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Esse silêncio todo me atordoa 
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Chico Buarque 



10 
 

RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo principal descrever, analisar e compreender a relação entre 

poder e resistência na escola por meio dos enunciados que foram produzidos na fanpage 

Diário de Classe – A Verdade, criada pela estudante adolescente Isadora Faber, em 2012. 

Tratamos este objeto de pesquisa a partir de um estudo sobre a produção em ambiente virtual 

(LÉVY, 1999), o suporte (MARCUSCHI, 2003) e os gêneros (BAKHTIN, 2003), bem como 

das reflexões proporcionadas por Michel Foucault (1985, 2012, 2014 a, 2015) a respeito da 

existência dos enunciados e as relações entre poder, saber e resistência. Deste modo, pela 

observação da prática de resistência instaurada com a criação da fanpage Diário de Classe – A 

Verdade, investigamos os enunciados que constituíram saberes e poderes no campo discursivo 

da rede social Facebook. Desenvolvemos uma pesquisa qualitativa aplicada a um estudo de 

caso, pautando-nos nos postulados da Análise do Discurso de orientação francesa, 

principalmente nas contribuições de Foucault, para realizar uma análise discursiva desta rede 

de práticas de resistência e poder. Compreendemos o método como um caminho a ser 

percorrido até o objeto pesquisado e, assim, consideramos a noção de dispositivo como um 

mapa que nos guia nesse percurso. Ao lançarmos nosso olhar sobre esta prática, questionamos 

quais as condições de existência dos enunciados encontrados nesta fanpage, buscando 

compreendê-los em um feixe de relações. Verificamos que a fanpage em estudo serviu para 

exigir melhorias e denunciar possíveis irregularidades no ambiente escolar do qual Isadora 

Faber fazia parte, funcionando como forma de resistência à submissão e às tentativas de 

silenciamento naquele ambiente. Os dados analisados nos permitem vislumbrar aspectos 

relevantes das relações de poder em um ambiente escolar, pois a partir do estudo destes 

enunciados encontramos evidências de que a escola rejeita práticas libertárias, indicando que 

ainda é uma instituição disciplinadora. A análise dos dados nos leva a concluir que uma 

investida contra o poder pode ser considerada uma condição básica do cuidado de si e do 

outro.  

Palavras-chave: Discurso. Escola. Poder. Resistência. Diário de Classe – A Verdade. 
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ABSTRACT 

This research aims to describe, analyze and understand the relationship between power and 

resistance at school through the statements that were produced on the fanpage entitled ―Diário 

de Classe – A Verdade‖, created by a teenage student named Isadora Faber in 2012. We 

treated this research subject from a study about writing on a virtual environment (LÉVY, 

1999), the support (MARCUSCHI, 2003) and the genders (BAKHTIN, 2003), as well as the 

reflections provided by Michel Foucault (1985, 2012, 2014 a, 2015) about the existence of the 

statements and the relations between power, knowledge and resistance. Therefore, by 

observing the practice of resistance established with the creation of the fanpage ―Diário de 

Classe – A Verdade‖, we investigated the statements that constituted knowledge and power in 

the discursive field of the social network named Facebook. We developed a qualitative 

research applied to a case study, guiding us in the postulates of the French discourse analysis, 

especially in Foucault's contributions to perform a discursive analysis of this network that 

provides practices of resistance and power. We understand the method as a way to go to reach 

the researched subject and, thus, we consider the notion of the device as a map to guide us on 

this path. As we looked at this practice, we questioned what are the conditions of existence of 

the statements found on this fanpage, seeking to understand them in a bundle of relations. We 

found that the fanpage in study served to demand improvements and report possible 

irregularities in the school environment which Isadora Faber was part of, working as a form of 

resistance to submission and also to the attempts to silence in that environment. The analyzed 

data allow us to glimpse important aspects of the power relations in a school setting. From the 

study of these statements on, we found evidence that the school rejects libertarian practices, 

indicating that it is still a disciplinary institution. The analysis of the data leads us to conclude 

that an assault against power can be considered a basic condition of the care of both the self 

and of the other. 

Key words: Discourse. School. Power. Resistance. Diário de Classe – A Verdade. 
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INTRODUÇÃO 

Acessando a internet 

Você chega ao coração 

Da humanidade inteira 

Sem tirar os pés do chão. 

Zeca Baleiro 

 

 

Elegemos como objeto de pesquisa uma fanpage criada em julho de 2012 por Isadora 

Faber, uma estudante de Florianópolis – SC. Tal objeto nos despertou interesse pelo fato de 

ser constituído por enunciados de uma adolescente que denuncia possíveis irregularidades no 

ambiente escolar do qual faz parte e questiona as relações de poder que permeiam aquela 

instituição, resistindo à submissão e às tentativas de silenciamento através de postagens na 

fanpage criada por ela mesma. Consideramos, então, os enunciados da fanpage Diário de 

Classe – A Verdade em sua singularidade e em suas relações com outros enunciados, 

pensando com Foucault (2014 a, p. 34): ―que singular existência é esta que vem à tona no que 

se diz e em nenhuma outra parte?‖ 

Dessa forma, a partir das reflexões proporcionadas pela leitura das obras Microfísica 

do poder e História da Sexualidade III: o cuidado de si (FOUCAULT, 2015 e 1985) e pela 

observação da prática de resistência instaurada com a criação da fanpage Diário de Classe – A 

Verdade, investigamos enunciados que constituíram saberes e poderes no campo discursivo 

da rede social Facebook. Todavia, como nosso objeto de pesquisa está intrinsicamente 

relacionado à escola, o interesse por tal pesquisa surge também da observação de tentativas de 

silenciamento dos alunos na escola e de práticas que tentam estabelecer que eles não têm o 

direito de falar sobre a escola e apenas devem ser obedientes (e silenciosos) para que sejam 

classificados como bons.  Sobre isso, Paniago (2005) afirma que o silêncio é absolutamente 

valorizado e estimulado na escola, inclusive em momentos em que a participação das crianças 

ou adolescentes é solicitada.  

Portanto, a relevância deste estudo reside no reconhecimento do uso das redes sociais, 

em especial a rede Facebook, como tentativa de resistência e forma de participação social. 

Além disso, é relevante também a valorização de práticas sociais e discursivas de 

adolescentes engajados na promoção de mudanças no sistema educacional, político e social de 

nosso país. Isadora Faber é uma dentre tantos adolescentes que tentam resistir ao 
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silenciamento na escola. Há ainda uma motivação pessoal, pois a pesquisadora sente-se 

representada por práticas como as de Isadora, tendo em vista que em seu percurso como 

estudante e, posteriormente, professora de escola pública, presenciou problemas semelhantes 

aos da estudante catarinense. Numa tentativa de pensar foucaultianamente a educação, é 

fundamental verificar a validade, ou não, das teorizações acerca da relação entre poder e 

resistência nas práticas que se dão em ambiente escolar.  

Nos últimos tempos, uma considerável bibliografia surgiu para tratar da produção 

discursiva em ambientes virtuais. Dentre os trabalhos consultados, destacamos alguns que se 

relacionam, de certa forma, à nossa pesquisa. Murilo Bansi Machado, Mestre em Ciências 

Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC, no livro Anonymous Brasil: poder e 

resistência na sociedade de controle (MACHADO, 2013), discute uma nova forma de 

ativismo virtual, o hacktivismo, que se configura como uma forma de resistência política no 

contexto da sociedade de controle. Junot de Oliveira Maia, Mestre em Linguística Aplicada 

pela Universidade Estadual de Campinas, desenvolveu em sua dissertação de Mestrado, 

intitulada Apropriação dos letramentos digitais para uma participação social mais ampla: 

um estudo de caso (MAIA, 2013), um trabalho sobre o uso da rede Twitter como forma de 

participação social mais ampla. Outro trabalho que nos despertou interesse foi o artigo Escola 

para quê? Experiências de resistência cultural de jovens da escola pública de São Paulo
1
 

(SILVA et al., 2012), que, embora não trate da resistência em ambientes virtuais, é valioso 

para nossa reflexão por discutir a resistência de alunos de escolas públicas ao modelo 

tradicional de ensino. Além desses, encontramos dois artigos cujo objeto de estudo é a 

fanpage que também pesquisamos: Megafone pós-moderno: o uso das redes sociais no caso 

da fanpage brasileira Diário de Classe, de Mirella Arruda
2
, que discute o impacto das ações 

dos consumidores pós-modernos, ativos e engajados via web; e O caso Isadora Faber – a 

internet como meio dialógico entre aluno e escola, de Andressa da Cruz Caprecci
3
, que teve 

como objetivo discutir a importância do diálogo no meio escolar para a formação cidadã do 

aluno, considerando a Internet um meio para que esse diálogo ocorra. Entretanto, salientamos 

que apesar de nosso objeto de pesquisa ser amplamente conhecido e ter sido bastante 

explorado pela mídia em geral, não encontramos trabalhos acadêmicos que tratem a prática de 

                                                           
1
 Artigo produzido por Priscila Elisabete da Silva, Maria da Glória Calado e Paula Nascimento da Silva, 

doutorandas no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de São Paulo.  

2
 Mirella Arruda Pessoa é mestranda em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo. 

3
 Andressa da Cruz Caprecci cursa a graduação em Educomunicação pela Universidade de São Paulo. 
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Isadora Faber como uma prática de resistência; ou seja, esse objeto ainda não foi analisado 

pelo viés da Análise do Discurso, como propomos em nossa pesquisa. 

Intriga-nos o fato de esta estudante catarinense, de certo modo, oprimida pelo sistema 

escolar, ter encontrado na escrita via Internet uma possibilidade de resistência àquela 

instituição que representa uma esfera de poder. Assim, vemos confrontarem-se duas 

tendências educacionais: de um lado, a pedagogia tradicional, que se delineia nas práticas da 

escola em que Isadora estuda; de outro, a pedagogia libertadora (ou libertária), que aparece 

nas práticas de resistência de Isadora.  Nessa perspectiva, Paulo Freire, em Pedagogia do 

oprimido (2005), aponta para a necessidade de possibilitar que os oprimidos se expressem 

sobre sua realidade: 

[...] quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para entender o 

significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá, melhor que eles, o 

efeito da opressão? Quem, mais que eles, para ir compreendendo a necessidade da 

libertação? (FREIRE, 2005, p. 31) 

 

Os enunciados de Isadora Faber ofereceram-nos possibilidades de tratar de situações 

de opressão na escola e da relação entre poder e resistência neste mesmo ambiente.  Sendo 

assim, buscamos neste trabalho, como objetivo geral, descrever, analisar e compreender a 

relação entre poder e resistência por meio dos enunciados que foram produzidos na fanpage 

em estudo e que compõem a formação discursiva da Pedagogia.  Como nosso objeto de 

pesquisa é formado por um discurso que se constitui no interior dessa formação, caberá a nós 

analisar o que é dito, quem diz, por que diz e como diz, seguindo orientações teóricas de 

Michel Foucault, para quem, 

A análise do campo discursivo é orientada de forma inteiramente diferente; trata-se 

de compreender o enunciado na estreiteza e singularidade de sua situação; de 

determinar as condições de sua existência, de fixar seus limites da forma mais justa, 

de estabelecer suas correlações com os outros enunciados a que pode estar ligado, de 

mostrar que outras formas de enunciação exclui. (FOUCAULT, 2014 a, p. 34) 

 

Assim, em nossa análise, buscamos compreender como a perspectiva foucaultiana é 

adequada para o objeto em estudo, como este objeto se forma, quais são seus efeitos na rede 

discursiva que compõe, quais suas relações com outros enunciados, ou seja, compreendemo-

lo em sua singularidade e raridade. 



17 
 

Quanto aos objetivos específicos, pretendemos: a) Estudar as condições de existência 

de nosso objeto de discurso, buscando compreendê-lo em um feixe de relações; b) Averiguar 

se as redes sociais são uma possibilidade de tentar rejeitar e resistir à opressão; c) Descrever e 

analisar as práticas discursivas que representam a resistência de Isadora Faber na fanpage 

Diário de Classe – A Verdade; d) Compreender como a cultura de si pode ser uma 

possibilidade de investida contra o poder.   

Este estudo é compreendido como uma pesquisa qualitativa aplicada a um estudo de 

caso. Para que esta pesquisa fosse desenvolvida, tanto em relação à teoria quanto em relação à 

metodologia, procuramos amparo na Análise do Discurso de orientação francesa, 

principalmente nas contribuições de Michel Foucault. O modo de problematizar desse filósofo 

nos oferece cuidados metodológicos e não roteiros pré-estabelecidos. Deste modo, por meio 

da perspectiva foucaultiana sobre saber, poder e resistência, procuramos tratar pontos que 

devem ser considerados em nossa pesquisa, tomando cuidado para não fazer de suas 

teorizações conceitos estáveis e/ou fechados. Assim, tentamos compreender este objeto em 

sua dispersão, pois, para Foucault, 

O discurso, assim concebido, não é a manifestação, majestosamente desenvolvida, 

de um sujeito que pensa, que conhece, e que o diz: é, ao contrário, um conjunto em 

que podem ser determinadas a dispersão do sujeito e sua descontinuidade em relação 

a si mesmo. (FOUCAULT, 2014 a, p. 66) 

 

Ou seja, compreendemos nosso objeto de pesquisa em sua singularidade e dispersão, 

considerando que ―os discursos formam sistematicamente os objetos de que falam‖ 

(FOUCAULT, 2014 a, p. 56) e tratando tal objeto ―no jogo de sua instância‖ (FOUCAULT, 

2014 a, p. 28).  Diante do caminho metodológico percorrido, consideramos a noção de 

dispositivo como um mapa que nos guia nesse percurso. Para Foucault (1994), o dispositivo 

define o nexo do jogo que pode existir entre elementos como discursos científicos, filosóficos 

e morais, instituições, leis, arquiteturas, medidas administrativas. Assim, em nossa análise, os 

enunciados são compreendidos numa rede de relações e práticas que serão exercidas por meio 

de dispositivos.  

Nesse sentido, desenvolvemos este estudo dentro do paradigma qualitativo de pesquisa 

e elegemos a análise documental como procedimento de geração de dados. Todavia, 

salientamos que, apesar de neste trabalho utilizarmos a nomenclatura do método tradicional 

de pesquisa (análise documental), para a Análise do Discurso, a materialidade discursiva não 
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possui o caráter de documento – capaz de revelar uma origem –, pois numa análise discursiva 

cabe ordenar e relacionar os monumentos, atentando-se para o fato de que os monumentos 

podem ser visualizados de diferentes formas. Assim, quando falamos em análise de 

documentos, referimo-nos à análise de um corpus que, para nós, tem o caráter de monumento 

e que servirá para nos guiar no estabelecimento de relações entre um discurso e outro, um 

enunciado e outros.  

Nosso corpus de pesquisa é composto por postagens feitas por Isadora Faber na 

fanpage Diário de Classe – A Verdade (no período entre julho – 2012 e dezembro 2012), pelo 

conteúdo do livro Diário de Classe – A Verdade: a história da menina que está ajudando a 

mudar a educação no Brasil (FABER, 2014) e por comentários feitos por internautas em 

resposta a algumas postagens de Isadora. Consideramos importante trazer o livro lançado por 

Isadora Faber para análise porque algumas postagens do início da fanpage, principalmente as 

que se referiam à conduta de professores, foram retiradas da rede Facebook e só constam no 

livro. Ademais, os comentários de internautas nos são uteis nesta análise por permitirem que 

observemos as reações diante das denúncias feitas pela estudante catarinense. 

No capítulo 1, apresentamos considerações acerca das teorizações sobre discurso para 

a Análise do Discurso, bem como a noção dos procedimentos de interdição do discurso, 

apresentada por Michel Foucault em A ordem do discurso (2012). Discutimos também a 

relação entre poder e resistência e resistência e liberdade, na perspectiva foucaultiana, pois 

consideramos de fundamental importância a compreensão da fluidez na relação entre esses 

conceitos. Para mostrar que nosso trabalho de descrição e análise se desenrola de acordo com 

a metáfora do intelectual cartógrafo, explicitada por Durval Muniz de Albuquerque Junior no 

prefácio ―Diz Positivo: entre o castor e a aranha‖ (2014 apud FERNANDES JUNIOR; 

SOUSA, 2014), apontamos a noção de dispositivo, demonstrando que percorremos as linhas 

que constituem uma dada configuração histórica, uma dada região das práticas, um dado lugar 

de sujeito, e construímos novas linhas de significação, armando nossa própria teia de sentidos. 

A fim de defender a ideia de que práticas de resistência são favorecidas pelo cuidado de si, 

noção trazida por Foucault em A História da sexualidade III: o cuidado de si (1985), 

dedicamos uma parte dessa seção a uma discussão sobre o cuidado de si e a educação.  

No capítulo 2, buscamos algumas noções teóricas importantes para a realização desta 

pesquisa que considera a força do suporte virtual. Assim, julgamos importante apresentar 

considerações sobre a produção em ambiente digital, tratando das noções de cibercultura 
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(Pierre Lévy, 1999), gêneros discursivos (Mikhail Bakhtin, 2003) e suporte (Luiz Antônio 

Marcuschi, 2003).  

