existência do sujeito, a saída dos modos de 
existência majoritários é uma atitude que pode envolver e exigir 
os processos de subjetivação enquanto cuidado de si. Uma análise 
superficial poderia revelar que nem todas as formas de fugir da 
existência majoritária são técnicas de subjetivação que tem como 
fundamentação o cuidado de si.

Para Foucault (2014), o cuidado de si mesmo (epiméleia 
heautoû) é condição para o “conhece-te a ti mesmo”. É necessário 
que o indivíduo se ocupe de si mesmo, que não se esqueça de si 
mesmo, que tenha cuidados consigo mesmo. É nesse âmbito, como 
que no limite deste cuidado, que aparece e se formula a regra 
“conhece-te a ti mesmo”. “[...] Na Apologia de Sócrates [...] Sócrates 
apresenta-se como aquele que essencialmente, fundamental e 
originalmente, tem por função, ofício e encargo incitar os outros 
a se ocuparem consigo mesmos, a terem cuidados consigo e a não 
descurarem de si (FOUCAULT, 2014, p. 6).

O cuidado de si é, nesse sentido, olhar para si mesmo, 
retornar a si mesmo. O cuidar de si é dar-se conta de seu próprio 
comportamento e preocupar-se com o Outro, assegurando relações 
e ações éticas, garantindo uma harmonia social. Trata-se, portanto, 
de um cuidado para além do estritamente individual, ou seja, 
a preocupação se dá para com o coletivo, com o mundo humano 
comum. Em síntese, o cuidado de si exige um trabalho sobre si, um 
exercício sobre si, uma transformação de si, modificando as suas 
atitudes, os seus pensamentos, aprimorando-se e construindo a 
sua subjetividade. Um movimento que faz perturbar e que coloca 
o sujeito em movimento. Ou ainda, trata-se de “[...] um exercício 
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de si sobre si mesmo através do qual se procura se elaborar, se 
transformar e atingir um certo modo de ser” (FOUCAULT, 2004, p. 
1).

Assim, a questão do sujeito para Foucault sempre implica 
num ocupar-se consigo mesmo, mas não é um qualquer ocupar-
se, é um ocupar-se que constrói e transforma a si mesmo e, 
respectivamente, o mundo humano comum. Entretanto, o que 
vemos e experienciamos na educação formal é a destruição das 
subjetividades/singularidades, o problema está na exterioridade 
da educação escolar voltada às exigências do mercado, já que se 
confunde

[...] a educação com o ensino, a formação com a 
qualificação para o mercado, a aquisição de habilidades 
e o desenvolvimento de competências, restringindo 
estes últimos às condições para o desenvolvimento 
do capital humano e para a participação do indivíduo 
assim qualificado no mundo. (PAGNI, 2018, p. 67).

Nesse contexto, o resultado é, segundo Pagni (2018), uma 
educação minimizada, desvinculada do compromisso ético e 
político de educar as novas gerações. Nessa direção, ou o sujeito 
se anula frente à verdade ou então precisa transformar a si mesmo 
pelo sofrimento e pela mutilação de sua subjetividade, no intuito de 
se adequar ao modelo de indivíduo quantitativo, menos reflexivo, 
menos ético e menos preocupado com o Outro, com a alteridade. 
Nas reflexões de Carvalho (2017, p. 111), esse é “[...] um processo 
que, à força de tentar imprimir à escola toda sorte de finalidades 
extrínsecas, dela parece retirar qualquer sentido intrínseco”. Por isso, 
a educação escolar não é nem meio, nem fim, mas possui um valor 
em si mesma, à educação somente se acrescenta mais educação, 
nas palavras de Dewey (1944).

Nesse sentido, a partir de Foucault, considera-se que é 
possível pensar uma educação escolar em que o cuidado de si 
permaneça como formativo e, inclusive, corretivo, isto é, que seja 
instructio.
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Esta formação, esta armadura se quisermos, armadura 
protetora em relação ao resto do mundo, a todos os 
acidentes ou acontecimentos que possam produzir-
se, é o que os gregos chamavam de paraskheué, 
aproximadamente traduzido por Sêneca como 
instructio. A instructio é esta armadura do indivíduo 
em face [dos] acontecimentos e não a formação 
em função de um fim profissional determinado 
(FOUCAULT, 2014, p. 86).

O cuidado de si em seu aspecto formativo e corretivo, 
enquanto exercício de si mesmo, corresponde à constante 
reorganização do sujeito frente à imprevisibilidade do que acontece. 
A instructio permite ao sujeito se preparar para os acontecimentos 
que estão por vir, mas, ao mesmo tempo, prepara o sujeito ao que 
está acontecendo. Assim sendo, analisaremos, por conseguinte, a 
concepção de educação de Dewey a partir da noção de reconstrução 
da experiência como forma de instruction no mundo, o que nos 
permite aferir que a educação escolar é uma reconstrução da 
experiência de si, um processo de subjetivação enquanto cuidado 
de si mesmo, dos outros e do mundo humano comum.

