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RESUMO 

Na Modernidade, a educação foi investida da grandiosa tarefa de esclarecer e 

emancipar o homem, dando-lhe condições de construção de sua liberdade 

moral. Simultaneamente à produção dos discursos disseminadores dessa 

concepção, a escola tornou-se alvo de discursos que, apoiados em estatísticas 

de evasão e repetência e indisciplina, afirmam o fracasso dessa instituição 

enquanto espaço formativo. Frente a essa questão, este trabalho, inserido na 

Linha de Pesquisa Cultura e Processos educacionais, objetiva discutir a função 

da escola disciplinar enquanto espaço formador de subjetividades, a partir 

análise do pensamento do filósofo Michel Foucault. Tendo como suposto que 

dentro da sociedade disciplinar a escola assume a forma de uma instituição de 

sequestro na qual, as técnicas disciplinares de controle temporal do corpo e do 

ato, a rigorosa distribuição espacial, o horário e o exame concorrem para o 

estabelecimento de um padrão Normal que constitui-se ao mesmo tempo em 

um dispositivo de poder e em uma forma de saber, analisa a eficiência da 

instituição escolar no processo de produção de saberes sobre o sujeito ao 

mesmo tempo em que produz uma subjetividade dócil e submissa aos 

dispositivos disciplinares. São apresentadas as dimensões arqueológica e 

genealógica da obra foucaultiana com o objetivo de analisar a formação de um 

sujeito moderno, disciplinado, sobre o qual o poder se encontra investido sob a 

forma de um saber-poder normalizador. A análise do pensamento de Foucault 

possibilita afirmar que, no interior das estratégias disciplinares, a escola 

encontra-se em uma situação de identidade a outras instituições – prisão, 

hospital, fábrica-, responsáveis pela produção de saberes específicos sobre os 

indivíduos, as ciências humanas, que por sua vez retornam sob a forma de 

técnicas disciplinares capazes de produzir novas subjetividades. O estudo 

sugere a necessidade da construção de um novo modelo educativo, capaz de 

criar uma atitude de modernidade frente ao saber e formar sujeitos capazes de 

romper com as estratégias do poder disciplinar e adotar uma postura de 

invenção frente ao conhecimento. 
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