No capítulo 3, apresentamos apontamentos sobre o caso Diário de Classe – A 

Verdade, considerando os elementos que compõem esse objeto, bem como a rede que tais 

elementos formam, na tentativa de compreender o que delineia a singularidade dos 

enunciados em análise. Além disso, nessa seção, apresentamos o caminho metodológico 

percorrido, atentando-nos para o fato de que, em uma análise arqueológica, o objeto deve ser 

analisado como um nó em uma rede, observando sua dispersão e sua singularidade. O 

embasamento para o trabalho metodológico está, principalmente, pautado na obra 

Arqueologia do saber (2014 a), em que Michel Foucault apresenta o modo arqueológico de 

compreender um objeto. Ao identificarmos as práticas discursivas que compõem nosso objeto 

de pesquisa, nos interessa o que é dito, não o sentido, mas o enunciado. Logo, a realização 

dessa análise implica reconhecer os saberes existentes na regularidade, as regras de formação, 

bem como as práticas não discursivas que constituem o objeto em estudo. Feito isso, 

apresentamos os resultados de nosso trabalho de análise, a saber: a análise de enunciados 

veiculados na fanpage Diário de Classe – A Verdade, de enunciados publicados no livro 

Diário de Classe – A Verdade: a história da menina que mudou a educação no Brasil 

(FABER, 2014) e também a análise de comentários em resposta às postagens de Isadora 

Faber.  

Seguindo esse caminho, esperamos contribuir com os estudos acerca das práticas de 

resistência na luta contra as formas de opressão em ambiente escolar. Recentemente, práticas 

de resistência estudantil em escolas públicas brasileiras tiveram grande visibilidade e é 

evidente que nosso objeto de investigação integra-se à rede que abriga tais práticas. Além 

disso, esperamos que a tentativa de compreender a prática de resistência de Isadora seja 

valiosa para os estudos linguísticos, pois abre espaço para pensarmos a contraconduta nos 

processos de subjetivação contemporâneos.   

 

 

 

 

 



20 
 

1 A PERSPECTIVA FOUCAULTIANA 

 

O que faz com que o poder se mantenha e seja aceito é 

simplesmente que ele não pesa só como uma força que 

diz não, mas que de fato ele permeia, produz coisas, 

induz ao prazer, forma saber, produz discurso. 

Michel Foucault
4
 

 

O discurso surge como objeto de um campo de saber na década de 1960, com o grupo 

liderado por Michel Pêcheux, na França. Sendo tomada como objeto da Análise do Discurso a 

noção de discurso passa por uma diversidade de acepções e adquire um valor sociossemântico 

na configuração dos estudos franceses (SARFATI, 2010, p. 21).  Assim, para nós, cabe 

compreender discurso como um conjunto de textos considerados em relação a suas condições 

históricas (sociais, ideológicas) de produção (SARFATI, 2010, p. 22).  

Temos, então, discurso como o lugar que revela ideologias, lugar este que garante sua 

existência não se amparando apenas nos elementos linguísticos, mas também no social. Ou 

seja, o discurso é definido por sua movência, sua ação social e pelos efeitos de sentido que 

causa. De acordo com Fernandes (2008, p. 15), analisar o discurso implica interpretar os 

sujeitos falando, tendo a produção de sentidos como parte integrante de suas atividades 

sociais.  

Ao tratar o discurso não como apenas transmissão de informação (alguém fala, refere 

alguma coisa, baseando-se em um código, e o receptor capta a mensagem, decodificando-a), a 

Análise do Discurso representa um ganho significativo para os estudos linguísticos na medida 

em que considera a importância dos falantes na produção de sentidos. Sobre isso, Orlandi 

afirma: 

Desse modo, diremos que não se trata de transmissão de informação apenas, pois, no 

funcionamento da linguagem, que põe em relação sujeitos e sentidos afetados pela 

língua e pela história, temos um complexo processo de constituição desses sujeitos e 

produção de sentidos e não meramente transmissão de informação. [...] As relações 

de linguagem são relações de sujeitos e de sentidos e seus efeitos são múltiplos e 

variados. Daí a definição de discurso: o discurso é efeito de sentidos entre locutores. 

(ORLANDI, 2003, p. 21) 

 

Nessa perspectiva, compreendemos que tratar do discurso implica tratar de suas 

condições de produção, mais que isso, implica reconhecer que o discurso é um conjunto de 

enunciados pertencentes a uma mesma formação discursiva.  

                                                           
4
 FOUCAULT, 2005, p. 45. 
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Orlandi (2003, p. 15) define discurso como palavra em movimento, remetendo à 

etimologia dessa palavra: discurso, curso, percurso, correr por. E assim, compreendendo o 

discurso como um rio caudaloso, tratamos, nesta primeira seção, de apresentar reflexões 

acerca de conceitos relevantes na análise de nosso objeto. Iniciamos discutindo sobre a 

produção em ambiente virtual, pois consideramos importante para nossa pesquisa pensar nas 

peculiaridades do ambiente em que se encontra nosso objeto. Em seguida, tratamos da relação 

entre discurso, o procedimento de interdição e a tentativa de docilização dos corpos. Feito isso 

e finalizando esta parte, abordamos as noções de poder, resistência e liberdade, relacionando 

tais noções ao princípio do cuidado de si e considerando, como Foucault, que este princípio é 

condição para uma investida contra o poder (1985, p. 70).  

 

1.1 Compreender o enunciado 

 

Em nossa análise, consideramos que o objeto requer a teoria, o que significa dizer que 

para a análise dos problemas de pesquisa levantados é adequado recorrer às ferramentas que 

nos oferecem as teorizações foucaultianas. Tais fundamentos recomendam desenvolver uma 

análise pautada na perspectiva da descontinuidade, característica da nova história, e 

concentram-se em compreender as condições de produção dos discursos. 

A noção de história na obra de Foucault é tanto objeto de descrição quanto uma 

questão metodológica, pois, segundo Edgardo Castro (2009, p, 203), a relação entre sujeito e 

história constitui o eixo em torno do qual se pode compreender toda a produção intelectual de 

Foucault. Assim, ao considerarmos a perspectiva foucaultiana de história, consideramos nosso 

objeto de pesquisa em oposição à história unitária e totalizante, consideramo-lo como 

acontecimento. Sobre isso, Castro (2009, p. 204) afirma:  

A arqueologia, nesse sentido, quer romper com a história, linear, progressiva, 

unitária, totalizante de uma razão que, desde a sua origem, se encaminha para o seu 

acabamento na forma da realização. 

 

Ressaltamos que, ao adotar a perspectiva foucaultiana de análise, estamos certos de 

que não há um método foucaultiano, pois, como aponta Veiga-Neto (2014, p. 17), ―não existe 

algum método foucaultiano, a menos que se tome a palavra ‗método‘ num sentido bem mais 

livre do que os sentidos que lhe deu o pensamento moderno‖. Estamos certos também de que 

o modo tradicional de conceber uma pesquisa, por não considerar pontos cruciais numa 
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análise de práticas discursivas e não discursivas, não consegue atender às expectativas de um 

trabalho filiado à Análise do Discurso. Nesse sentido, consideramos a obra Arqueologia do 

saber (FOUCAULT, 2014 a) um ponto de partida a análise desse objeto de pesquisa. 

A análise documental foi o instrumento utilizado como procedimento de geração de 

dados. Segundo Caulley apud Lüdke e André (1986, p. 38), a análise documental busca 

identificar informações factuais nos documentos a partir de questões ou hipóteses de interesse. 

Para estes autores, os documentos representam uma fonte ―natural‖ de informação e não são 

apenas uma fonte de informação contextualizadamente, mas surgem num determinado 

contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto. Para Holsti apud Lüdke e 

André (1986, p. 39), uma das situações em que o uso da análise documental é apropriado é 

quando o interesse do pesquisador é estudar o problema a partir da própria expressão dos 

indivíduos, ou seja, quando a linguagem dos sujeitos é crucial para a investigação.  

Todavia, quando falamos em análise de documentos, consideramos os apontamentos 

que Michel Foucault apresenta sobre a materialidade discursiva. Para ele, há numerosos 

pontos de separação entre a análise arqueológica e a história das ideias, dentre os quais está a 

diferença no modo de lidar com as regularidades dos enunciados dispersos. Documento ou 

monumento? De acordo com as teorizações foucaultianas, é pertinente tratar esta análise 

como uma análise de monumentos, pois, para Foucault, os enunciados não devem ser tratados 

como signo de outra coisa, tendo em vista que: 

A arqueologia busca definir não os pensamentos, as representações, as imagens, os 

temas, as obsessões que se ocultam ou se manifestam nos discursos, mas os próprios 

discursos, enquanto práticas que obedecem a regras. Ela não trata o discurso como 

documento como signo de outra coisa, como elemento que deveria ser transparente, 

mas cuja opacidade importuna é preciso atravessar frequentemente para reencontrar, 

enfim, aí onde se mantém à parte, a profundidade do essencial; ela se dirige ao 

discurso em seu volume próprio, na qualidade de monumento. Não se trata de uma 

disciplina interpretativa: não busca um ‗outro discurso‘ mais oculto. Recusa-se a ser 

‗alegórica‘. (FOUCAULT, 2014 a, p. 169) 

 

Na introdução da obra Arqueologia do saber (2014 a), Foucault apresenta uma crítica 

à noção tradicional de documento, esclarecendo que a história mudou sua posição sobre os 

documentos, que antes eram vistos como rastros do passado – matéria inerte –, capazes de 

trazer à tona alguma verdade. Para Foucault, a história não mais considera primordial a 

interpretação dos documentos, mas se ocupa de identificar elementos, definir unidades e 

descrever relações. Para ele, 
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[...] a história, em sua forma tradicional, se dispunha a ―memorizar‖ os monumentos 

do passado, transformá-los em documentos e fazer falarem estes rastros que, por si 

mesmos, raramente são verbais, ou que dizem em silêncio coisa diversa do que 

dizem; em nossos dias, a história é o que transforma os documentos em monumentos 

e que desdobra, onde se decifravam rastros deixados pelos homens, onde se tentava 

reconhecer em profundidade o que tinham sido, uma massa de elementos que devem 

ser isolados, agrupados, tornados pertinentes, inter-relacionados, organizados em 

conjuntos. (FOUCAULT, 2014 a, p. 8) 

 

Nesse sentido, desde que se esclareça a noção de história adotada por Foucault, bem 

como a transformação dos documentos em monumentos proposta pela arqueologia, não 

consideramos que seja um ―problema‖ utilizar-se do procedimento de geração de dados 

chamado de análise documental num trabalho que tem como base as teorizações 

foucaultianas. Assim, compreendendo os documentos como monumentos, nosso corpus é 

composto por enunciados (postagens e comentários) dos primeiros seis meses de 

funcionamento da fanpage Diário de Classe – A Verdade (isto é, de julho a dezembro de 

2012) e pelo livro lançado em 2014, Diário de Classe – A Verdade: a história da menina que 

está ajudando a mudar a educação no Brasil (FABER, 2014), que conta a trajetória de Isadora 

Faber. Este livro se torna peça fundamental para nossa análise porque muitas postagens 

veiculadas na rede Facebook foram apagadas, principalmente as do início da fanpage, devido 

à repercussão de algumas denúncias. Por isso, embora haja um intervalo de dois anos entre as 

primeiras postagens e a publicação do livro, só é possível saber o conteúdo das primeiras 

postagens através deste livro, pois ele contém as postagens que foram excluídas da fanpage. 

Outrossim, como nosso procedimento de geração de dados não utilizou questionários e / ou 

entrevistas, este livro também é valioso na medida em que nos fornece informações sobre o 

sujeito Isadora Faber.  

Na seleção do corpus de um trabalho em Análise do Discurso, há aspectos 

metodológicos para a análise de discursos que devem ser considerados. Nesse sentido, as 

noções de recorte e enunciado nos são importantes no trato com o corpus. Orlandi (1984, p. 

14) apresenta a noção de recorte como uma ―unidade discursiva [...] fragmentos 

correlacionados de linguagem [...] um fragmento da situação discursiva‖; ou seja, é a seleção 

de partes, que são escolhidas por suas relações semânticas, considerando os objetivos que se 

pretende atingir.  

Em relação à noção de enunciado, importante na seleção do corpus de pesquisa e em 

nossa análise, a perspectiva foucaultiana (FOUCAULT, 2014 a) compreende que enunciado é 
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uma função, um átomo de discurso e não pode ser definido pelos caracteres gramaticais de 

uma frase, pois, para Foucault: 

[...] O enunciado não é, pois, uma estrutura (isto é, um conjunto de relações entre 

elementos variáveis, autorizando assim um número talvez infinito de modelos 

concretos); é uma função de existência que pertence, exclusivamente, aos signos, e a 

partir da qual se pode decidir, em seguida, pela análise ou pela intuição, se eles 

‗fazem sentido‘ ou não, segundo que regra se sucedem ou se justapõem, de que são 

signos, e que espécie de ato se encontra realizado por sua formulação (oral ou 

escrita). (FOUCAULT, 2014 a, p. 105) 

 

É certo que os enunciados não surgem aleatoriamente, pois eles se encaixam, se 

coadunam, se contradizem e estão em constante embate na rede de discursos. Descrever um 

conjunto de enunciados consiste em descrever a dispersão desses objetos, considerando que o 

objeto existe sob as condições positivas de um feixe complexo de relações (FOUCAULT, 

1969, p. 55).    

 

1.2 O modo foucaultiano de olhar o objeto de pesquisa 

 

Em Arqueologia do saber, obra publicada em 1969, Michel Foucault apresenta seu 

modelo de análise discursiva que, grosso modo, pretende descrever discursos atentando-se 

cada vez mais aos jogos das diferenças. Sendo assim, na análise do arquivo, deve-se 

considerar a condição de aparecimento dos enunciados, as formas de acúmulo e 

encadeamento, as regras de transformação e as descontinuidades. Além disso, a perspectiva 

foucaultiana vale-se da nova história para analisar seus objetos, de tal modo que procura 

libertar-se das noções ligadas ao tema da continuidade, a saber, noções de tradição, de 

influência, de desenvolvimento, de evolução e de espírito de uma época. Ou seja, a 

perspectiva foucaultiana pensa a história a partir de micropráticas. 

Foucault afirma que não é preciso remeter o discurso à longínqua presença da origem; 

é preciso tratá-lo no jogo de sua instância (FOUCAULT, 2014 a, p.31), ou seja, não se trata 

de buscar a origem, mas de compreender o emaranhado em que se encontram os enunciados e 

sua proveniência. O percurso de investigação até aqui traçado nos permitiu compreender que 

em uma análise arqueológica é preciso tratar o objeto de pesquisa como um nó em uma rede. 

A tentativa é, então, a de compreender a rede em que tal objeto está inserido e, pensando com 

Foucault, analisar o aparecimento de tais enunciados, sua dispersão e sua singularidade. 
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Eleger Michel Foucault como principal teórico em um trabalho de análise implica na 

compreensão de que, na perspectiva deste filósofo, o objeto deve ser tratado em sua 

singularidade, e, além disso, o olhar do pesquisador deve problematizar e constituir o objeto.   

Diferentemente de outros modos de fazer pesquisa, a perspectiva foucaultiana considera o 

objeto em sua singularidade. Portanto, perguntamo-nos com Foucault: que singular existência 

é esta que vem à tona no que se diz e em nenhuma outra parte? (FOUCAULT, 2014 a, p.34)  

A procura é pelos jogos de diferença e semelhança que circundam os discursos e 

evidenciam uma regularidade. Ou seja, na análise, buscam-se as relações de semelhança, de 

vizinhança, de afastamento, de diferença e de transformação. Para tanto, é preciso pensar 

também nas condições de aparecimento: por que este e não outro enunciado? A resposta está à 

sombra da descrição do objeto, pois ao descrevê-lo, é possível perceber os jogos que 

determinam o aparecimento, ou desaparecimento, deste ou daquele enunciado. Sobre essa 

formação de um objeto de discurso, Foucault afirma:  

Diremos, pois, que uma formação discursiva se define (pelo menos quanto a seus 

objetos) se se puder estabelecer um conjunto semelhante; se se puder mostrar como 

qualquer objeto do discurso em questão aí encontra seu lugar e sua lei de 

aparecimento; se se puder mostrar que ele pode dar origem, simultânea ou 

sucessivamente, a objetos que se excluem, sem que ele próprio tenha de se 

modificar.‖ (FOUCAULT, 2014 a, p.54) 

 

Dessa forma, entendemos que os enunciados obedecem às regras de formação, que são 

condições de existência para o discurso. Essas regras de formação nos mostram que 

enunciados que pertencem à semelhante sistema de dispersão, cujos objetos e escolhas 

temáticas revelam uma regularidade, compõem uma formação discursiva. Nas palavras de 

Michel Foucault, 

 No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, 

semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos de 

enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade 

(uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, transformações), diremos, por 

convenção, que se trata de uma formação discursiva – evitando, assim, palavras 

demasiado carregadas de condições e consequências, inadequadas, aliás, para 

designar semelhante dispersão, tais como ‗ciência‘, ou ‗ideologia‘, ou ‗teoria‘, ou 

‗domínio de objetividade‘. (FOUCAULT, 2014 a, p.47) 

 

Uma formação discursiva se define pelas semelhanças entre seus objetos. Nesse 

sentido, ao observarmos o regime de existência de objetos de discurso, nos interessa perceber 

as complexas relações que são estabelecidas e que asseguram a formação de objetos 
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dispersos. Sendo assim, as relações discursivas que compõem uma formação discursiva 

caracterizam o discurso enquanto prática e não são exteriores nem interiores ao discurso, mas 

estão no limite do discurso (FOUCAULT, 2014 a). Ora, se na descrição do objeto nos 

deparamos com determinada formação discursiva que determina condições de aparecimento 

de um discurso, podemos dizer, então, que a regularidade de uma formação discursiva 

colabora na compreensão das práticas discursivas. Para Foucault,  

[...] Quando se descreve a formação dos objetos de um discurso, tenta-se identificar 

os relacionamentos que caracterizam uma prática discursiva e não se determina uma 

organização léxica nem as escansões de um campo semântico [...] (FOUCAULT, 

2014 a, p. 58) 

 

A busca não é pelo que está escondido no discurso ou por algum sentido dado a ele, 

mas por suas condições de aparecimento histórico. Nesse sentido, pensando em nosso objeto 

de estudo, surgem as seguintes questões: a) Qual formação discursiva permitiria o 

aparecimento do discurso de Isadora Faber? b) Que condições históricas permitiram que sobre 

tal discurso fosse dito algo e que sobre ele várias pessoas possam dizer coisas diferentes?  