JOHN DEWEY E A EDUCAÇÃO FORMAL COMO RECONSTRUÇÃO 
DA EXPERIÊNCIA DE SI

As pedagogias tradicionais, anuladoras da subjetivação, 
criam uma dependência, uma sujeição permanente. O professor 
é considerado o senhor (único) de todo o processo de ensino e 
aprendizagem. O aluno, por sua vez, é preenchido pelo professor, 
por conteúdos considerados relevantes e padronizados, o que 
caracterizava a anulação de suas singularidades, isto é, aquilo que é 
próprio do sujeito e que o diferencia como pessoa. Nesta concepção 
de ensino, a criança (aluno) tem que captar passivamente a 
substância verdadeira: “Aprender é assenhorar-se desta substância, 
e a verificação certa e adequada é quando a criança prova recapitular 
este material de cor” (SUHR, 1994, p. 32, tradução nossa), modos de 
se avaliar o “rendimento” dos alunos. A criança quando se adequa à 
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verdade que está alheia a ela, e consegue reproduzi-la na sequência 
metricamente repassada, ela de fato aprendeu.

A verdade posta à criança é exterior, as regras de 
aprendizagem são fixas e externas. Não se interessar por esta 
verdade posta, esta substância verdadeira, demonstra que a criança 
possui uma natureza má ou na melhor das hipóteses, possui uma 
natureza estragada. No primeiro caso, se a criança possui uma 
natureza má, ao estilo hobbesiano, ela precisa ser radicalmente 
transformada, preferencialmente, utiliza-se o medo como 
instrumento pedagógico, nesta perspectiva, descarta-se qualquer 
coisa que a criança demostra como interesse. No segundo caso, 
quando ela foi pervertida pela má educação, há de se reverter este 
processo, voltando-se a uma educação natural mais primitiva, a fim 
de que se possa retornar a buscar algum tipo de interesse “bom”, 
antes da distorção da má educação. Nessa direção, podemos citar 
a teoria das competências e habilidades, que visa, unicamente, 
qualificar para o mercado, compreendendo-se a educação como 
preparação, para alguma coisa exterior.

Nessa perspectiva, a vida escolar, assim como a pedagogia, 
somente são uma introdução e um exercício [Ertüchtigung] para a 
vida futura7, a infância é um tempo de introduzir e disciplinar para 
crescimento. A disciplina surge como um controle dos impulsos 
naturais, “[...] por que uma criança por natureza tende à maldade e é 
avessa a bondade”. (SUHR, 1994, p. 33, tradução nossa). Lembramos 
a passagem kantiana: “O homem é a única criatura que precisa ser 
educada. Por educação entende-se o cuidado de sua infância (a 
conservação, o trato), a disciplina e a instrução como a formação” 
(KANT, 1999, p. 11).

A concepção de natureza humana negativa e a ausência 
do sentido próprio da infância, consideram, também, a disciplina 
em seu sentido negativo (castigo e punição), para aquilo que 
realmente importa, a fim de que a vida adulta seja bem-sucedida 
economicamente, baseada nos moldes da sociedade capitalista. 

7  Lembramos que o curso do mundo não pode ser antecipado. O que pode ser feito é munir ou equipar os 
alunos com conhecimentos, introduzi-los nas linguagens públicas e nos saberes culturalmente produzi-
dos pela humanidade, que é uma tarefa árdua, lenta, gradual, que exige esforço, dedicação e escolhas, 
tanto por quem está a munir como também por aquele que está sendo munido. É assim que os alunos 
terão condições para, futuramente, constituir um mundo humano e aperfeiçoá-lo.
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“Se uma criança não gostar de fazer o que pedimos a ela, é apenas 
uma amostra de sua aversão, e que aquilo que requisitamos era 
especialmente bom para ela” (SUHR, 1994, p. 33, tradução nossa). 
Nas palavras de um humorista americano citado por Dewey, “pouco 
importa o que se ensina a um menino, contanto que ele não goste” 
(DEWEY, 1944, p. 134, tradução nossa).

A concepção tradicional de educação trata o ser humano 
como um ser exclusivamente passivo, em contrapartida, para o 
pragmatismo deweyano, o ser humano é um ser eminentemente 
ativo. O ambiente é este lugar-comum onde se compartilham os 
diferentes sujeitos. As escolas são lugar de transmissão formal aos 
imaturos, que estão em processo de desenvolvimento.