Pensando nisso, reconhecemos que discursos que se colocam em oposição à pedagogia 

tradicional inserem-se numa formação discursiva cujas práticas delineiam a pedagogia 

progressista e suas vertentes. Não há como tratar da prática de resistência de Isadora Faber 

sem falar das tendências progressistas da pedagogia, pois são os discursos que estão no 

domínio desta formação que permitem a visibilidade da resistência estudantil.  

José Carlos Libâneo (1996) classifica as tendências pedagógicas em dois grupos: 

liberais e progressistas. No primeiro grupo, está inserida a tendência tradicional, que não 

considera as diferenças de classe social e cujas práticas escolares não têm relação com o 

cotidiano do aluno. No segundo, as tendências libertadora e libertária, ambas pautadas na 

defesa da autogestão pedagógica e do antiautoritarismo. Segundo Libâneo (1996), a tendência 

progressista libertadora, também conhecida como a pedagogia de Paulo Freire, vincula a 

educação à luta do oprimido. Nesta tendência pedagógica, o processo de aprendizagem deve 

ser um processo de compreensão, reflexão e crítica da realidade concreta do educando e, 

sendo assim, o saber mais importante para o oprimido é a descoberta de sua situação de 

oprimido, que se torna condição para se libertar da exploração política e econômica. Na 

tendência libertária, a negação de toda forma de repressão visa a oportunização do 

desenvolvimento de pessoas mais livres; além disto, esta tendência sugere uma análise crítica 



27 
 

da realidade social e considera que a educação tem uma finalidade sociopolítica. Ou seja, 

nesta tendência pedagógica, considera-se a educação como um meio de lutar contra situações 

de submissão. Segundo Libâneo, a pedagogia progressista designa as tendências que, partindo 

de uma análise crítica das realidades sociais, sustentam implicitamente as finalidades 

sociopolíticas da educação.  

Logo, consideramos que as práticas discursivas da estudante catarinense inserem-se na 

formação discursiva da pedagogia progressista, seja em sua vertente libertadora, seja em sua 

vertente libertária, considerando que ambas defendem o antiautoritarismo. Além disso, as 

condições históricas que permitem que as práticas de Isadora tenham efeito são condições que 

têm permitido que surjam não só práticas de resistência na escola, mas a resistência também a 

partir de vozes femininas. Salientamos que, embora nosso trabalho não se atenha à observação 

da voz de Isadora Faber enquanto mulher adolescente, é preciso destacar que as condições 

históricas contemporâneas autorizam que mulheres se expressem de diferentes modos sobre a 

sociedade em que vivem.  

O discurso produzido por Isadora é um acontecimento singular e liga-se a uma rede de 

tantos outros acontecimentos anteriores e posteriores. Para Foucault, um enunciado é sempre 

um acontecimento, único como todo acontecimento, mas está aberto à repetição, à 

transformação, à reativação (2014 a, p. 35). Na tentativa de estabelecer a rede em que as 

práticas discursivas dela estão inseridas, encontramos, na pedagogia progressista, práticas de 

resistência que pertencem à mesma formação discursiva e que também são acontecimentos 

singulares.  

Diante do exposto, emergem alguns exemplos dessa rede de práticas discursivas 

relativas à resistência estudantil em diferentes partes do mundo: a) a ―Revolução dos 

pinguins‖, como ficou conhecida a mobilização de estudantes secundaristas chilenos no ano 

de 2006, que exigia melhorias no sistema educacional daquele país; b) Malala Yousafzai
5
, 

estudante paquistanesa, que em 2009 escreveu para a BBC
6
 um blog sob pseudônimo, 

                                                           
5
 Malala Yousafzai é uma ativista paquistanesa, conhecida principalmente pela defesa dos 

direitos das mulheres e do acesso à educação na sua região natal do vale do Swat, situado no nordeste do 

Paquistão, onde os talibãs locais impedem as jovens de frequentar a escola. Na tarde de 9 de outubro de 2012, 

Malala sofreu um atentado dos talibãs quando retornava da escola, foi atingida por uma bala na cabeça e ficou 

hospitalizada em estado grave. Atualmente, vive com sua família em Birmingham, na Inglaterra, pois o regime 

talibã não permite que ela retorne a seu país.  (YOUSAFZAI, Malala. Eu sou Malala: a história da garota que 

defendeu o direito à educação e foi baleada pelo Talibã. São Paulo: Companhia das Letras, 2013)  

 
6
 BBC: emissora pública de rádio e televisão do Reino Unido. 
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detalhando seu cotidiano durante a ocupação talibã e as tentativas desta em restringir a 

educação para mulheres; c) Martha Payne, estudante escocesa, que em 2012 criou um blog 

para denunciar a baixa qualidade da merenda de sua escola e que foi a inspiração para Isadora 

Faber; d) a fanpage Diário de Classe – A Verdade, nosso objeto de pesquisa, criada, em 2012, 

pela estudante brasileira Isadora Faber; e) as ocupações das escolas públicas estaduais em São 

Paulo, que teve início em meados de novembro de 2015, e que simbolizavam a posição dos 

alunos contra medidas do governo daquele estado, que propunha uma reorganização escolar 

que ignorava as necessidades e reinvindicações dos estudantes; f) as ocupações de escolas 

públicas estaduais em Goiás, que teve início em dezembro de 2015, e que representam a 

resistência dos estudantes diante da proposta de militarização das escolas neste estado e sua 

posição contrária à implantação de organizações sociais (OS), que passariam a gerir o sistema 

estadual de ensino em Goiás.  

Além destas práticas que recortamos acima, há outras, é claro. Mas o que nos importa 

no momento é perceber que tais práticas foram protagonizadas por estudantes jovens que 

exigiam melhorias no sistema de ensino e / ou o direito de estudar com dignidade. Além 

disso, percebemos que todas as práticas que compõem esta rede que tentamos descrever foram 

fortalecidas pelo uso da Internet, seja com a criação de blogs para fazer denúncias, seja para 

promover e / ou organizar as mobilizações. 

Perguntamo-nos, então, qual foi o regime de existência dos enunciados presentes na 

fanpage Diário de Classe – A Verdade enquanto objeto do discurso? Além disso, surge outra 

questão: quem fala? Para tentar chegar a este sujeito enunciador, precisamos considerar que o 

discurso de Isadora Faber é atravessado por tantos outros discursos que contribuem para a 

erupção dos enunciados que encontramos na fanpage em estudo. Ademais, estes enunciados 

foram possíveis porque houve condições de existência para isto naquele momento, tendo em 

vista que a luta por direito à educação é algo relativamente recente na história de nosso país, o 

aparecimento da voz feminina na luta pela garantia de direitos é também recente por aqui, 

bem como também é novo esse lugar virtual de tentar a resistência. Para Foucault, é preciso ir 

além da mera análise de signos e perceber a prática discursiva que se delineia, pois, 

[...] analisando os próprios discursos, vemos se desfazerem os laços aparentemente 

tão fortes entre as palavras e as coisas, e destacar-se um conjunto de regras, próprias 

da prática discursiva. [...] os discursos são feitos de signos; mas o que fazem é mais 

que utilizar esses signos para designar coisas. É esse mais que os torna irredutíveis à 

língua e ao ato da fala. É esse ‗mais‘ que é preciso fazer aparecer e que é preciso 

descrever. (FOUCAULT, 2014 a, p. 59-60) 
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Segundo Foucault (2014 a, p. 58), quando se descreve a formação dos objetos de um 

discurso, tenta-se identificar os relacionamentos que caracterizam uma prática discursiva. Por 

isso, tentamos traçar a teia das relações que compõem a prática discursiva de Isadora. Em 

nossa análise, vemos de que modo os enunciados de Isadora inscrevem esse objeto de 

pesquisa em práticas discursivas da atualidade. Não há dúvidas sobre o fato de que os 

enunciados de Isadora estão ligados numa rede de enunciados cuja temática e dispersão seja 

semelhante, o desafio é tratar tal objeto em sua singularidade.  

 

1.3 A escola como dispositivo 

 

No que se refere aos recursos metodológicos aproveitados neste trabalho, 

consideramos pertinente debater sobre a noção de dispositivo, pois esta noção surge como 

uma espécie de guia numa análise discursiva baseada em pressupostos foucaultianos. Isto 

porque, para Foucault, não há exercício de poder sem a instalação de um dispositivo e, além 

disso, os dispositivos são transformadores dos sujeitos.  

Dispositivo, conceito foucaultiano que surge a partir da metade da década de 1970, 

quando Foucault se ocupa de compreender a governabilidade, e que nos serve como um mapa 

que nos guia na compreensão da rede de enunciados em que está inserido nosso objeto de 

pesquisa. Foucault descreve o dispositivo, na obra Microfísica do poder (2015), como um 

conjunto heterogêneo, formado por discursos, instituições, estruturas, organizações 

arquitetônicas, leis, enunciados, proposições filosóficas, o dito e o não dito e a rede entre 

esses elementos. Como sabemos, Foucault compreende a história como processo descontínuo, 

fragmentado, disperso, mas um processo em que é possível reconhecer regularidades. Daí 

surge a ideia do dispositivo como uma rede. Para Foucault, a noção de dispositivo resulta do 

cruzamento de relações de poder e de relações de saber, de relações entre o linguístico e o não 

linguístico (dito e não dito, práticas discursivas e não discursivas); mais que isso, Foucault 

compreende o dispositivo como uma função estratégica.  

No texto O que é um dispositivo?, fruto de uma conferência proferida na Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), em 2005, Giorgio Agamben retoma a noção de dispositivo 

apresentada por Michel Foucault. Agamben afirma que o termo dispositivo é decisivo na 

estratégia de pensamento foucaultiano. Para Agamben, a noção de dispositivo surge da leitura 
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que Jean Hyppolite faz da obra de Hegel e que Foucault faz da obra de Hyppolite. De acordo 

com Agamben,  

Se ―positividade‖ é o nome que, segundo Hyppolite, o jovem Hegel dá ao elemento 

histórico, com toda sua carga de regras, ritos e instituições impostas aos indivíduos 

por um poder externo, mas que se torna, por assim dizer, interiorizada nos sistemas 

das crenças e dos sentimentos, então Foucault, tomando emprestado este termo (que 

se tornará mais tarde ―dispositivo‖), toma posição em relação a um problema 

decisivo, que é também o seu problema mais próprio: a relação entre os indivíduos 

como seres viventes e o elemento histórico, entendendo com este termo o conjunto 

das instituições, dos processos de subjetivação e das regras em que se concretizam 

as relações de poder. (AGAMBEN, 2009, p. 32) 

 

Logo, Foucault teria desenvolvido a noção de dispositivo a partir das leituras que fez 

da obra de Hyppolite, problematizando a relação entre os indivíduos e a história, os processos 

de subjetivação e as relações de poder. Ainda segundo Agamben, o termo dispositivo remete a 

um conjunto de práticas e mecanismos (ao mesmo tempo linguísticos e não linguísticos, 

jurídicos, técnicos e militares), pois, para ele,  

O termo dispositivo nomeia aquilo em que e por meio do qual se realiza uma pura 

atividade de governo sem nenhum fundamento no ser. Por isso, os dispositivos 

devem sempre implicar um processo de subjetivação, isto é, devem produzir o seu 

sujeito. (AGAMBEN, 2009, p. 38) 

 

  Agamben afirma que os dispositivos tem a função de produzir sujeitos e amplia a 

noção deste conceito foucaultiano chamando de dispositivo qualquer coisa que tenha de 

algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e 

assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes (2009, p. 40). 

Para este filósofo italiano, tem ocorrido uma acumulação e proliferação de dispositivos, o que 

faz proliferar os processos de subjetivação, de modo que um mesmo indivíduo pode ser o 

lugar de múltiplos processos de subjetivação. Além disso, Agamben ainda afirma que os 

dispositivos visam à criação de corpos dóceis, mas livres, que assumem a sua identidade e a 

sua ―liberdade‖ de sujeitos no próprio processo do seu assujeitamento (2009, p. 46).  

Para Deleuze (1990), o dispositivo é uma espécie de novelo ou meada, um conjunto 

multilinear, composto por linhas de natureza diferente que seguem direções diferentes, 

formando processos em desequilíbrio. Deleuze afirma que o dispositivo é da ordem da 

cartografia, pois desemaranhar as linhas de um dispositivo é traçar um mapa, cartografar.   

Assim, para ele, os enunciados são resultados das linhas e em todo dispositivo há linhas que 

lutam pelo poder. Nas palavras de Gilles Deleuze: 

Os dispositivos têm, então, como componentes linhas de visibilidade, linhas de 

enunciação, linhas de força, linhas de subjetivação, linhas de ruptura, de fissura, de 

fratura que se entrecruzam e se misturam, enquanto umas suscitam, através de 

variações ou mesmo mutações de disposição. (DELEUZE, 1990, p. 157) 
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Como propõe Deleuze, em nossa análise, percorremos as linhas que constituem a 

posição sujeito aluno de Isadora e tentamos construir novas linhas de significação, armando 

nossa própria teia de sentidos. Pensando no dispositivo como um mapa, um feixe de relações 

de força (de saber e de poder), uma rede composta por linhas que se entrecruzam de modo 

difuso numa luta por poder, analisamos nosso objeto de pesquisa a partir de uma tentativa de 

reconhecer e desemaranhar a rede em que ele está inserido. Se, conforme Agamben (2009), o 

dispositivo é uma máquina que produz subjetivações, o sujeito Isadora Faber é produzido e 

atravessado por diversos dispositivos e a compreensão destes se faz necessária nesta análise. 

 O movimento do sujeito pelos dispositivos produz sentidos. Assim, a posição sujeito 

ocupada por Isadora explicita as formações discursivas em que ela se inscreve e por meio das 

quais ela se posiciona em relação ao outro e ao mundo. Em busca do fio da meada que 

constrói o discurso de Isadora, encontramos enunciados que demarcam uma determinada 

posição sujeito construída historicamente. Em suas práticas discursivas, o sujeito da educação, 

a aluna Isadora Faber, é colocada num regime de visibilidade que produz como ela é, como 

age e como deve ser tratada, ou seja, os dispositivos que a atravessam e estabelecem um 

processo de subjetivação demarcam a tentativa de governo do sujeito aluno e, 

consequentemente, a resistência dela a este governo.  

 O discurso é imanente aos dispositivos. Nessa perspectiva, para compreender um 

determinado discurso, é preciso reconhecer o dispositivo que abarca sua condição de 

existência. No caso em estudo, destacamos a escola enquanto um dispositivo disciplinar. Os 

dispositivos disciplinares, observados de modo mais explícito em escolas, quartéis e igrejas, 

são descritos por Foucault como ―uma mesma regra que se impõe a todos da mesma maneira, 

sem que haja entre eles aqueles a que ela se aplica outras diferenças de estatuto, além das que 

são indicadas pela hierarquia interna do dispositivo‖ (FOUCAULT, 2006, p. 82). Este 

dispositivo age no sentido de tentar docilizar os corpos, determinando que, no ambiente 

escolar, é preciso ser silencioso e obediente. Todavia, em cada dispositivo, ocorrem 

objetivações e subjetivações e, como tal, as resistências às determinações dos dispositivos 

disciplinares representam processos contemporâneos de subjetivação que demonstram a 

positividade do poder e as rupturas / fissuras na rede em que são instaurados tais dispositivos.    

 Portanto, reconhecemos que o sujeito Isadora Faber é fruto de uma resistência ao 

dispositivo disciplinar (neste caso, a escola) e que resiste aos princípios da escola tradicional, 

posicionando-se contra as tentativas de silenciamento naquele ambiente. Ademais, na análise 

das práticas discursivas deste sujeito, percebemos que seu movimento pelo dispositivo marca 
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seu lugar ideológico, as formações discursivas nas quais se ampara, bem como a singularidade 

de sua busca por um regime de verdade, que é estabelecida por sua prática de resistência. 

 

1.4 A ordem do discurso 

 

Em A ordem do discurso, Foucault (2012) sustenta a ideia de que o discurso sempre se 

produz em razão das relações de poder.  Os exercícios de poder – e de resistência – se dão por 

meio do discurso, em seus poderes e perigos. Mas o que haveria de ―tão perigoso no fato de as 

pessoas falarem e seus discursos proliferarem indefinidamente? Onde, afinal, está o perigo?‖ 

(FOUCAULT, 2012, p. 8). Sobre esta relação entre discurso e poder, Foucault afirma que:  

[...] em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 

selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm 

por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, 

esquivar sua pesada e temível materialidade (FOUCAULT, 2012, p. 8).  

 

De acordo com esta teorização foucaultiana, a produção do discurso ocorreria a partir 

de certos procedimentos que tentam controlar o que pode ou não ser dito em cada época e em 

cada sociedade, ou seja, o discurso é sempre um reflexo da sociedade e dos valores ligados a 

ela em diferentes épocas. Assim, o discurso enquanto luta por poder e busca por uma verdade 

constitui-se como prática que forma os objetos dos quais fala. Conforme Foucault, discursos 

são práticas, daí a procura 

[...] em não mais tratar os discursos como conjuntos de signos (elementos 

significantes que remetem a conteúdos ou a representações), mas como práticas que 

formam sistematicamente os objetos de que falam (FOUCAULT, 2014 a, p. 59). 

 

A noção de discurso supõe um campo de saberes articulados entre si, constituídos 

historicamente e em meio a disputas de poder. Dessa forma, pensar na luta por uma ordem do 

discurso – ordem no sentido de organização – é pensar que na produção dos discursos que 

circulam em nossa sociedade há forças divergentes e convergentes, ou seja, práticas que 

tentam estabelecer uma hegemonia discursiva e práticas que tentam confrontar o que está 

posto como verdadeiro ou superior: respectivamente, poder e resistência. Com a criação da 

fanpage Diário de Classe – A Verdade, a estudante adolescente Isadora Faber tentou 

estabelecer uma nova ordem de práticas discursivas naquele ambiente escolar, pois seu 

discurso de resistência, produzido e atravessado por um dispositivo disciplinar, questionou o 

poder instaurado.  
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1.4.1 Princípios reguladores do discurso: procedimentos externos 

 

Michel Foucault (2012) reconhece a existência de procedimentos que tentam controlar 

e dominar a proliferação dos discursos na sociedade. Tais procedimentos, que tanto podem ser 

externos quanto internos ao discurso, agem no sentido de controlar, organizar, selecionar e 

redistribuir os discursos e são caracterizados ―por mecanismos discursivos que tem como 

efeito, respectivamente, a exclusão, a sujeição e a rarefação‖ (GREGOLIN, 2007, p. 104).  

Interessa-nos, nesta pesquisa, a abordagem dos mecanismos que se exercem de modo 

exterior ao discurso e são ligados à exclusão. Foucault aponta três procedimentos desta 

natureza: a interdição, a separação / rejeição e a vontade de verdade. Para ele, o mais evidente 

destes procedimentos é a interdição. Segundo ele, o procedimento de interdição se desdobra 

em três tipos: tabu do objeto – não se pode falar de tudo –; ritual da circunstância – não se 

pode falar de tudo em qualquer circunstância –; e direito privilegiado – qualquer um não pode 

falar de qualquer coisa (FOUCAULT, 2012, p. 9). As teorizações acerca destes três tipos de 

interdição nos serão extremamente úteis na análise de nosso objeto, pois eles se cruzam, se 

reforçam ou se compensam (FOUCAULT, 2012, p. 9).  Se considerarmos que, conforme 

Foucault aponta ao tratar do direito privilegiado, qualquer um não pode falar de qualquer 

coisa, conseguimos trilhar um caminho para compreender porque Isadora Faber foi 

perseguida e teve seu discurso desqualificado por tantas pessoas que questionavam a validade 

do dizer de uma aluna de escola pública. Em nosso estudo, estes mecanismos de exclusão do 

discurso, propostos por Foucault, funcionam como categorias de análise. 

Para Foucault, as interdições revelam a ligação do discurso com o desejo e o poder, 

isto porque o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de 

dominação, mas aquilo porque, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar 

(FOUCAULT, 2012, p. 10). O procedimento de interdição revela um exercício de poder de tal 

forma que as sociedades organizam-se em torno de interdições que pretendem dificultar a 

possibilidade de voz de certos indivíduos. 

Outro princípio de exclusão que tenta controlar a produção dos discursos é a separação 

/ rejeição. Para falar sobre este procedimento, Foucault recorre à oposição entre razão e 

loucura. Nesse sentido, este filósofo aponta que ―louco é aquele cujo discurso não pode 

circular como o dos outros‖ (2012, p. 10), ou seja, a palavra do louco não era ouvida, era 

―rejeitada tão logo proferida‖ (2012, p. 11). Pensando em nosso objeto de investigação, 
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percebemos que este princípio de exclusão, que se exerce através da separação / rejeição, 

também se faz presente na análise empreendida acerca do discurso de Isadora Faber. Tendo 

em vista que ocorreram tentativas de exclusão do discurso da estudante catarinense pautadas 

no fato de ela ser ainda adolescente, consideramos que o discurso dela é rejeitado também 

pelo fato de ela pertencer a uma faixa etária cujo discurso não é valorizado em nossa 

sociedade7. Ou seja, ao falar da rejeição do discurso do louco, Foucault nos oferece condições 

para pensar que há outros indivíduos em nossa sociedade cuja fala não tem validade, como 

adolescentes e crianças.  

O terceiro princípio de exclusão diz respeito à vontade de verdade, isto é, a oposição 

entre verdadeiro e falso. Tal procedimento, que não cessa de se reforçar, orienta a direção dos 

outros dois sistemas de exclusão que são atravessados por esta vontade de verdade. Para 

Foucault, as práticas discursivas se estabelecem a partir de um jogo por poder e por uma 

verdade, ou seja, para ele: 

[...] interessa esse jogo, essa luta constante, em que as coisas ditas se mostram nessa 

condição de desejo e poder: desejo de ―ter‖ a verdade, poder de afirmá-la, num 

movimento permanente pela circulação e pela imposição de sentidos ―verdadeiros‖ 

[...] (FISCHER, 2013, p. 132) 

 

Este princípio, que se baseia na construção de uma verdade, também nos auxilia na 

análise de nosso objeto porque consideramos que práticas de resistência são construídas na 

tentativa de questionar as verdades pré-estabelecidas pelo poder. Para Michel Foucault (2012, 

p. 17), a vontade de verdade exerce ―uma espécie de pressão e como que um poder de 

coerção‖ sobre os outros discursos. Ao propor a existência de um procedimento de exclusão 

do discurso baseado na vontade de verdade, 

Foucault não a pensa como uma essência a ser descoberta, mas procura descrever e 

analisar os modos como a ―verdade‖ vem sendo historicamente produzida e a função 

de controle exercido por essa produção. Trata-se, para Foucault, de uma função de 

―polícia discursiva‖ que é necessário reativar a cada produção do discurso. 

(GREGOLIN, 2007, p. 104) 

 

Assim, a prática instaurada com a criação da fanpage Diário de Classe – A Verdade 

seria uma tentativa de estabelecer uma nova verdade e, consequentemente, uma disputa por 

poder, considerando que a ―verdade não existe fora do poder‖ (FOUCAULT, 2015, p. 51). 

                                                           
7
 A análise das tentativas de interdição sofridas por Isadora Faber é feita na seção 3 deste trabalho. 
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1.5 A docilização dos corpos 

 

Falar dos princípios reguladores do discurso implica tratar também da perspectiva 

foucaultiana de docilização dos corpos, pois compreendemos que tentar interditar um discurso 

é tentar tornar um corpo dócil. Tentativas de silenciamento são tentativas de dominar, 

submeter, docilizar. Para Foucault, ―é dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser 

utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado‖ (FOUCAULT, 2014 b, p. 134), ou seja, 

é dócil um corpo que aceita a submissão. Ainda para este autor, ―esses métodos que permitem 

o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças 

e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade, são o que podemos chamar as 

‗disciplinas‘‖ (2014 b, p. 135). Assim, a noção foucaultiana de docilização dos corpos 

pressupõe que as instituições disciplinares buscam tornar os corpos politicamente dóceis e 

economicamente úteis.  

Foucault (2014 b) compreende que a escola é uma instituição disciplinar e define esse 

espaço como discreto e eficiente encarceramento. Outrossim, como já esclarecemos, o 

discurso do sujeito Isadora Faber é constituído no emaranhado de relações deste dispositivo 

disciplinar – a escola. Embora muito se fale atualmente que é papel da educação o desafio de 

formar cidadãos críticos e emancipados, o que vemos em nossa sociedade é um movimento 

contrário a isso: alunos questionadores e críticos quase sempre são vistos como baderneiros e 

desrespeitosos, pois, a escola, esta instituição disciplinar, permanece tentando disciplinarizar 

para dominar e utilizar os indivíduos. Mas, como falar em instituição disciplinar em plena 

sociedade de controle? Seria a escola ainda hoje um espaço de docilização dos corpos?  

Paniago (2005, p. 294), em tese de doutoramento em que discute sobre os processos de 

subjetivação em contextos escolares, afirma que a função disciplinadora da escola continua 

reluzente, embora os alunos, tal como os prisioneiros de Bentham, também encontrem meios 

de se tornarem opacos e de resistirem. Dados colhidos pela investigação de Paniago apontam 

que a escola não apenas se coloca, mas também é colocada pela família, numa posição 

hierarquicamente superior em relação à função de ditar as normas da ―boa educação‖. Se à 

escola é delegado o papel de ditar normas, podemos afirmar que a escola ainda desempenha o 

papel disciplinador e que, consequentemente, tem ainda a função de docilizar os corpos, 

mesmo que hoje estejamos inseridos numa sociedade de controle. 

 



36 
 

1.5.1 Soberania, disciplina e controle 

 

Em seus estudos sobre o poder, Michel Foucault concebeu três formas de poder na 

história ocidental: soberania, disciplina e controle. Este estudioso afirma que até meados do 

século XVII, a sociedade de soberania era caracterizada pela ideia de um Estado-nação cuja 

presença de um poder soberano centralizador era marcada pela extração de bens, produção 

manufatureira de riquezas e comercialização de produtos. Para este filósofo, o efeito do poder 

exercido pelo soberano sobre a vida das pessoas caracterizava-se pelo fato de que este podia 

matar. Nas palavras de Foucault, ―[...] o direito de matar é que detém efetivamente em si a 

própria essência desse direito de vida e de morte: é porque o soberano pode matar que ele 

exerce seu direito sobre a vida‖ (FOUCAULT, 2002, p. 286). 

Na sociedade de soberania, o poder era estabelecido de modo descendente, o que 

começara a ser modificado na sociedade disciplinar e se consolidara na sociedade de controle. 

O poder soberano, entre os séculos XVI e XVII, mantém o discurso ortodoxo hierárquico do 

direito de punir como norma violenta aos corpos. O suplício em praça pública é a explicitação 

do poder do rei sobre o indivíduo, por meio do aparato jurídico (FOUCAULT, 2014 b). Mais 

que a conferência da justiça, o corpo hostilizado retrata o poder da lei praticado pelo rei. O 

Estado, por assim dizer, detinha o poder sobre os indivíduos, legitimados pela sujeição às 

táticas de soberania políticas.  

A entrega do corpo à sujeição, perpetrada pelo poder soberano, limitava as ações 

individuais ocasionando como resultado o que podemos designar como padronização social. 

Foucault (2014 b) sugere que mais produtivo do que entender a posição de status do poder 

soberano é investigar a arquitetura dos corpos através da coerção.  

Nos séculos XVII e XVIII, surgiram técnicas de poder mais centradas no corpo, 

disciplinares, individualizadas objetivando aumentar sua força útil. Com as Revoluções 

Industriais e as inevitáveis transformações dos meios de produção, sobretudo com o 

surgimento das máquinas e aparatos tecnológicos, o modo de organização da sociedade 

modificou-se sobremaneira e transitou da soberania à disciplina. As divisões de classes, dos 

processos de produção nas fábricas, a ampliação do número de instituições como as escolas, 

os estabelecimentos comerciais, os hospitais, presídios entre outros aspectos dessa nova horda 
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social modificaram as relações de poder, que perdeu sua visibilidade aparente, fragmentando-

se, e se tornaram fundamentalmente disciplinadoras. 

Nesse sentido, o poder passou a ser exercido por meio da vigilância, do 

disciplinamento, do adestramento e do confinamento dos indivíduos nessas instituições 

encarregadas de produzir e regular os costumes, os hábitos e as práticas produtivas dessas 

sociedades. De acordo com Hardt e Negri (2002, p. 42), 

[...] o comando social é mediado através de uma rede difusa de dispositivos ou 

aparelhos que regulam os costumes, os hábitos e as práticas produtivas – nas 

fábricas, nas empresas, nos hospitais, nos asilos, nos manicômios, nas escolas – 

assegurando obediência às regras e aos mecanismos de inclusão ou exclusão através 

de instituições disciplinadoras com o objetivo de tornar os corpos, disciplinados, 

mais dóceis e produtivos. 

 

Para Foucault, a partir da segunda metade do século XVIII houve maior incisão do 

poder sobre a vida com o objetivo de ampliar a força do Estado, o que não significa que este 

passou a preocupar-se, de fato, com o bem-estar da população, mas como técnica para torná-la 

mais dócil e útil política e economicamente, aumentando sua produtividade (DREYFUS; 

RABINOW, 1995). Um exemplo sobre o que diz Michel Foucault foi a adoção do modelo 

arquitetônico de prisão circular, cujo observador central poderia ver todos os locais onde 

houvesse presos, intitulado Panóptico (pan: tudo, óptico: olhar – ―o olho que tudo vê‖). 

Desenvolvido pelo filósofo jurista Jeremy Bentham, no final do século XVIII, o projeto foi 

idealizado a partir de uma tentativa de racionalização da organização social que mantinha a 

estrutura formada por ângulos de 180º ou 360º, cuja torre central e mais alta tinha o poder de 

vigiar os detentos a partir de uma visão privilegiada, como se obtivessem o controle sobre 

uma coisa, um objeto. Para os presos, a sensação de vigília era sempre constante, já que não 

podiam enxergar as autoridades da torre central. 

Nessa época, iniciou-se um processo de disseminação sistemática de dispositivos 

disciplinares a exemplo do panóptico, como podemos perceber através da distribuição das 

máquinas e dos operários nos interiores das fábricas, estrategicamente enfileirados 

(DREYFUS: RABINOW, 1995). Os efeitos desses dispositivos disciplinadores podem ser 

ainda hoje perceptíveis nos moldes arquitetônicos de algumas instituições como escolas, 

empresas, hospitais que são projetados com o intuito de otimizar os espaços físicos, garantir o 
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bom funcionamento e alcançar a máxima vigilância e controle por parte daqueles que detêm o 

poder legitimado pela posição que ocupam. 

O poder disciplinar sobre os corpos, estabelecido através das normas internas de cada 

escola, por exemplo, apresenta maneiras de regulamentação diversas do poder soberano. A 

normatização está para o poder soberano assim como a normalização está para o poder 

disciplinar. Normalizar é semelhante à naturalização do poder sobre os corpos, pois a 

organização e o pragmatismo confortam a convivência social e promovem a ilusão de 

equilíbrio. Sobre isso Foucault afirma:  

[o] corpo humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula 

e o recompõe. Uma ‗anatomia-política‘, que é também igualmente uma mecânica do 

poder, está nascendo [...] A disciplina fabrica assim corpos submissos, exercitados, 

corpos ‗dóceis‘. A disciplina aumenta as forças do corpo (em termos econômicos de 

utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos políticos de obediência). 

(FOUCAULT, 2014 b, p.135). 

 

Na sociedade disciplinar o poder do corpo é um instrumento de valorização dos 

indivíduos que produzem para a manutenção do sistema capitalista industrial, especialmente a 

partir do século XVIII. As sutilezas do poder disciplinar requerem a apropriação dos corpos 

sem a violência conferida pelo poder soberano. Cada gesto corporal é medido para ser 

docilizado e ter utilidade num sistema capitalista que exige a produção constante.  

Para Gilles Deleuze (1992), as disciplinas entram em crise após a Segunda Guerra 

Mundial.  Tal crise marca a passagem da sociedade disciplinar para a sociedade de controle. O 

controle caracteriza-se por ir além dos limites impostos pelas disciplinas, pelo confinamento, 

e também por desmaterializar o poder, tornando-o pulverizado.  