O ambiente, e principalmente enquanto sociedade, 
transforma o sujeito, e permitem com que formule e organize suas 
experiências. As instituições, especialmente a escola, criam formas 
de habitações, criam formas de habitar no mundo, criam hábitos 
de vida. Na escola, instituição responsável pela educação formal, 
depende, “na maior parte das vezes, [...] que as crianças aprendam 
os costumes dos adultos, adquirindo seu conjunto emocional e 
estoque de ideias, compartilhando o que os mais velhos fazem” 
(DEWEY, 1944, p. 7, tradução nossa). O mundo no qual as novas 
gerações são introduzidas, é um mundo velho, isto é, um mundo 
preexistente, povoado por outros seres humanos, construído pelos 
vivos e pelas gerações anteriores, e é novo para os que acabaram de 
adentrar nele.

Esse contato das gerações mais velhas com os recém-
chegados, reflete na importância que a sociedade tem na formação 
e na educação das gerações vindouras. Assim, a instituição 
escolar possibilita que as civilizações progridam, tornando as 
associações humanas mais complexas e harmônicas. Desse modo, 
as experiências de um povo refletem a sua cultura e são codificadas 
em símbolos. Com o conhecimento simbólico, surge também o 
risco de a educação escolar se tornar um conjunto de informações 
técnicas que se distanciam da vida e da experiência cotidiana.

O risco do conhecimento simbólico não significa que devamos 
abdicar dele, mas que ele deva ser, segundo Dewey, parte da 
formação do sujeito para que possa reorganizar suas experiências.
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[...] na noção ordinária de educação: a noção que 
ignora sua necessidade social e sua identidade 
com todas as associações humanas que afete a vida 
consciente e que identifique ela com a transmissão de 
informação sobre remotos assuntos e transportados 
através de signos verbais: a aquisição da alfabetização 
(DEWEY, 1944, p. 9, tradução nossa).

O problema da filosofia da educação, segundo Dewey, é 
relacionar o aprendizado espontâneo, da educação informal, com 
o conhecimento sistematizado. Em suma, trata-se de pensar como 
o conhecimento, o currículo e suas relações têm efeitos na vida do 
jovem, na tentativa de se constituir um efeito prático para viver. Na 
intepretação da “Democracia e Educação” (1944), pode-se perceber 
uma reflexão hodierna em e sobre a educação escolar, a saber, que 
educação não é sinônimo de acúmulo de informação, e não trata 
da criança como um sujeito universal. Não é qualquer vida é a 
sua vida, em que subjetivamente os mais novos participam de sua 
experiência cotidiana, da vida associada com os mais velhos, com o 
mundo humano comum e o seu legado.

No ser humano, a capacidade de estar constantemente 
em ação, denominada de educação progressiva em Dewey, não é 
suficiente para se garantir os processos formativos do sujeito. 
Isso, pois, a ação pode simplesmente corresponder às exigências 
impostas de modo extrínseco, semelhantes a uma atividade 
mecânica. Dewey (1994) nos alerta quanto ao risco de confundir 
a educação escolar com treinamento. Para ele, a educação deve 
ser uma correspondência, ou seja, a criança deve tomar parte na 
ação, através de sua vontade de participar, participar das aulas, das 
discussões, dos conteúdos, etc.

Quando a vontade de agir é grande o suficiente, e 
as condições ao redor são suficientemente novas 
e difíceis, a criança irá, após alguma deliberação, 
escolher qualquer objeto ou objetivo que a aceitará 
no momento como seu propósito, para a sua intenção 
(SUHR, 1994, p. 34, tradução nossa).
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Nesse sentido, a ação ocorre de acordo com o ambiente 
em que a criança se encontra, tornando aquele ambiente o seu 
ambiente. O ambiente ou o meio em que o aluno se encontra 
correspondem alguma coisa a mais do que o lugar onde o sujeito 
vive, não é simplesmente o espaço físico, mas o princípio de 
subjetivação: “As coisas com que um homem varia são seu genuíno 
ambiente” (DEWEY, 1944, p. 11, tradução nossa). Assim, a vida 
possui atividades características de cada um, a sua vida compreende 
a atividade de interagir (influir e ser influenciado) pelo ambiente.

Para os seres humanos, este ambiente ocorre na vida 
associada ou em sociedade. A sociedade existe quando os membros 
pensam e sentem e, consequentemente, agem de forma associada, 
intersubjetivamente. Dessa forma, devemos cuidar “como o meio 
nutre seus membros imaturos” (DEWEY, 1944, p. 12, tradução 
nossa). Pode-se modelar/moldar/formatar os hábitos exteriores 
a partir de um mero adestramento, puramente reflexo do meio 
físico, semelhante ao modelo utilizado com os animais. Os seres 
humanos também se modificam conforme o meio, Dewey distingue 
o adestramento [training] de um ensino educativo. O adestramento 
é sempre uma adequação, um treinamento físico que nem sempre 
tem seu correspondente mental.