Baseado em teorizações foucaultianas, Deleuze (1992) elabora uma interessante 

metáfora para analisar sobre as mudanças ocorridas em relação ao exercício de poder. Para 

ele, ―a velha toupeira monetária é o animal dos meios de confinamento, mas a serpente o é das 

sociedades de controle.‖ (DELEUZE, 1992, p. 222). Para Deleuze, a toupeira representa a 

sociedade de disciplina, enquanto a serpente representa a sociedade de controle. Assim, este 

filósofo propõe que os anéis de uma serpente (controle) são ainda mais complicados que os 

buracos de uma toupeira (disciplina), pois ―o controle é de curto prazo e de rotação rápida, 

mas também contínuo e ilimitado, ao passo que a disciplina era de longa duração, infinita e 

descontínua‖ (DELEUZE, 1992). Nesse sentido, a toupeira contrapõe-se à serpente, pois o 
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confinamento se contrapõe ao controle contínuo, metaforicamente, um controle deslizante 

através de todos os lugares.  

 Para Hardt e Negri (2002), deve-se entender a sociedade de controle como aquela na 

qual os mecanismos de controle se tornam cada vez mais inerentes ao corpo social, 

distribuídos não apenas pelos corpos, mas também pelos cérebros dos indivíduos, que passam 

a interiorizar comportamentos de integração e exclusão próprios do poder de comando.  

Embora o controle consiga ir além dos limites impostos pela disciplina, não há 

substituição de um modelo por outro, mas sim a ocorrência de ambos. O poder na sociedade 

de controle é sofisticado, invisível, pulverizado e bem mais eficiente. Na sociedade de 

controle, é possível perceber que os micropoderes não resultam mais de um poder central: 

todo mundo se controla o tempo todo. Exemplo disso é a atual tendência na rede social 

Instagram de sujeitos postando fotos de todas suas refeições e de suas práticas de atividades 

físicas, formando, assim, uma rede de controle sobre a alimentação e, consequentemente, 

sobre o peso corporal.  

A lógica da visibilidade nos auxilia a compreender as mudanças pelas quais a 

sociedade passou de acordo com a perspectiva foucaultiana. Na sociedade de soberania, o 

poder era totalmente visível e as pessoas sobre as quais o poder era exercido permaneciam na 

obscuridade. Na sociedade disciplinar, o poder perde um pouco de sua visibilidade e as 

pessoas sobre as quais o poder era exercido tornam-se mais visíveis. Já na sociedade de 

controle, o poder se desmaterializa, deixa de ser visível, age sutilmente e as pessoas sobre as 

quais o poder é exercido tornam-se absolutamente visíveis.  

 

1.6 Poder e resistência 

 

 Em seus estudos, Foucault delineia uma rede de práticas que mostra como a sociedade 

transformou-se – da sociedade de soberania à sociedade de controle - e como as 

manifestações de poder podem apresentar-se de diferentes modos. Foucault considera o poder 

como uma rede produtiva de práticas que não servem apenas como algo que reprime ou que 

tem a função de dizer não, mais que isso, o poder produz saberes. Assim, para este filósofo, o 

poder importa enquanto elemento capaz de explicar como se produzem saberes e como os 

sujeitos são constituídos na relação poder-saber.  



40 
 

 Machado (2015) afirma que o poder não existe, existem práticas de poder e práticas de 

resistência. Nessa perspectiva, apresentamos, a seguir, apontamentos sobre poder, resistência 

e liberdade, pois tais noções são essenciais na análise de nosso objeto de pesquisa e na 

reflexão sobre as relações de poder em ambiente escolar. Em nosso trabalho, é extremamente 

útil a reflexão acerca da relação entre poder e resistência, considerando que: a) ninguém é 

titular da maquinaria do poder; b) o poder produz saber e todo saber é político; c) o poder 

pressupõe a resistência. 

 

1.6.1 O poder 

 

Foucault tratou das noções de poder e resistência, pode-se dizer de modo geral, em 

todos os objetos de investigação aos quais se dedicou: não com a intenção de formular uma 

teoria, mas voltado para uma análise das práticas sociais, considerando formações, 

transformações, relações e correlações entre enunciados. Roberto Machado, no texto que 

introduz a obra Microfísica do poder (MACHADO, 2015), afirma que Foucault não elaborou 

uma teoria geral do poder, pois, para esse filósofo toda teoria é provisória, mais que isso, 

[...] Não existe algo unitário e global chamado poder, mas unicamente formas 

díspares, heterogêneas, em constante transformação. O poder não é um objeto 

natural, uma coisa; é uma prática social e, como tal, constituída historicamente. 

(MACHADO, 2015, p. 12) 

 

Não há como caracterizar e nem tentar buscar a essência do poder, pois, segundo 

Foucault, o poder não é algo fixo e que possui um dono; ao contrário, o poder é circulante e 

pode emergir de diferentes pontos, rompendo com a ideia marxista de que o poder emana do 

Estado. Além disso, Foucault (2015, p. 138) diz que não se sabe ao certo quem detém o poder, 

mas se sabe quem não o possui. Assim, para ele, o poder não existe, o que existe são relações 

de poder. Sobre isso, Machado (2015 p. 18) sintetiza que o poder é luta, afrontamento, relação 

de força, situação estratégica e, além disso, o poder não é um lugar, que se ocupa, nem um 

objeto, que se possui. 

Como Foucault considera a noção de poder a partir de práticas, a construção de uma 

teoria que se ocupasse em definir o poder acabaria por ser reducionista. Assim, podemos dizer 

que Foucault propõe uma analítica do poder e não uma teoria sobre o poder, pois, 

Se tentarmos construir uma teoria do poder, será necessário sempre descrevê-lo 

como algo que emerge num lugar e num tempo dados, e daí deduzir e reconstruir a 
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gênese. Mas se o poder é, na realidade, um conjunto de relações abertas, mais ou 

menos coordenadas (e, de fato, mal coordenadas), então o único problema consiste 

em se munir de uma rede de análise que torne possível uma analítica das relações de 

poder. (FOUCAULT, Michel. Poder e verdade. In: DREYFUS, Hubert; RABINOW, 

Paul. 1995. p. 202) 

 

Para Foucault, existem micropráticas de poder, de modo que qualquer relação humana 

está imersa em relações de poder. Em sua análise sobre o poder, Foucault não desconsidera o 

poder do Estado, mas reconhece a existência de micropoderes. Ou seja, para ele, o Estado não 

é a fonte central do poder e, por conseguinte, o poder não emana apenas dos aparelhos 

ideológicos do Estado, o que nos permite afirmar também que o Estado não seria capaz de 

constituir todas as possíveis relações de poder. Assim, as análises foucaultianas indicaram que 

os poderes periféricos não foram confiscados e absorvidos pelo Estado, de tal forma que os 

poderes se exercem em níveis variados e em pontos diferentes da rede social, e nesse 

complexo os micropoderes existem integrados ou não ao Estado (FOUCAULT, 2015, p. 15). 

Sobre isso, Veiga-Neto (2003, p. 120) afirma que o poder se exerce no Estado, mas não deriva 

dele.  Nas palavras de Michel Foucault, 

 [...] Eu não estou querendo dizer que o aparelho de Estado não seja importante, mas 

me parece que, entre todas as condições que se deve reunir para não começar a 

experiência soviética, para que o processo revolucionário não seja interrompido, 

uma das primeiras coisas a compreender é que o poder não está localizado no 

aparelho de Estado e que nada mudará na sociedade se os mecanismos de poder que 

funcionam fora, abaixo, ao lado dos aparelhos de Estado a um nível muito mais 

elementar, quotidiano, não forem modificados. (FOUCAULT, 2001 a, p. 149) 

 

 Sendo assim, o Estado não detém o poder, pois, como já foi dito, não é possível tomar 

posse do poder. Além disso, este filósofo chama a atenção para a necessidade de se pensar na 

potencialidade dos mecanismos de poder que circundam o Estado formando o que ele chama 

de micropoderes, pois, para ele, as relações de poder se prolongam além dos limites do 

Estado. 

Foucault defende que o poder, esse modo de ação sobre a ação dos outros 

(FOUCAULT, 1995), deve ser compreendido como uma relação de disputa que produz 

saberes, ou seja, uma relação que não se exerce apenas num viés negativo. Roberto Machado 

(2015) afirma que a ideia básica de Foucault é a de que as relações de poder não são 

basicamente contratuais nem unicamente repressivas. Assim, Foucault propõe uma reflexão 

sobre o lado positivo do poder, compreendendo a positividade do poder não como antônimo 

de negativo, mas sim como produtividade. Para Foucault, o poder organiza as relações dentro 

da sociedade e não representa só opressão, mas também produção. Sendo assim, 
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[...] O exercício do poder pode perfeitamente suscitar tanta aceitação quanto se 

queira: pode acumular as mortes e abrigar-se sob todas as ameaças que ele possa 

imaginar. Ele não é em si mesmo uma violência que, às vezes, se esconderia, ou um 

consentimento que, implicitamente, se reconduziria. Ele é um conjunto de ações 

sobre ações possíveis [...] (FOUCAULT, Michel. O sujeito e o poder. In: 

DREYFUS, Hubert; RABINOW, Paul. 1995. p. 243) 

 

 

Nessa perspectiva, não é possível compreender o poder de modo maniqueísta, pois é 

um equívoco acreditar que o poder só serve à repressão, opressão, imposição de limites ou 

castigo.  Na visão foucaultiana, o saber gera poder e o poder gera saber, ou seja, o poder não é 

fixo e está intimamente ligado à produção de saberes. Nas palavras desse filósofo, 

 

[...] se o poder só tivesse a função de reprimir, se agisse apenas por meio da censura, 

da exclusão, do impedimento, do recalcamento, à maneira de um grande super-ego, 

se apenas se exercesse de um modo negativo, ele seria muito frágil. Se ele é forte, é 

porque produz efeitos positivos a nível do saber. O poder, longe de impedir o saber, 

o produz. (FOUCAULT, 2014 b, p. 148) 

 

 

Para Foucault (2015, p. 139), cada luta se desenvolve em torno de um foco particular 

de poder e denunciar esses focos, ou falar deles publicamente, é uma luta porque ocorre aí 

uma inversão do poder, e esse é um primeiro passo para as outras lutas contra o poder. 

Quando ocorre essa inversão, temos a resistência.  

Michel Foucault também considera o poder como produtor de individualidade. Os 

controles, as regulações, as tentativas de normalização: tudo isso contribui para o surgimento 

do homem enquanto produção do poder. Ou seja, na medida em que o poder age sobre os 

corpos, individualizando-os, podem ocorrer rupturas. Nas palavras de Machado,  

O adestramento do corpo, o aprendizado do gesto, a regulação do comportamento, a 

normalização do prazer, a interpretação do discurso, com o objetivo de separar, 

comparar, distribuir, avaliar, hierarquizar, tudo isso faz com que apareça pela 

primeira vez na história essa figura singular, individualizada – o homem – como 

produção do poder. Mas também, e ao mesmo tempo, como objeto de saber. 

(MACHADO, 2015, p. 26) 

 

 O sujeito Isadora é um efeito do poder, é um produto constituído a partir da produtiva 

relação poder-saber. Quando Isadora toma a iniciativa de um modo de ação sobre as ações da 

escola, ela produz um saber de inversão, isto é, um saber de resistência. Se há um saber de 

adestramento, regulação e normalização, como produção de um poder, inverter essa ordem é 

posicionar-se em outra posição de poder, a resistência.  
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1.6.2 A resistência 

 

Para Foucault (2001 a, p. 91), onde há poder há resistência, ou seja, o poder precisa da 

resistência para existir, isso porque o poder pressupõe a resistência. A relação entre resistência 

e poder, na perspectiva foucaultiana, é uma relação fluida. Sobre isso, Veiga-Neto (2003, 

p.151-152) afirma que ―a resistência ao poder não é a antítese do poder, não é o outro do 

poder, mas é o outro numa relação de poder – e não de uma relação de poder.‖ Assim, Michel 

Foucault reconhece a existência de micropráticas de resistência, pois, para ele, não há poder 

sem recusa ou revolta em potencial (FOUCAULT, 2003, p. 384). Ou seja, assim como não há 

um dono do poder, não há um dono da resistência, pois da mesma maneira que o poder se 

manifesta em diferentes pontos – ligado ou não ao Estado -, a resistência também pode se 

manifestar em diferentes pontos e de diferentes maneiras. 

No texto ―O sujeito e o poder‖ (in: DREYFUS; RABINOW, 1995, p. 231-249), 

Foucault analisa as relações de poder a partir das formas de resistência às oposições que se 

desenvolveram nos últimos anos (oposição do poder dos homens sobre as mulheres, dos pais 

sobre os filhos, do psiquiatra sobre o doente mental, da medicina sobre a população, da 

administração sobre o modo de vida das pessoas) e afirma que estas oposições geraram lutas 

antiautoritárias, transversais e imediatas, lutas que questionam o estatuto do indivíduo e que 

são contra os privilégios do saber. Foucault conclui que o principal objetivo dessas lutas é 

atacar uma forma de poder e não uma instituição de poder.  

Assim, pensando em nosso objeto de pesquisa, podemos considerar que Isadora Faber 

também tentou atacar uma forma de poder e não uma instituição de poder – a escola -, pois 

sua resistência percorreu um caminho que questionou a invalidação das reivindicações de 

estudantes adolescentes oriundos da escola pública. Ou seja, ela questionou uma forma 

autoritária de poder que tenta dificultar ―os privilégios do saber‖ àqueles que são objetivados 

e considerados desinteressados pela educação.  

Para Foucault, não existem relações de poder cuja resistência seja impossível, pois a 

resistência é inerente ao poder. Além disso, assim como o poder não está localizado em um 

ponto, a resistência também não está, de modo que a fanpage Diário de Classe – A Verdade, 

nosso objeto de estudo, representa um ponto de resistência na sociedade. Ainda segundo 
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Foucault (in: DREYFUS; RABINOW, 1995, p. 235), há três tipos de lutas que, grosso modo, 

resumiriam as tensões entre poder e resistência, são elas: 

Geralmente, pode-se dizer que existem três tipos de lutas: contra as formas de 

dominação (étnica, social e religiosa); contra as formas de exploração que separam 

os indivíduos daquilo que eles produzem; ou contra aquilo que liga o indivíduo a si 

mesmo e o submete, deste modo, aos outros (lutas contra a sujeição, contra as 

formas de subjetivação e submissão). Acredito que na história podemos encontrar 

muitos exemplos destes três tipos de lutas sociais, isoladas umas das outras ou 

misturadas entre si. (In: DREYFUS, Hubert; RABINOW, Paul. 1995, p. 235) 

 

 Nesse sentido, se as lutas que se estabelecem no campo social são lutas contra 

dominação, exploração e submissão, veremos em nossa investigação que Isadora Faber 

travará uma luta contra a sujeição em sua prática de resistência. E assim, resistindo contra 

formas de sujeição e submissão, Isadora exerce também uma prática de liberdade, pois, para 

Michel Foucault, tal prática está relacionada às práticas de resistência. Sobre esta relação – 

liberdade e resistência –, Sampaio (2006) aponta que a liberdade é o lugar da resistência, pois 

a liberdade é o que torna possível a oposição ao poder. 

 

1.6.3 Resistência e liberdade 

 

 Para falar de liberdade, de acordo com a visão foucaultiana, é preciso falar de 

poder e resistência, pois a liberdade enquanto prática só é possível na medida em que 

representa não um fim, mas um meio de se conseguir a resistência ao poder. Para Alípio de 

Sousa Filho (2007), em artigo para o IV Colóquio Internacional Michel Foucault, a liberdade 

é da ordem das resistências às sujeições dos diversos poderes e o poder, longe de impedir a 

liberdade, excita-a. De acordo com este autor: 

[...] A liberdade é da ordem dos ensaios, das experiências, dos inventos, tentados 

pelos próprios sujeitos que, tomando a si mesmos como prova, inventarão seus 

próprios destinos. Assim, experiências práticas de liberdades, sempre sujeitas a 

revezes, nunca como algo definitivo, como numa vitória final. Nem como 

concessões do alto (Deus ou o Estado), nem como o ‗fim de toda dominação‘. 

(FILHO, 2007) 

 

Tendo em vista que não pode haver liberdade apenas no sujeito, mas vivenciada por 

ele nas relações com todos os demais, considera-se a liberdade como uma prática, uma 

construção (FILHO, 2007). Foucault concebe a existência de micropráticas de resistência, 

pois, para ele, não há poder sem recusa ou revolta em potencial (FOUCAULT, 2003, p. 384). 
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Assim, compreendemos a liberdade como uma prática que surge a partir de práticas de 

resistência e que não se esgota. 

Deste modo, compreendemos que Isadora Faber exerceu uma prática de resistência e, 

portanto, uma prática de liberdade. Ela resistiu inventando uma experiência de dizer na 

fanpage e tomando a si mesma como prova da reação aos discursos que objetivam o aluno da 

escola pública e o caracterizam como desinteressado, despreocupado, apolítico e apático. Ela 

reagiu e rejeitou as práticas de silenciamento na escola e caminhou no sentido de garantir 

direitos. 

 

Sabemos que, na via foucaultiana, a liberdade é considerada uma agonística: não há 

descanso no exercício de sermos livres. Sendo assim, diferente de uma noção que coloca a 

liberdade como um fim a ser alcançado, para Foucault, a liberdade representa uma prática que 

visa uma reação constante a relações de poder, de tal modo que aquele que resiste e reage ao 

poder pode ser considerado livre.  

Todavia, cabe-nos interrogar de que maneira o cuidado de si na educação pode 

propiciar práticas de resistência e de liberdade e alterar (ou influenciar) o ambiente escolar. 

Considerando o cuidado de si como um modo diferenciado de olhar para si mesmo, 

acreditamos que a prática singular de resistência de Isadora Faber exemplifica o modo como o 

cuidado de si pode transformar contextos de opressão e silenciamento.  

 

1.7 A cultura de si 

 

Tendo em vista que consideramos que o cuidado de si possibilita a existência de 

práticas de resistência e de práticas de liberdade, podemos afirmar que a fanpage Diário de 

Classe – A verdade surgiu como fruto de uma arte da existência e configurou-se como uma 

prática de resistência e de liberdade. Assim, a compreensão das noções de resistência e 

liberdade, na via foucaultiana, é primordial numa análise em que se pretende discutir a 

importância do cuidado de si para a educação.   

Na obra em que trata da noção de cuidado de si – História da Sexualidade: o cuidado 

de si –, Foucault (1985) apresenta o método de Artemidoro, oniromante e adivinho 

profissional grego que viveu na segunda metade do século II d.C., traçando uma genealogia 

do cuidado de si e discutindo a importância do ocupar-se de si mesmo na constituição do 

sujeito. Chave dos sonhos, obra de literatura onirocricia escrita por Artemidoro, comprova 



46 
 

que a análise dos sonhos fazia parte das técnicas de existência na cultura grega e era 

considerada importante prática de vida. Foucault parte da análise desta obra de vida prática e 

de vida cotidiana, assim descrita por ele, para desenvolver a ideia de que a cultura de si, tema 

bastante antigo na cultura grega, é parte do processo de subjetivação. Em suas palavras: 

 
[...] o  que se marca nos textos dos primeiros séculos – mais do que novas 

interdições sobre os atos – é a insistência sobre a atenção que convém ter para 

consigo mesmo; é a modalidade, a amplitude, a permanência, a exatidão da 

vigilância que é solicitada, é a inquietação com todos os distúrbios do corpo e da 

alma que é preciso evitar por meio de um regime austero; é a importância de se 

respeitar a si mesmo, não simplesmente em seu próprio status, mas em seu próprio 

ser racional, suportando a privação dos prazeres ou limitando o seu uso ao 

casamento ou à procriação. (FOUCAULT, 1985, p. 46) 

 

Para Foucault, é na intensificação da relação consigo, ou seja, na arte da existência, 

que o sujeito se constitui enquanto sujeito de seus atos. Foucault cita o diálogo entre Sócrates 

e o jovem Alcebíades para reafirmar a necessidade da arte de existência na constituição do 

sujeito. Nesse diálogo, Sócrates diz a seu pupilo que para governar deve-se, primeiro, ocupar-

se de si próprio. Alcebíades queria se preparar para conduzir a cidade, cuidar dos cidadãos. 

Sócrates o coloca, então, a cuidar de si, pois, aprendendo isso, saberia cuidar dos outros.  

Isadora Faber demonstra preocupação com a coletividade ao buscar melhorias para a 

comunidade escolar da qual fazia parte. Podemos considerar que tal ação é própria do cuidado 

de si? Acreditamos que sim. Como Alcebíades, Isadora tenta cuidar de outros cidadãos e 

obtém sucesso porque tem o domínio sobre si. Assim, ter cuidados consigo configura-se como 

uma prática social que, como tal, serve à elaboração de um saber.  Em relação ao alcance do 

princípio do cuidado de si, Foucault afirma: 

 
[...] o preceito segundo o qual convém ocupar-se consigo mesmo é em todo caso um 

imperativo que circula entre numerosas doutrinas diferentes; ele também tomou a 

forma de uma atitude, de uma maneira de se comportar, impregnou formas de viver; 

desenvolveu-se em procedimentos, em práticas e em receitas que eram refletidas, 

desenvolvidas, aperfeiçoadas e ensinadas; ele constituiu assim uma prática social, 

dando lugar a relações interindividuais, a trocas e comunicações e até mesmo a 

instituições; ele proporcionou, enfim, um certo modo de conhecimento e a 

elaboração de um saber. (FOUCAULT, 1985, p. 50) 

 

A epimeleia heatou
8
, também chamada de cultura de si ou arte da existência, não 

designa simplesmente uma preocupação, mas todo um conjunto de ocupações e, além disso, 

implica um labor para o qual é preciso dedicar tempo. Tal prática inclui desde o cuidado com 

os hábitos de vida às relações com outros sujeitos, isto é, ―ocupar-se de si não é uma 

                                                           
8
Epimeleia heatou, do grego επιμέλεια εαυτού, ―cuidado de si‖. 
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sinecura
9
‖. (FOUCAULT, 1985, p. 56) Assim, o cuidado de si é um princípio válido para 

todos, todo o tempo e durante toda a vida, de tal modo que não há idade ―mais propícia‖ para 

se ocupar consigo. Foucault (1985) faz alusão a um aforismo citado por Sêneca, aprender a 

viver a vida inteira, para defender a ideia de que é preciso transformar a existência numa 

espécie de exercício permanente. Sendo assim, o cuidado de si não é um privilégio dos mais 

velhos ou uma prática desnecessária para os mais jovens, mas uma prática que constitui os 

sujeitos em qualquer tempo e que pode desencadear uma prática de resistência porque permite 

que os sujeitos posicionem-se numa relação de poder.  

Isadora Faber, uma estudante de treze anos, comprova, de certa forma, a ideia de que o 

cuidado de si é um exercício para a vida toda e também para os mais jovens. Muitas foram as 

tentativas de interdição do discurso desta adolescente embasadas no argumento de que o que 

ela dizia não era válido devido a sua pouca idade. A noção do cuidado de si apresentada por 

Foucault nos mostra que a idade não é fator relevante quando se trata da busca por autonomia 

do sujeito sobre si mesmo. Sobre a importância desta prática, Foucault diz:  

 
[...] A prática de si implica que o sujeito se constitua face a si próprio, não como um 

simples indivíduo imperfeito, ignorante e que tem necessidade de ser corrigido, 

formado e instruído, mas sim como indivíduo que sofre de certos males e que deve 

fazê-los cuidar, seja por si mesmo, ou por alguém que para isso tem competência. 

Cada um deve descobrir que está em estado de necessidade, e que lhe é necessário 

receber medicação e socorro. (FOUCAULT, 1985, p. 62) 

 

No filme Foucault – Educação, em que Renata Aspis entrevista Sílvio Gallo, um dos 

principais nomes da pedagogia libertária no Brasil, Gallo (2011, DVD) afirma que como 

Foucault não escreveu nada especificamente sobre a educação, ao utilizarmos seus estudos 

para pensar sobre o campo educacional ocorre um deslocamento conceitual. Assim, através do 

pensamento transversal de Foucault, compreendemos que a Educação não é o único caminho 

de subjetivação, o sujeito se constitui através de todas as relações sociais. Silvio Gallo 

também esclarece que o cuidado de si, proposto por Foucault, não significa ser hedonista ou 

narcisista, pois, se assim for interpretado, o indivíduo estará meramente atendendo ao que a 

sociedade capitalista impõe. Assim, nem narcísico nem solitário, o cuidado de si é noção 

importante para a compreensão dos processos de subjetivação.   

Como foi dito, o cuidado de si não constitui um exercício de solidão, mas uma prática 

social.  Nesta perspectiva, o cuidado de si não pode estar desassociado do cuidado com o 

                                                           
9
 Sinecura (do latim: sine, ―sem‖; cura, ―cuidado‖): cargo ou emprego rendoso e de pouco trabalho; tipo de 

emprego em que não se tem responsabilidade. 



48 
 

outro, pois se baseia num jogo de trocas, na interação social. Sobre isso, Foucault afirma que 

―o cuidado de si – ou os cuidados que se tem com o cuidado que os outros devem ter consigo 

mesmos – aparece então como uma intensificação das relações sociais‖ (FOUCAULT, 1985, 

p. 58). Há uma série de trocas que constituem o sujeito Isadora Faber: ao manifestar-se numa 

rede social, ela interage com pessoas de diferentes localidades, apoiadores ou não de sua ação, 

comprovando que a prática do cuidado de si ocorre nesse jogo de trocas.  

Segundo Foucault, a relação consigo, que diz respeito a uma ética do domínio e que se 

realiza através do uso das práticas de si, é condição necessária para uma investida contra o 

poder, pois nada limita nem ameaça o poder que se exerce sobre si (FOUCAULT, 1985, p. 

70). Além disso, ele afirma que é preciso tomar uma atitude constante em relação a si próprio, 

a fim de que o indivíduo tenha soberania sobre si mesmo e escape de todas as dependências e 

de todas as sujeições. Assim, é possível afirmar que a cultura de si, este exercício filosófico, 

corrobora com a emergência de práticas de subjetivação diferenciadas e com a eficácia de 

práticas de resistência, visando práticas de liberdade. 
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2 A FORÇA DO SUPORTE VIRTUAL  

 

Criar meu website  

Fazer minha homepage  

Com quantos gigabytes  

Se faz uma jangada  
Um barco que veleje 

Gilberto Gil  

 

 

Os enunciados que compõem nosso objeto de pesquisa foram alocados, pelo menos 

inicialmente, na Internet, especificamente, na rede social Facebook. Por isso, nesta seção, 

tratamos de apresentar reflexões sobre o ambiente virtual, os gêneros e o suporte. Além disso, 

tratamos também da noção de liberdade de expressão, por considerarmos que Isadora Faber 

sofreu tentativas de interditar seu direito de expressão. 

A massificação do uso da Internet proporcionou grandes mudanças em diferentes âmbitos 

da sociedade contemporânea. A interatividade propiciada pelo uso das redes sociais 

modificou nossa cultura, nosso modo de nos relacionarmos e até mesmo o modo de nos 

posicionarmos em relações de poder. Isto porque o ciberespaço possibilita o autoaprendizado, 

a busca autônoma por conhecimento, facilita a interatividade e estimula a troca de 

informações e saberes.  

Pensar no uso das redes sociais é pensar num espaço em que há liberdade de autoria, pois 

basta munir-se de um computador, tablet ou celular, e conectar-se à Internet que é possível 

manifestar-se sobre qualquer assunto. Para Lévy (1999, p. 127), as  

comunidades virtuais ―são construídas sobre afinidades de 

interesses, de conhecimentos, sobre projetos, em um processo mútuo 

de cooperação e troca‖. Logo, as redes sociais possibilitam não só a interação entre sujeitos 

com interesses afins, mais que isso, tais redes representam uma possibilidade de se expressar 

num ambiente aparentemente mais democrático que permite que todos falem / escrevam.  

Navegar pela Internet configura-se como uma prática de poder (ou micropoder) do 

cidadão, pois as ações chamadas de ativismo online, por exemplo, representam exatamente 

um posicionamento numa relação de poder. Isadora Faber, a autora dos enunciados que 

pesquisamos, exerceu uma microprática de resistência, posicionou numa relação de poder via 

Facebook.  
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2.1 Facebook: um suporte para gêneros discursivos 

 

Na obra Estética da criação verbal (2003), Bakhtin traz um capítulo dedicado aos gêneros 

do discurso
10

, defendendo que o emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e 

escritos) concretos e únicos, que refletem as condições específicas e as finalidades de cada 

campo de atividade humana (BAKHTIN, 2003, p. 261). Para este autor, cada enunciado está 

intrinsecamente ligado a cada campo de atividade humana, reforçando e reproduzindo as 

condições específicas de cada situação. Assim, ele define que cada enunciado particular é 

individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus ―tipos relativamente estáveis 

de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso‖ (BAKHTIN, 2003, p. 262). 

 Argumento amplamente reproduzido por estudiosos da linguagem, o termo 

relativamente estáveis, que se refere aos gêneros, nos mostra que os gêneros não podem ser 

compreendidos como modelos ou fórmulas, pois, assim como a língua, estão em constante 

mutação, atendendo às necessidades comunicacionais. Sobre a variedade dos gêneros, Bakhtin 

aponta que: 

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 

inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em cada 

campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, que cresce e se 

diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica um determinado campo. 

(BAKHTIN, 2003, p. 262) 

 

 Além de tratar da multiplicidade dos gêneros, Bakhtin divide os gêneros em dois 

grupos: gêneros primários (simples) e gêneros secundários (complexos). Para ele (BAKHTIN, 

2003, p. 263), os gêneros secundários surgem nas condições de um convívio cultural mais 

complexo e relativamente muito desenvolvido e organizado, enquanto os gêneros primários 

representam o oposto disso.  

Ainda segundo Bakhtin, a língua passa a integrar a vida através de enunciados 

concretos (que a realizam) e é igualmente através de enunciados concretos que a vida entra na 

língua (BAKHTIN, 2003, p. 265). Sendo assim, os gêneros tem um caráter importante na 

realização da língua, bem como em nossa vida cotidiana, pois é por meio deles que nos 

comunicamos, nos colocamos diante da vida. Portanto, é de extrema importância refletir sobre 

o uso da língua para que possamos compreender a produção e circulação dos gêneros. Ao 

usuário da língua não é relevante saber se um gênero é secundário ou não, pois o que importa 

                                                           
10

 Ao referirmo-nos sobre gênero, embora Marcuschi utilize a nomenclatura gênero textual, será considerada a 

acepção bakhtiniana de gênero discursivo, cuja abordagem tem um enfoque discursivo-interacionista. 
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é conseguir produzir enunciados e, por conseguinte, gêneros, que atendam às necessidades 

específicas da comunicação.   

Dessa forma, tomando como base a noção bakhtiniana acerca dos gêneros, não 

podemos considerar a rede social Facebook um gênero textual, tendo em vista que desta rede 

emergem gêneros primários e secundários que não existiriam sem esta rede. Grosso modo, a 

rede social em estudo não representa um gênero porque é, antes de tudo, um lugar em que 

vários textos circulam. Logo, se os gêneros do universo facebookiano necessitam do 

Facebook para garantir sua existência real, podemos afirmar que essa rede social é um suporte 

e não um gênero. 

O estudo dos gêneros proporciona-nos inúmeros desafios no que concerne à produção 

e circulação de textos na contemporaneidade. Marcuschi (2003) afirma que embora a 

distinção entre gênero e suporte não seja simples e a definição do suporte exija cuidado, todo 

gênero tem um suporte; ou seja, o suporte representa uma condição de existência para o 

gênero.  

Como já dissemos, os gêneros configuram rico objeto de estudo e estão em constante 

mutação. Prova disso são os gêneros encontrados em ambiente digital, pois o que hoje vemos 

materializado nas telas de um computador já esteve um dia, num tempo não muito distante, 

materializado em livros, jornais e outros meios de comunicação. 

No texto ―A questão do suporte nos gêneros textuais‖, de Luiz Antônio Marcuschi 

(2003), há uma importante análise sobre como os suportes contribuem para a seleção de 

gêneros e sua forma de apresentação. Para Marcuschi (2003), suporte textual tem a ver 

centralmente com a ideia de um portador do texto, um locus no qual o texto se fixa e que tem 

repercussão sobre o gênero que suporta.  

Dessa forma, para ele, suporte é um lugar físico ou virtual, tem formato específico e 

serve para fixar e mostrar o texto (MARCUSCHI, 2003, p. 10). Considerando o suporte como 

um lugar físico ou virtual, cuja materialidade é incontornável e não pode ser prescindida, 

supõe-se que o suporte deve ser algo real e, ainda segundo Marcuschi, o suporte pode ter 

realidade virtual como ocorre com os suportes próprios da Internet. Na tentativa de 

exemplificar esta ideia, Marcuschi apresenta a seguinte cadeia envolvendo gênero e suporte 

(observe Quadro 1): 

Quadro 1  

 

Carta pessoal (GÊNERO) → papel - carta (SUPORTE) → tinta (MATERIAL DA ESCRITA) → Correios 

(SERVIÇO DE TRANSPORTE) 

 

Fonte: MARCUSCHI, 2003, p. 11. 
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Observamos na cadeia proposta por Marcuschi que o gênero carta pessoal é fixado e 

mostrado através do suporte físico papel – carta e é transportado por meio do serviço dos 

Correios. Ou seja, o lugar em que a carta pessoal é materializada representa, pois, seu suporte. 

Todavia, como nesta pesquisa nos interessa pensar na produção escrita em ambiente digital, 

elaboramos uma cadeia envolvendo gênero e suporte dentro de uma realidade virtual (observe 

Quadro 2) e escolhemos para esta reflexão um gênero que é muito recorrente na rede social 

Facebook: o post11 (observe Figura 2). Consideramos que o gênero post é fixado e mostrado 

por meio do suporte Facebook, que pertence a uma realidade virtual, e é transportado pela 

Internet.  