Assim, adestrar um cavalo permite compreender uma 
causa e um efeito, haja vista que este movimento não possui uma 
utilidade social. Para os seres humanos imaturos as atividades são 
desenvolvidas por hábitos úteis, em outros casos, há uma atividade 
realmente em comum, de interesse comum. Neste último caso, o 
“impulso originário é modificado” (DEWEY, 1944, p. 12, tradução 
nossa), isto é, há uma mudança dos hábitos espirituais8, como nos 
lembra Foucault. A mudança do impulso originário ocorre quando: 
a) o ambiente estimula certas ações; b) estiver integrado em uma 
atividade associada à do grupo. E, nesse caso, é de suma importância 
uma atitude emocional:

Suas crenças e ideias, em outras palavras, tomam 
a forma similar àquelas dos demais do grupo. Ele 

8  Os exercícios espirituais “[...] correspondem quase sempre ao movimento pelo qual o eu se concentra em 
si mesmo, descobrindo que não é o que acreditava ser, que não se confunde com os objetos aos quais se 
prendia” (FOUCAULT, 2014, p. 318).
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também vai conseguir muito o mesmo conjunto 
de conhecimento desde que conhecimento é um 
ingrediente de seus hábitos perseguidos (DEWEY, 
1944, p. 14, tradução nossa).

A linguagem tem um papel importante no compartilhamento 
de experiências. Porém, desde que os sons tenham conexão com 
as atividades coletivas. Esta relação que cada pessoa realiza com o 
seu mundo é o que caracteriza o ambiente educativo, o ambiente 
de cada um é específico, portanto, não existem dois ambientes 
iguais. A compreensão do ambiente é um elemento necessário para 
se entender como o princípio de subjetivação possibilita firmar 
uma resposta a partir da correspondência. Contudo, não se trata, 
apenas, de uma resposta conjunta com os outros, mas também 
uma resposta conjunta a si mesmo. Em síntese, responder aos 
estímulos exteriores é sempre uma resposta dada pelo sujeito que 
precisa passar pelo aspecto da constituição do sujeito através de 
sua experiência.

Nessa direção, o sujeito se constitui no ambiente pela 
experiência. Por um lado, pode-se tentar atrair a criança para coisas 
interessantes, e por outro lado outro lado, pode-se tentar afastar de 
forma violenta, ao que não se quer/deseja. A criança interage com 
o seu meio, ela não espera nem ser interessada e nem ser forçada a 
fazer algo. Por isso, trata-se “[...] sempre uma interação com o seu 
ambiente e sempre mais consciente dos seus objetivos e meios” 
(SUHR, 1994, p. 35, tradução nossa). O problema da educação é 
transformar a “qualidade da experiência”, ou seja, que os mais jovens 
assimilem o ponto de vista dos mais velhos, ou que se aproximem 
aos seus próprios pontos de vista. Entretanto, como não é possível 
inculcar diretamente nos jovens, o método é criar um ambiente que 
permite viver, sentir e experienciar mais precisamente algumas 
coisas em detrimento de outras. A relação do indivíduo com seu 
meio deve ser de continuidade.

É pela educação que cada indivíduo se desenvolve, se 
transforma e pode ter o tempo livre para cuidar de si mesmo, por 
isso mesmo, todo tipo de relacionamento entre seres humanos faz 
sentido quando “melhora a qualidade da experiência” (DEWEY, 
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1944, p. 9, tradução nossa). Pois, é nesta transmissão de experiência 
através do intercurso da experiência que está a essência da educação 
(SUHR, 1994).

O crescimento marcha para um resultado ulterior, que 
tem como condição a imaturidade do sujeito, a imaturidade é a 
possibilidade de desenvolvimento, a plasticidade da condição 
humana. A imaturidade deve ser relativa a algo, e de modo algum 
deve ser absoluta. A imaturidade tem o seu aspecto negativo quando 
se concentra no que a criança não tem, ao passo que a imaturidade 
como condição de crescimento se concentra no que a criança tem. 
A imaturidade é condição para o crescimento ou desenvolvimento: 
“Crescimento não é algo para ele; é algo que elas fazem” (DEWEY, 
1944, p. 43, tradução nossa). A dependência no sentido positivo 
tem duas características: a) dependência como potencialidade: 
capacidade de vibrar com o ambiente; b) crescer é plasticidade, 
desenvolvemos atitudes mentais, é aprender o que não se tem 
naturalmente aptidão. Daí que deriva a noção de “Aprender a 
aprender” (p. 45, tradução nossa). A plasticidade é a capacidade 
que temos de reter e extrair da experiência anterior o que vai ser 
utilizado na sequência. A plasticidade é a capacidade de adquirir 
hábitos, experiências.

Os hábitos têm como características uma destreza executiva 
e uma eficiência na ação, sendo elas responsáveis pelo controle 
ativo do ambiente. Desse modo, a educação escolar é a capacidade 
de se adquirir (novos) hábitos. Os hábitos, por sua vez, podem 
ser associados às adaptações passivas, que nunca transformam o 
ambiente, mas somente se adequam. A adaptação é uma atividade 
em que o ambiente influencia o sujeito, e também é influenciado 
por este. Todo hábito tem a ver com mais inclinação, com mais 
conhecimento e com mais atividade, logo, os hábitos não podem 
ser fixos/estáticos.

A educação escolar, enquanto desenvolvimento, não pode 
ter caráter teleológico, a educação é o crescimento, é vida. Por isso 
a tarefa do professor e de todos aqueles que se responsabilizam 
pelas crianças é a de um esforço contínuo de humanização, sem, no 
entanto, jamais ter um telos definitivo. Nesse sentido, a formação de 
hábitos significa canalizar, o que implica numa destreza executiva, 
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em interesses bem definidos, além de objetivos claramente 
deliberados, seja na observação ou no pensamento. Em virtude 
disso, a educação escolar não pode assumir um caráter teleológico, 
dada a nossa condição humana, condição sempre aberta a novas 
possibilidades, marcada pela imprevisibilidade.

Essa noção de hábito é contrária à noção de que a 
imaturidade é simplesmente uma deficiência, uma adaptação 
estática de um desenvolvimento e, por consequência, mecânica. 
Na educação formal a noção distorcida de hábito leva a não 
considerar a capacidade do sujeito, não se desenvolve a capacidade 
mental do sujeito por meio de um método mecânico. Na educação 
somente se pode acrescentar mais educação, mais conhecimento, 
mais mundo comum, mais heranças simbólicas, etc. A vida é um 
constante desenvolvimento, a cada vez uma nova possibilidade, 
uma necessidade do cuidado de si mesmo, do outro e do mundo 
humano comum. Assim sendo, a plasticidade é o poder de aprender 
com a experiência, e essa aprendizagem como um exercício de vida 
constante configura os hábitos de vida.

Assim, “a educação é uma constante reorganização e 
reconstrução da experiência” (DEWEY, 1944, p. 76, tradução 
nossa), significa, destarte, uma alteração da qualidade da 
experiência. O que realmente se aprende em cada estágio da 
vida constitui o significado da experiência que é viver, que é se 
tornar humano. Portanto, a educação “[...] é uma reconstrução 
e uma reorganização da experiência que adiciona significado à 
experiência, e que incrementa habilidades para direcionar o curso 
das experiências subsequentes” (DEWEY, 1944, p. 76, tradução 
nossa). No momento em que familiarizamos os novos no legado da 
humanidade, possibilitamos uma nova oportunidade de renovação, 
de reconstrução e reorganização do mundo humano comum, feito 
que decorre ao modo de cada novo ser, na sua singularidade.

APORTES HERMENÊUTICOS DA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO E 
CUIDADO DE SI

Considerar a educação como a capacidade de aumentar a 
qualidade da experiência presente, é aferir que ela deva transformar 
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o sujeito para viver as experiências subsequentes, este é, ao nosso 
entender, o núcleo da educação escolar como instrution/paraskaué. 
Sujeito e verdade se complementam, enquanto que na pedagogia 
tradicional resta a pseudo-dinâmica, o mundo e a verdade são 
estáticas, “um dos dois fatores, pessoa ou mundo, custam em 
detrimento do outro” (SUHR, 1994, p. 57, tradução nossa). O 
pragmatismo de Dewey considera que não pode haver este 
dualismo, ambos os casos são negativos para a educação escolar. 
Já para Suhr, “na realidade há uma relação proporcional entre 
Espírito e Mundo tanto dinâmica como transformadora” (1994, p. 
57, tradução nossa).

No modelo interativo do espírito [Wechelwirkungmodell des 
Geist] com o ambiente, não há uma finalidade inscrita no sujeito ou 
no mundo e que deva ser alcançada com a educação. O que há é uma 
interação com a sociedade em que se está inserido. A educação, a 
escola e o estudante simpatizam com e pela função social de suas 
ações: “[...] a experiência dos jovens deve para eles dentro do grupo 
social ser vivamente interessante, proposital e significativa” (SUHR, 
1994, p. 59, tradução nossa).