Quadro 2 

 

 

Post (GÊNERO) → Facebook (SUPORTE) → Internet (SERVIÇO DE TRANSPORTE) 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

 

 
Figura 2 – Exemplo de post. Fonte: <www.facebook.com/DiariodeClasseSC> Acesso em 14 dez. de 2015. 

  

                                                           
11

 Post (ou postagem) é um texto publicado ou enviado para ser publicado numa página da Internet. Fonte:  

<www.priberam.pt/dlpo/post> Acesso em 21 de jan. de 2016.  
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O post representado na Figura 2 é composto por linguagem verbal e não verbal, 

demonstrando que no suporte Facebook vários recursos podem ser utilizados na elaboração 

dos gêneros que circulam nesta rede, tais como: fotografias, vídeos, chamadas de vídeo, bate-

papo, etc. No exemplo ilustrado, temos uma fotografia da quadra da escola que foi 

compartilhada na fanpage por Isadora, mas foi tirada pela mãe de um aluno e vizinha da 

estudante. Isadora compartilha a imagem em sua fanpage e, em seguida, outros 545 

compartilhamentos são feitos por internautas de diferentes partes do país. Tais 

compartilhamentos reforçam o que afirma Foucault (1985) sobre a importância das trocas 

sociais no estabelecimento de uma prática de cuidado de si. Na parte verbal do post, temos 

enunciados que demonstram a indignação da adolescente diante do fato da quadra não ter 

cobertura e isto dificultar as aulas de Educação Física quando as condições meteorológicas 

não são favoráveis.  

Assim, de acordo com o que foi defendido por Marcuschi (2003), é possível afirmar 

que o Facebook representa um suporte em que podem circular diversos gêneros, o que 

significa dizer que este suporte facilita o acesso a diversos textos verbais e não verbais. 

  Outro ponto importante da análise sobre suporte é a compreensão de seu formato. 

Para Marcuschi (2003, p. 10), os suportes não são informes nem uniformes, mas sempre 

aparecem em algum formato específico, tal como um livro, uma revista, um jornal, um 

outdoor e assim por diante. Além disso, o fato de ser específico significa que foi 

comunicativamente produzido para portar textos e não é um portador eventual. Portanto, 

pensando no suporte Facebook, podemos afirmar que ele não é um portador eventual de 

textos, pois foi produzido com a finalidade de portar textos, ou seja, facilitar a propagação de 

textos em ambiente virtual. 

Entretanto, conforme Marcuschi (2003, p. 11), embora o suporte não deixe de operar 

como certo tipo de contexto pelo seu papel de seletividade, ele não deve ser confundido com o 

contexto nem com a situação, nem com o canal em si, nem com a natureza do serviço 

prestado. É importante salientar que o contexto tem grande importância no estudo dos 

gêneros, pois ele instaura as condições de produção dos gêneros. Mas, apesar disso, é preciso 

considerar que o suporte opera de modo a selecionar os textos que nele circulam, ou seja, em 

cada tipo de suporte aparecem gêneros específicos. 

Marcuschi (2003, p. 16) fala também da existência de dois tipos distintos de suporte: 

convencional e incidental. Segundo ele, há suportes que foram elaborados tendo em vista a 

sua função de portarem ou fixarem textos, são os suportes convencionais. E há outros que 

operam como suportes ocasionais ou eventuais, que poderiam ser chamados de suportes 
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incidentais, com uma possibilidade ilimitada de realizações na relação com os textos escritos. 

Marcuschi defende ainda a ideia de que, em princípio, toda superfície física pode servir como 

suporte e, para exemplificar isso, refere-se aos troncos de árvores em florestas com 

declarações de amor ou poemas em suas cascas. Sendo assim, acreditamos que seja coerente 

classificar o Facebook como um suporte convencional, pois, como já foi dito, ele foi criado 

com a intenção de portar textos. 

 Feitos estes apontamentos sobre a natureza do suporte, eis que surge outra questão: o 

suporte interfere no gênero? Marcuschi (2003, p. 8) afirma que o suporte não é neutro e o 

gênero não fica indiferente a ele. Além disso, ele ressalta a importância de se pensar sobre a 

dinamicidade do suporte já que isso influenciaria significativamente na análise dos gêneros 

também.  Assim, Marcuschi (2003, p. 8) aponta que o suporte não é passivo e tem relevância 

no próprio gênero, já que um texto em um ou outro lugar recebe influência desse lugar em que 

se situa. Logo, nossa indagação sobre a interferência dos suportes nos gêneros está elucidada: 

o suporte não só interfere como permite a criação e recriação de gêneros. 

 Do exposto até aqui, percebe-se  a importância de descrever, analisar e 

compreender as peculiaridades da rede social que abriga nosso objeto de pesquisa. A Internet 

e suas infinitas possibilidades de interação indicam que este é um espaço contemporâneo 

relativamente democrático e isto é relevante em nossa análise.  

A rede Facebook e suas facilidades de comunicação instigam a criatividade dos 

indivíduos em seus modos de se expressar. Novos gêneros discursivos, isto é, novas formas 

de comunicar-se, surgiram com o aparecimento da rede mundial de computadores e isto deve 

ser considerado num trabalho que se propõe a descrever e analisar enunciados que emergiram 

de uma rede social. A fanpage Diário de Classe – A Verdade surgiu da necessidade de se 

estabelecer um regime de verdade que considerasse a fala do sujeito aluno da escola pública. 

Neste sentido, é relevante pensar no modo como as práticas discursivas da aluna Isadora 

Faber, este sujeito da educação, são instauradas neste ambiente virtual e como isso se 

configura como uma tentativa de adentrar na ―ordem arriscada do discurso‖ (FOUCAULT, 

2012, p. 7). 

 

2.2 Navegar é preciso: algumas considerações sobre a produção em ambiente virtual 

 

Pierre Lévy, filósofo francês da cultura virtual contemporânea, apresenta-nos dois 

termos que são fundamentais para o debate sobre a produção no ambiente virtual: cibercultura 
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e ciberespaço. O ciberespaço, define Lévy (1999, p. 17), é o novo meio de comunicação que 

surge da interconexão mundial dos computadores, especificando não apenas a infra-estrutura 

material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela 

abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo.  

Sobre a cibercultura, Lévy (1999, p. 17) esclarece que é o conjunto de técnicas 

(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que 

se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço. Pensar numa cultura nascida 

para atender as demandas do mundo contemporâneo nos permite compreender a dimensão da 

influência da rede mundial de computadores na sociedade. É evidente que nossas vidas foram 

modificadas pelo uso de notebooks, smartphones, tablets, caixas eletrônicos e outras tantas 

facilidades tecnológicas. Hoje, praticamente tudo depende do aparato tecnológico. Se há cerca 

de 50 anos os computadores eram objetos estranhos
12

, hoje a tecnologia se integra a nós, 

tornando-se cada vez mais presente em todas as instâncias de nossa vida. 

Embora já estejamos habituados e integrados, em menor ou maior grau, com o 

ambiente virtual, há ainda um universo envolvendo o ciberespaço a explorar e compreender. 

Sobre essas mutações motivadas pela influência do ciberespaço, apontando para o 

estabelecimento de um mundo em que real e virtual se fundirão, tamanha será a simbiose que 

tem se anunciado, que Gibson apud Snyder (2009, p. 24) prevê:  

Uma das coisas que nossos netos irão achar muito estranho sobre nós é que 

distinguimos o digital do real, o virtual do real. No futuro, isso se tornará 

literalmente impossível. A distinção entre ciberespaço e o que não é ciberespaço se 

tornará inimaginável. Quando escrevi Neuromancer, em 1984, ciberespaço já existia 

para algumas pessoas, mas eles não gastavam todo seu tempo lá. Então, ciberespaço 

estava lá, e nós estávamos aqui. Agora, ciberespaço está aqui para muitos de nós, e 

lá tem se tornado qualquer estado de relativa desconectividade. Lá é onde eles não 

têm Wi-Fi. Em um mundo de computação superubíqua, você não vai saber quando 

você está conectado e quando você está desconectado. Você sempre estará 

conectado, em algum tipo de estado de realidade coligada. Você apenas pensa sobre 

isso quando alguma coisa dá errado e fica desconectado. Daí, essa coisa se torna um 

empecilho. 

 

Assim sendo, consideramos necessário pensar nessas novas formas de interação 

surgidas no ciberespaço e, principalmente, nas possibilidades de interação propiciadas pelas 

redes sociais. Pierre Lévy (1999, p. 11) considera que o crescimento do ciberespaço resulta de 

                                                           
12

 ―O primeiro computador, o Eniac dos anos 40, pesava várias toneladas. Ocupava um andar inteiro em um 

grande prédio, e para programá-lo era preciso conectar diretamente os circuitos, por intermédio de cabos, em um 

painel inspirado nos padrões telefônicos. Nos anos cinquenta, programava-se os computadores transmitindo à 

máquina instruções em código binário através de cartões e fitas perfuradas.‖ (LÉVY, 1993, p. 102) 
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um movimento internacional de jovens ávidos para experimentar, coletivamente, formas de 

comunicação diferentes daquelas que as mídias clássicas nos propõem. Ao observarmos a 

intensa produção escrita via Facebook – da reprodução de textos de autores consagrados aos 

comuns textos com temas relativos à vida íntima dos usuários–, o que vemos são indivíduos 

interessados em participar socialmente, pois o ambiente digital possibilita que indivíduos de 

diferentes camadas sociais falem / escrevam e sejam ouvidos / lidos.  

A rede social Facebook, um suporte capaz de carregar uma série de gêneros 

discursivos e que permite a criação e recriação de gêneros, merece atenção nesta pesquisa 

porque é o suporte em que está alojado nosso objeto de pesquisa. Criado em fevereiro de 

2004
13

, o Facebook é a mais popular rede social da história e representa um espaço em que as 

pessoas podem se encontrar e compartilhar experiências, opiniões, fotografias, vídeos, dentre 

outras coisas. Seu nome surgiu do apelido do livro, preparado artesanalmente, que passava de 

mão em mão entre os calouros das universidades americanas a fim de que conhecessem seus 

colegas na instituição. O sistema foi desenvolvido por estudantes de computação da 

universidade de Harvard — Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz e Chris 

Hughes – e, inicialmente, apresentava duas fotos lado a lado na tela, permitindo aos usuários 

decidir qual das duas pessoas era a mais atraente. Zuckerberg, que mais tarde tornou-se o 

único dono desse sistema, usou sua habilidade para acessar a rede de segurança de Harvard, 

capturou as imagens de identificação dos estudantes e as utilizou para alimentar seu site. 

Alguns dos estudantes substituíam a foto de seu perfil por uma imagem com blocos de texto 

representando alguma posição política ou um protesto, possibilidade que aumentou ainda 

mais o sucesso do sistema. E assim nasceu a mais acessada rede social da história do 

ciberespaço
14

.  

Se no início essa rede social limitava-se ao corpo estudantil de universidades 

americanas
15

, hoje o Facebook permite que pessoas do mundo todo se conectem e interajam. 

                                                           
13

 Em 2010, a história da fundação do Facebook foi contada no filme americano The Social Network, conhecido 

no Brasil como A Rede Social.  

14
 Fonte: <http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/a-origem-do-facebook-4934191> Acesso em 18 de 

ago. de 2014; <http://www.agenciars.com.br/blog/historia-do-facebook-mark-zuckerberg/#> Acesso em 10 de 

ago. de 2014. 

 

15
 No começo, em 2004, o acesso a esta rede virtual era limitado ao corpo estudantil da Universidade de Harvard; 

aos poucos, foi estendido ao Instituto de Tecnologia de Massachusetts, à Universidade de Boston, ao Boston 

College, incluindo também alunos de Stanford, Columbia e Yale. Nesta época, ele ainda era conhecido como 

thefacebook.com.; em 2006, passou a permitir que alunos do nível secundário e trabalhadores de empresas 

também tivessem acesso à rede. Fonte: < http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/a-origem-do-facebook-

4934191> Acesso em 12 de jan. de 2016. 
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Funcionando como uma espécie de ―faz-tudo‖, as pessoas recorrem a esta rede social para 

diversas finalidades: desde um singelo bom dia, um bate-papo descontraído ou a divulgação 

das fotos de suas últimas férias, até anúncios de compra e venda, uma propaganda política, 

debates ou mesmo denúncias. E assim, entre curtidas e compartilhamentos, numa incessante 

busca pelo direito de se expressar, os indivíduos conectados a esta rede mergulham no 

ciberespaço revelando, por meio da materialidade discursiva, aquilo que admiram e/ou 

gostariam de ser e também aquilo que rejeitam e querem combater. 

 

2.3 Breves considerações sobre a liberdade de expressão 

 

No trabalho de análise das práticas discursivas de Isadora Faber, fez-se necessário 

tratar da noção de liberdade de expressão, pois ela foi acusada de ferir a dignidade de 

funcionários da escola em que estudava ao expor na rede Facebook os problemas enfrentados 

por aquela instituição. Tais acusações podem ser em parte constatadas na carta aberta à 

comunidade que foi publicada, via Facebook, pelos funcionários da escola em 29 de agosto de 

2012 (Vide ANEXO A). Alguns boletins de ocorrência foram registrados contra a estudante e 

seus pais tiveram que responder a alguns processos que a envolviam. Mas será que, ao 

requerer seus direitos, ela teria mesmo cometido algum crime? Será que Isadora foi antiética? 

Numa análise dos discursos produzidos em torno da fanpage em estudo, é possível perceber 

que a adolescente catarinense foi perseguida e sofreu tentativas de interdição de seu discurso, 

que foi invalidado por muitas pessoas, numa evidente tentativa de violação do direito de 

liberdade de expressão. 

Para refletir sobre isso, buscamos nos amparar no discurso da legislação brasileira, 

especificamente, na Constituição Federal de 1988, na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e no Marco Civil da Internet. A luta pela garantia do direito de se expressar é 

motivo de preocupação há tempos em nossa sociedade. A Constituição Federal de 1988 já 

tratava da garantia da liberdade de expressão, condenando a censura e defendendo a livre 

expressão: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença; (BRASIL, 1988) 
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Tanto a Constituição Federal (BRASIL, 1988) quanto o Artigo 19 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948) – que defende que todo homem tem direito à 

liberdade de opinião e expressão, sendo que este direito inclui a liberdade de, sem 

interferências, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por 

quaisquer meios, independente de fronteiras – garantem a livre expressão da opinião, de modo 

que não configura crime o fato de um indivíduo expressar sua opinião. Todavia, os indivíduos 

que tentaram acusar Isadora Faber pelo crime de calúnia e difamação desconsideraram a 

existência de um amparo legal para a livre expressão do pensamento.  

Atitude caluniosa ocorre quando alguma inverdade é propagada e, como as postagens 

da página Diário de Classe – A verdade podem provar, Isadora tinha registros que podiam 

comprovar suas denúncias.  Todas as denúncias que foram feitas por ela sustentavam-se em 

registros fotográficos, ou vídeos do cotidiano da escola, e descrições detalhadas das situações. 

Assim, longe de ser ato criminoso, exigir serviço público de qualidade é um direito, senão um 

dever, de todo cidadão.  

Em 23 de abril de 2014, foi sancionada a Lei nº 12.965, que ficou conhecida como 

Marco Civil da Internet (BRASIL, 2014). Essa é a lei que regula o uso da Internet no Brasil, 

por meio da previsão de princípios, garantias, direitos e deveres para quem usa a rede, bem 

como da determinação de diretrizes para a atuação do Estado. A garantia da liberdade de 

expressão, comunicação e manifestação de pensamento, aparece no artigo 3
o
 inciso I como 

um dos princípios da disciplina de uso da Internet no Brasil. Em relação à liberdade de 

expressão, o Marco Civil reafirma o que a Constituição de 1988 defendeu: é preciso garantir a 

livre expressão de opiniões.  

Art. 3
o
  A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: 

I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, 

nos termos da Constituição Federal; (BRASIL, 2014) 

 

Como dissemos no início desta seção, o espaço das redes sociais favorece a liberdade de 

autoria porque permite que os sujeitos se manifestem sobre qualquer assunto. A interatividade 

proposta pelas redes sociais transformou nosso modo de nos colocarmos no mundo e nas 

relações, pois a cultura do ciberespaço beneficia a autonomia do sujeito e, consequentemente, 

sua emancipação pela linguagem. Embora tenha sofrido tentativas de interdição por aqueles 
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que lhe são contrários, Isadora, apoiada pelos pais, exerceu o direito de expressão de sua 

atividade intelectual, analisando fatos escolares e expondo-os via Internet.  

Salientamos que é bastante perigoso o surgimento (ou reaparecimento) de discursos 

que querem transformar a liberdade de expressão em crime de calúnia e difamação. Embora, 

na prática, não seja tão simples quanto parece, o Brasil conta com aparato legal para combater 

esse tipo de perseguição que tenta usurpar o direito da livre expressão do pensamento. 