O espírito interativo se torna uma “capacidade executiva”, 
quando se deixa transformar pela experiência. O espírito, nessa 
perspectiva, é a fonte de todas as capacidades: “Já a experiência, 
por seu turno, é o amplo exercício que habilita o próprio espírito 
a se transformar em capacidade” (DALBOSCO, 2018, p. 50). O 
espírito transforma-se em capacidade executiva quando interage 
com o ambiente, permitindo antecipar e participar do controle dos 
resultados da ação. Essa ampliação da visão de futuro torna a ação 
do sujeito inteligente:

A capacidade executiva habilita o espírito a ampliar 
o âmbito de visão sobre acontecimentos futuros, 
preparando-o da melhor forma possível para dominar 
os resultados de sua própria ação. Prever as possíveis 
consequências de sua ação e poder antecipar-se a elas 
são possibilidades da condição humana que, por não 
ser inata, precisa ser formada. Neste ponto reside, 
em parte, o papel principal da educação: cultivar, 
por meio de diferentes exercícios, o espírito humano, 
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transformando-o em comitê executivo das diferentes 
capacidades humanas (DALBOSCO, 2018, p. 51).

A noção de educação presente em Dewey permite uma 
aproximação do conceito de instrução de Foucault. Para Dewey, a 
instrução do espírito está vinculada à experiência, num exercício 
eminentemente social, uma vez que a sociedade possui um 
sentido eminentemente formativo. Entretanto, na análise de Han 
(2018), a realidade contemporânea subjuga os sujeitos aos modos 
de existências majoritárias, e as singularidades são, portanto, 
sufocadas ou embriagadas pela “mídia digital”.

A educação formal que deve se pautar em competências e 
habilidades corre o risco de ter uma verdade posta (previamente), 
não mais de forma absoluta, mas uma verdade exterior e efêmera, 
que funciona, como advertiu Han, na destruição do sujeito. Segundo 
Larrosa (2016) uma educação formal que destrói a experiência, faz 
com que nada aconteça ao sujeito, ter excesso de informação, de 
opinião e trabalho, apenas demonstra a insuficiência de tempo. 
Nesse sentido, é incapaz de experiência aquele que nada lhe passa, 
a quem nada lhe acontece, a quem nada sucede, a quem nada 
toca, nada chega, nada afeta, nada ameaça, a quem nada ocorre 
(LARROSA, 2016).

A melhora da qualidade da experiência indicada por Dewey, 
pensada na perspectiva foucaultiana do cuidado de si, ressignifica 
o princípio de continuidade e durabilidade. A qualidade da 
experiência como uma mudança de atitude perante si, perante os 
outros e perante o mundo, um outro olhar e, principalmente, a 
oportunidade de o sujeito se modificar, experienciar possibilidades 
outras, pensamentos outros, conhecimentos outros.

A partir disso, qual o papel da educação escolar? A educação 
escolar tem a ver com: narrar9 às novas gerações as questões que 
configuram o mundo humano, desse modo, a escola se baseia na 
tradição, na conservação e transmissão da cultura, é isso que 
9  Consideramos que a transmissão cultural é constitutiva de todas as sociedades humanas. Transmitir, 

portanto, não tem a ver com simplesmente repetir, pois juntamente com a transmissão está o caráter de 
renovação do mundo humano. Contudo, a renovação não ocorre logo após o recebimento da herança, 
ela só se efetivará na mediação e interação com os outros humanos, adultos e já educados, parafraseando 
Kant (1999).
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possibilitará a futura renovação das crianças de hoje. O professor, 
ao assumir essa tarefa de legar o mundo humano às novas 
gerações, mostrando como o mundo é, está preocupado com a 
noção do cuidado de si. Lembramos que aquilo que a escola propõe 
é indispensável para o humano, para tornar-se humano, para 
constituir um mundo humano comum, fato este que a caracteriza 
como um espaço de cuidado de si.

Nesse sentido, somos uma espécie que precisa e se põe a 
aprender, que precisa ir à escola e precisa da escola, que necessita 
de professores e responsáveis, que precisa ser disciplinada, que 
necessita de interditos, que precisa conhecer e se familiarizar com o 
mundo, que precisa e não dispensa os outros humanos, que necessita 
da convivência plural. É da especificidade da instituição escolar 
potencializar a todos os alunos com os conhecimentos e saberes 
humanos, independentemente de seus antecedentes, motivo este 
que faz da escola um lugar de aprendizagem específico10, um lugar 
em que alunos podem se superar e renovar, futuramente, o mundo 
humano comum, uma vez mais. Desse modo, a educação, a escola e 
o professor sempre terão a ver com o cuidado de si, com o cuidado 
dos outros e cuidado com o mundo.

É nesse movimento de se constituir humano na 
intersubjetividade e de construir um mundo humano com e para 
os outros (comum) que poderemos dar as boas-vindas às gerações 
vindouras, que sempre precisam de nós. É isso que esperamos da 
escola e de cada professor que está ou estará em sala de aula, é 
essa especificidade que garante nossa inserção no mundo humano 
comum e permite conhecer as obras que a história nos lega, obras 
e ações humanas, tradições e valores, culturas e costumes, os fios 
que tecem o passado e o presente, tudo isso, configura uma herança 
que dá um mundo possível de se habitar. É essa continuidade, em 
forma de memória, que permite a durabilidade do mundo humano 
comum.

Por isso, a memória é considerada como uma possibilidade 
de narrar e reconhecer a autoridade dos mortos, das vítimas da 
história, inclusive, para que Auschwitz não se repita. Ademais, 
10  Pode-se aprender assistindo televisão, mas a televisão não é uma escola; pode aprender no museu, mas o 

museu não é uma escola; pode-se aprender na internet, mas a internet não é uma escola; pode-se apren-
der com o grupo dos camaradas, mas o grupo dos camaradas não é uma escola.
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sempre seremos aquilo que formos capazes de fazer com o 
nosso passado e com o que queremos legar aos novos, cientes da 
imprevisibilidade da ação futura. Portanto, o professor e os demais 
responsáveis pelas crianças devem assumir a postura do cuidado 
de si, essa é uma tarefa que possibilita um mundo humano mais 
civilizado e menos bárbaro, mediante o compromisso que se 
assume pelo mundo e pelas crianças, alimentando a expectativa de 
que esse mundo dure, continue e se aprofunde.

Nessa direção, pensando a relação entre ética, educação 
escolar e cuidado de si, formulamos quatro condições éticas 
relativas ao professor (e para todos os responsáveis pela educação 
das crianças).

A primeira condição ética do professor é a de que ele 
assuma o compromisso com o mundo humano. É preciso que ele 
tenha uma intimidade e goste do mundo que habita, considerando 
que a sua história – os feitos e as barbáries humanas –, compõe o 
mundo humano e por isso constitui um legado que é digno de ser 
apresentado para as novas gerações. Por isso, esse compromisso, 
como nos lembra Arendt (2013), é sempre duplo, trata-se de se 
responsabilizar pelo mundo e pelas crianças11. E, quem não desejar 
assumir esse compromisso, não deveria ter filhos e deveria ser 
impedido de cuidar da educação dos filhos dos outros, enfatiza 
Arendt (2013).

Uma segunda possibilidade de atuação ética do professor 
consiste em convidar os alunos a se familiarizar com esse legado 
a ser transmitido. É preciso que os alunos aprendam as razões 
que constituíram o mundo humano e os motivos que exigem 
a aprendizagem de tais conhecimentos (disciplinas). Isso só é 
possível a partir de uma didática comunicativa, no esforço por 
parte do professor de argumentar e justificar os saberes a serem 
ministrados, a fim de que o conteúdo não se torne antiquado, mas 
que se mantenha como possibilidade de constituir um mundo 
humano, num movimento de cuidado de si.

Nesse sentido, um outro princípio ético tem a ver com a 
intimidade que o professor deve ter com o conteúdo que está a 

11  É a partir do compromisso que assumimos pelo mundo e pelas crianças que impedimos que elas iniciem 
neste mundo da estaca zero.
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ministrar ou que irá ministrar. É preciso que ele conheça as razões 
e saiba justificar os motivos de sua disciplina estar presente no 
currículo escolar, é preciso que ele tenha passado pelo movimento 
de aprendizagem daquilo que irá ensinar. Por isso, cada aula deve 
ser o resultado do estudo dos conteúdos e da preparação das aulas. 
Não se trata de ensinar qualquer coisa, ou de fazer qualquer coisa 
em sala de aula, é preciso que os objetivos e as razões de se estudar 
determinado conteúdo sejam claros e precisos.

Em suma, como nos lembra Arendt (2013), o professor tem 
que ser um representante do mundo, é preciso que ele represente a 
sua disciplina de estudos, e isso não tem nada a ver com um “fazer 
de conta”. Lembramos que a autoridade do professor repousa em 
outro lugar, é o lugar que ele ocupa e a sua função específica que 
lhe garantem a autoridade, uma autoridade que deve, sempre, estar 
preocupada com o outro, com as singularidades, pluralidades e 
diversidades.

Por fim, um último aspecto ético é decorrente da condição 
humana, ou seja, é preciso que o professor esteja convicto, em 
virtude da nossa condição, que o modo como o mundo se apresenta 
é “um modo possível”. Caracterizando que este mundo poderia ser 
diferente e pode ser diferente, em virtude da imprevisibilidade 
humana e em decorrência dos acordos e objetividades que são 
tomadas ao decorrer da história. Com isso, o mundo jamais está 
pronto, ele sempre está aberto a novas possibilidades.

 Nesse sentido, mesmo que o professor apresente o legado 
aos alunos, ele jamais saberá o que os alunos estarão considerando, 
ignorando, modificando ou descartando. É por isso que a educação 
sempre está no movimento de conservação (daquilo que não 
merece ser esquecido) e renovação (pois o caráter aberto de cada 
ser humano possibilita renovar e aperfeiçoar o mundo humano).

Interligar a educação e o cuidado de si, significa, 
principalmente, uma opção ética que possibilita pensar uma 
estética da própria existência. Esta opção ética é uma tentativa 
de se pensar a formação do eu (da subjetividade) a partir do 
cuidado de si próprio entendido como preocupação por constituir 
a própria subjetividade. É o cuidado de si, o conhecimento de si, 
que possibilitará aos alunos a oportunidade de viver uma vida 
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digna, ética, autônoma, atuando filosoficamente sobre a própria 
existência. E, por isso mesmo, possibilitará, ainda, a preservação, 
renovação e o aperfeiçoamento do mundo humano comum pelas 
gerações vindouras, graças à intimidade filosófica, ética e política, 
comprometida com o eu, o outro e o mundo humano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A dificuldade hodierna de fazermos experiências 
formativas é um problema constante no âmbito da sociedade de 
consumo, aliada aos meios de comunicação digitais, e muitas são 
as transformações causadas aos sujeitos. Essas transformações 
têm colaborado para destituir o sujeito de si mesmo levando a ser 
massificado, denominado por Han (2014) de os Shitstorm, ou seja, 
destrói-se publicamente um sujeito por rede social. As experiências 
virtuais têm criando processos subjetivantes, transformando 
os seres humanos estrangeiros de si mesmos, numa analogia 
camusiana. Nesse sentido, as experiências diárias têm se mostrado 
efêmeras, fluídas e instáveis, querendo ser únicos, somos arrastados 
para um processo de massificação, descrito como “modos de vidas 
majoritários”.

Nessa direção, Foucault, ao seu modo, percebeu na 
Hermenêutica do Sujeito, na relação verdade e sujeito, a necessidade 
do cuidado de si, essa relação, na história recente do ocidente se 
deu de forma negativa (FOUCAULT, 2014, p. 101). Este problema foi 
tensionado com as suas implicações formativas e educativas, que 
em termos foucaultianos é definido a partir da instructio (latina) ou 
paraskeué (grega) e interpretada a partir da filosofia da educação 
deweyna: em sua tese da educação escolar o autor a tematiza como 
uma reconstrução da experiência e continuidade da vida humana.

Em Foucault, podemos dizer que estas são as duas 
características da Instructio: o elemento formativo e o corretivo; já 
em Dewey, trata-se de aprender com a experiência, e a reorganização 
desta, corretivamente, enquanto um continuum. Sendo a educação 
instruction, ela possui o sentido formativo e corretivo, e isso faz ecoar 
o sentido da educação como reorganização da experiência enquanto 
um cuidado de si, um cuidado que faz com que o sujeito em seu 
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processo formativo e de vivências possa enfrentar continuamente 
a vida, além de trazer à baila razões para se autogovernar durante 
todo o seu processo formativo.

O tecido argumentativo demonstrou como o problema da 
Pedagogia Tradicional, de certa forma, destruía a experiência 
subjetiva numa distorção da educação, muito similar à teoria das 
competências e habilidades, quando tratadas de forma behaviorista, 
isto é, numa condição de estímulo e resposta. A nossa crítica sinaliza 
que todo o processo formativo deve ser de constituição de sujeitos, 
que a educação formal deve se passar com o sujeito do educando, 
num processo positivo de subjetivação, sob o princípio filosófico de 
cuidado de si, pois é essa condição que permitirá a autonomia e o 
autogoverno do(s) sujeitos(s).

Todo o aparato filosófico tem a ver com a superação do 
dualismo na educação, que as verdades postas pelos professores/
mestres devem ser formativas, no sentido educere, e não somente 
educare: “um estender a mão”. Esse movimento desemboca em 
quatro princípios de responsabilidades que se tem para com a 
instrução num sentido de “operação que incide sobre o próprio 
sujeito” (FOUCAULT, 2014, p. 121).

Assim, um sujeito fortificado espiritualmente, que se dedica 
ao cuidado de si, pode tomar parte do mundo humano comum em 
sua esfera social, pública e no sentido da democracia/república 
como forma de vida. Além de potencializar o sujeito a participar, 
enquanto autônomos, da vida pública. Este tomar parte enquanto 
sujeito fortificado possibilita o não arrastamento pelas shitstorm, 
além da não destruição de si mesmo, do outro e do mundo comum, 
grosso modo, o cuidado de si permite que cada uma consiga chegar 
ao final do dia tendo feito uma verdadeira experiência formativa.
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