Tentativas de silenciamento indicam que a liberdade de expressão enquanto um direito é uma 

questão tão polêmica porque ampara os indivíduos em relação à possibilidade de questionar as 

relações de saber e poder. Dessa forma, compreendemos que as tentativas de cerceamento do 

discurso de alunos de escolas públicas em suas práticas de resistência, como no caso que 

investigamos, representam uma supressão de direitos que é um atraso para a construção (ou 

manutenção) de uma verdadeira democracia.   
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3 DIÁRIO DE CLASSE – A VERDADE: PODER E RESISTÊNCIA EM ANÁLISE 

 

Qualquer luta é sempre resistência 

dentro da própria rede do poder, teia que 

se alastra por toda a sociedade e a que 

ninguém pode escapar: ele está sempre 

presente e se exerce como uma 

multiplicidade de relações de forças. 

Michel Foucault
16

 

 

Nos últimos anos, temos vivenciado o surgimento de um inestimável número de redes 

sociais, umas de maior sucesso, outras nem tanto. Orkut, Twitter, Formspring, Flickr, 

Facebook, Snapchat, Instagram, Tinder entre tantas outras redes, surgiram para atender às 

necessidades comunicacionais contemporâneas. Com a popularização da Internet, por volta do 

ano 2000, houve uma gradativa transposição das relações do mundo real para o mundo virtual 

e, por isso, gastamos cada vez mais tempo interagindo através destas redes. Embora haja um 

pré-construído que julgue o intenso uso da internet num viés negativo, considerando a rede 

mundial de computadores como um espaço em que impera a superficialidade e o efêmero, há 

evidências de que os discursos que circulam nas redes sociais precisam ser tratados de modo 

mais aprofundado. Através da Internet, este espaço contemporâneo e aparentemente 

democrático, muitas pessoas têm se expressado aproveitando-se do poder de alcance da rede 

mundial de computadores e, consequentemente, da possibilidade de ter visibilidade. 

A proposta de análise baseada em teorizações foucaultianas visa descrever e analisar 

enunciados a fim de perceber as condições de produção das práticas discursivas em questão e 

as posições dos sujeitos relacionadas a elas. Nossa escolha teórico-metodológica indica-nos 

que devemos percorrer um caminho de análise que questione ―quais são os aspectos 

históricos, sociais, ideológicos que determinam tal produção?‖ (FERNANDES, 2008, p. 68). 

Deste modo, para compreender nosso objeto, consideramos necessário refletir sobre as 

relações que circundam as práticas da adolescente Isadora Faber que utiliza o meio virtual 

para fazer denúncias sobre o que ocorre no mundo real. Para nós, interessa analisar quais 

relações ela estabelece, como o uso da Internet influencia (ou não) sua conduta e como seus 

enunciados são delineados nesse meio tão produtivo e que permite que ela fale o que pensa. 

                                                           
16

 FOUCAULT, 2015, p. 18. 
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Nessa perspectiva, apresentamos neste estudo uma descrição de elementos que 

compõem o objeto Diário de Classe – A Verdade, bem como a rede que tais elementos 

formam, na tentativa de compreender o que torna os enunciados em análise singulares. Nesta 

seção, nos deteremos ao esclarecimento sobre o cuidado metodológico que é necessário numa 

análise arqueológica e à descrição de elementos considerados em nossa análise, a saber, a 

fanpage Diário de Classe – A Verdade, a estudante Isadora Faber, suas relações familiares e 

escolares, e a Escola Básica Maria Tomázia Coelho. 

 

3.1 O caso Diário de Classe e a fabricação de uma verdade  

 

Diário de Classe – A Verdade, nosso objeto de estudo, é uma fanpage
17

 criada, em 

2012, pela estudante catarinense Isadora Faber. Aos treze anos de idade, ela criou esta 

fanpage na rede social Facebook e iniciou uma série de denúncias sobre tudo que considerava 

insatisfatório em sua escola. Merenda de má qualidade, estrutura física inadequada, aulas 

consideradas mal elaboradas, faltas injustificadas de professores, dentre outros problemas, 

ilustraram as denúncias feitas pela adolescente. 

Isadora Faber (2014, p. 42) relata que a sugestão de nome para a fanpage foi dada por 

sua mãe, o que foi acatado pela estudante porque a ideia era registrar o dia a dia na escola 

(Figura 1). Percebemos que há um atravessamento da linguagem do marketing na elaboração 

desta imagem que apresenta a fanpage, pois tal imagem assemelha-se a uma capa de livro ou 

a um cartaz de filme. Além do nome Diário de Classe, centralizado na imagem, temos a 

segunda parte do nome da fanpage – A Verdade...com Isadora Faber – num tom jornalístico 

que remete à programas televisivos. Como podemos observar, a imagem de capa da fanpage 

traz objetos que são do universo escolar: pincéis, lápis, cadernos etc. Mas traz também um 

despertador, meio escondido entre os outros objetos. É hora de acordar? Isadora achava que 

sim.  

                                                           
17

 Fanpage ou Página de fãs é uma página específica dentro da rede social Facebook direcionada para empresas, 

marcas ou produtos, associações ou pessoas que desejem interagir por esta via. A vantagem da fanpage em 

relação à criação de um perfil é que não há limite para o número de amigos, já que os perfis do Facebook tem o 

limite de 5.000 amigos por perfil. Neste caso, se Isadora mantivesse um perfil em vez de uma fanpage, o número 

de usuários que poderiam acompanhá-la seria restrito. Fonte: < http://www.aldabra.com.br/artigo/o-que-e-uma-

fanpage> Acesso em 12 de jan. de 2016 
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Figura 1 – Imagem de capa da fanpage. Fonte: <www.facebook.com/DiariodeClasseSC> Acesso em 20 jan. 

2016  

Diários de classe são documentos oficiais de registro de frequência e aproveitamento 

discentes, conteúdos desenvolvidos e instrumentos de avaliação utilizados nas disciplinas. 

Mas e a verdade? Para Foucault (2015, p. 51), ―a verdade não existe fora do poder ou sem 

poder‖, isto é, o movimento de uma vontade de verdade é também uma busca por poder.   

Esse entrelaçamento dos efeitos de poder e saber nos interessa porque se a intenção da 

estudante era mostrar o que ela considerava verdadeiro sobre aquele ambiente escolar, ela se 

inseriu numa disputa não só por verdade, mas por poder. Nas palavras de Foucault (2015, p. 

54), ―a ‗verdade‘ está circularmente ligada a sistemas de poder, que produzem e apoiam, e a 

efeitos de poder que ela induz e que a reproduzem.‖ Nesse sentido, Isadora criou a fanpage 

em busca de um regime de verdade que se oporia a outro (ou outros) regime (s) de verdade. 

Nascida em Florianópolis – SC, em 1999, Isadora é a filha caçula de uma família de 

gaúchos que migraram de Pelotas – RS para Florianópolis - SC. Seus pais, Christian Faber e 

Diamela Leal Faber, têm uma produtora de vídeo e ambos têm curso superior em áreas 

diferentes da que atuam: ele é engenheiro agrônomo e ela é administradora de empresas.  Sua 

irmã mais velha, Ingrid, é formada em Engenharia da Computação. Eduarda, a filha do meio, 

cursa Engenharia Mecatrônica no Instituto Federal de Santa Catarina (FABER, 2014, p.27).  

A Escola Básica Municipal Maria Tomázia Coelho, frequentada por Isadora desde 

seus sete anos de idade, fica situada no bairro Santinho, na cidade de Florianópolis – Santa 

Catarina. Devido à safra da tainha, o bairro em que Isadora mora e estuda é constituído por 

muitos pescadores, ou seja, é um bairro em que moram muitos trabalhadores daquela região. 

Além disso, este bairro é descrito como tranquilo e pouco movimentado, mas é muito 

procurado por turistas no verão devido à presença de um grande resort nas praias desta região.  
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Segundo dados obtidos no site escol.as
18

, fundada em meados do ano 2000, essa escola 

municipal atende a mais de 600 alunos, oferece ensino na modalidade Ensino Fundamental e 

possui em sua infraestrutura 10 salas de aula, laboratório de informática com acesso à Internet 

banda larga, laboratório de ciências, sala de recursos multifuncionais para Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), auditório, quadra de esportes, parque infantil, refeitório, 

dentre outras coisas.   

No livro que narra sua trajetória (FABER, 2014), Isadora relata que sua inquietação 

em relação aos problemas da escola pública começou dois anos antes da criação da fanpage, 

em 2010, quando uma de suas irmãs, que cursava a 8ᵃ série nesta mesma escola, conseguiu 

uma bolsa de estudos e foi para uma escola particular. Ao chegar à nova escola, a irmã de 

Isadora teve sérios problemas para se adaptar à nova rotina de estudos: o professor de inglês 

só falava em inglês com a turma e o professor de matemática passava cerca de dez páginas de 

lição a cada aula, dentre outros fatores. No ano seguinte, Isadora quis conhecer aquela 

realidade de perto e visitou a escola da irmã. Saiu de lá impressionada, pois percebeu que 

apesar da escola em que a irmã estudava contar com uma estrutura física menor, era muito 

mais organizada e limpa que a Escola Básica Municipal Maria Tomázia Coelho (FABER, 

2014, p. 34-37). 

Quando criou a fanpage, em julho de 2012, Isadora já não aguentava mais ver os 

problemas de sua escola serem tratados como normais. Afora outros percalços, sentia-se 

muito indignada por não aprender nada na aula de matemática e atribuía isso à bagunça da 

turma e ao aparente descaso do professor. Com a ajuda da amiga Melina, procurou o professor 

dessa matéria e conversou sobre o que achava que devia mudar em suas aulas, mas as aulas 

continuaram do mesmo jeito. Então, procurou a direção da escola e nada foi feito também 

(FABER, 2014, p. 37). Ainda de acordo com seus relatos, Isadora, muito insatisfeita, foi para 

casa e conversou com sua irmã mais velha sobre o que lhe incomodava. Então, sua irmã 

mostrou-lhe uma reportagem na Internet cujo assunto era uma menina escocesa de nove anos 

que tinha criado um blog para falar da insatisfação com a merenda de sua escola e, assim, 

havia se tornado sucesso mundial (FABER, 2014). Martha Payne, estudante escocesa, criou 

o blog Never Seconds para criticar a pouca quantidade e baixa qualidade da merenda em sua 

                                                           
18

 O site escol.as foi criado em junho de 2012 com a finalidade de reunir informações a respeito de todas as 

escolas do território nacional e criar ferramentas que ajudassem a fornecer respostas para as questões relativas à 

educação em nosso país. Sua base de dados conta com informações retiradas do INEP (Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Censo Escolar e Prova Brasil. < http://www.escol.as/> 

Acesso em 12 de jan. de 2016 
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escola. E assim, buscando inspiração na atitude da estudante escocesa, surgiu a ideia da 

fanpage Diário de Classe: A Verdade. 

Em entrevista à ―BBC Brasil‖, em 01 de setembro de 2012, Isadora disse que resolveu 

criar a página porque percebeu que se Martha Payne falou da merenda e obteve resultados 

positivos, ela teria muitas coisas além da merenda para denunciar, pois sabia que sua escola 

tinha mais problemas. Criada há mais de três anos, Diário de Classe – A Verdade é 

acompanhada por internautas de vários países e conta atualmente com cerca de 564.000 

seguidores. 

A prática de Isadora gerou tamanha repercussão que acabou influenciando alunos de 

outras escolas públicas do país. Segundo ela, mais de cem páginas foram criadas em todo o 

Brasil inspiradas em sua iniciativa (FABER, 2014, p. 99). No entanto, nenhuma dessas 

páginas criadas por estudantes brasileiros conseguiu mobilizar tantas pessoas como a página 

criada por ela. Nossa análise evidencia que a coragem de Isadora em mostrar o rosto e colocar 

seu nome em jogo, assim como o apoio que recebe da família, são indícios do que teria dado 

tanto destaque a sua atitude e aos discursos produzidos por ela.  

As posições assumidas pelo sujeito Isadora Faber remetem-nos ao termo homo faber, 

ou o homem artífice, expressão em latim empregada pelo filósofo francês Henri Bergson para 

designar o homem primitivo ante a necessidade de forjar ele próprio os utensílios 

indispensáveis à manutenção da vida (1971 apud PAIVA, 2005). Conceito ampliado 

posteriormente por Hanna Arendt na obra A Condição Humana, homo faber, grosso modo, 

diz respeito ao fato de a inteligência fabricadora do homem garantir a ele condição 

privilegiada. Logo, consideramos que Isadora Faber fabrica meios que garantem o 

cumprimento de seus direitos enquanto cidadã e isto a coloca em situação privilegiada na 

sociedade.  

 

3.2 Pesquisa tradicional x Pesquisa em Foucault 

 

A partir do objeto de investigação delineado, desenvolvemos uma pesquisa qualitativa 

aplicada a um estudo de caso, isto segundo a perspectiva tradicional de pesquisa. Conforme 

Lankshear e Knobel (2008, p. 35), a pesquisa qualitativa supõe que para entender o mundo 
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precisamos concentrarmo-nos nos contextos, o que envolve prestar atenção à história, à 

linguagem, à temática, aos participantes de um evento em especial, e assim por diante.  

Esta pesquisa qualitativa é tratada como um estudo de caso, cuja principal 

característica é debruçar-se sobre uma situação específica. Para Yin (2005, p. 19), o estudo de 

caso representa uma estratégia de pesquisa pertinente quando o pesquisador tem pouco 

controle sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos 

inseridos em algum contexto da vida real. Ainda para este autor (YIN, 2005, p. 32), o estudo 

de caso é um método de pesquisa frequentemente utilizado quando se pretende lidar com 

condições contextuais.  

Ressaltamos que nosso recorte do corpus selecionou para análise os seis primeiros 

meses da fanpage por três motivos: 1) nesses meses, as postagens foram mais frequentes; 2) 

nesse período, as postagens foram, quase sempre, relacionadas às reinvindicações de melhoria 

para a Escola Básica Maria Tomázia Coelho; 3) é impossível analisar todo o arquivo que 

compreende as práticas discursivas de Isadora Faber devido a sua abrangência. Ainda sobre o 

corpus de pesquisa, as postagens feitas por Isadora Faber são nossa principal fonte de geração 

de dados, mas, além delas, recorremos também a comentários de internautas em resposta a 

algumas postagens por considerarmos importante analisar o modo como os enunciados de 

Isadora foram recebidos. Deste modo, em nossa análise, chamamos de postagem os 

enunciados produzidos por Isadora Faber e de comentário os enunciados produzidos por 

internautas. 

Logo, nosso recorte do corpus foi estabelecido e é composto por enunciados que 

consideram os objetivos de nossa pesquisa. Mais que isso, o recorte realizado visa 

compreender a singularidade dos enunciados que serão analisados. Deste modo, em nossa 

análise, tentamos compreender o discurso de Isadora enquanto um nó em uma rede, 

atentando-nos para a emergência deste discurso e indagando-nos, como Foucault, ―como 

apareceu um determinado enunciado, e não outro em seu lugar?‖ (FOUCAULT, 2014 a).  

Para efetivar esse estudo de caso, a partir dos enunciados, materialidade que 

escolhemos para investigar, há nesta pesquisa um imbricamento entre a metodologia 

tradicional de pesquisa e o modo foucaultiano de compreender objetos de discurso. Por isso, 

apesar de classificarmos este estudo como um estudo de caso, nosso trabalho de descrição e 

análise deste objeto filia-se à Análise de Discurso de linha francesa, tomando por base 

principalmente o filósofo Michel Foucault.  
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3.3 Práticas discursivas de Isadora Faber: ativismo online 

 

Em nossa análise, procuramos considerar nosso objeto em sua instabilidade, pois para 

a Análise do Discurso ―[...] o objeto encontra-se constantemente em movimento, não é 

estático, e, não o sendo, implica movência de sentidos e deslocamentos‖ (FERNANDES, 

2008, p. 61). Trilhamos um caminho que compreende as práticas discursivas de Isadora Faber 

como prática política, prática de resistência que se move na tentativa de transformar a 

realidade. Sendo assim, olhamos para nosso objeto não com o intuito de trazer à tona algo 

oculto, mas dar ênfase ao que está dito. Como explica Janine Ribeiro (apud VEIGA-NETO, 

2014, p. 98) ―a tarefa do crítico não é expor o não-dito, o ocultado – que não existe. É, como 

fazia Foucault, simplesmente alterar a ênfase‖.  

Lançamos nosso olhar sobre esta prática de resistência e pensamos com Foucault, para 

quem o poder age sobre os corpos para torná-los politicamente dóceis e economicamente úteis 

(FOUCAULT, 2014b, p. 136). Assim, qualquer sujeito que rejeite a sujeição está exercendo 

uma microprática de resistência. Ao utilizar o Facebook para questionar o descaso com que a 

escola em que estudava era tratada, Isadora Faber exerceu uma microprática de resistência. 

Mas até que ponto essa ação pode ser encarada apenas no viés de uma prática de resistência? 

Resistência é poder? É preciso observar as resistências.  

O que temos compreendido na obra de Foucault é que a resistência pode vir a ser uma 

forma de poder, dependendo dos desdobramentos de tal prática e do modo como é assimilada 

pela sociedade. Ao sair do anonimato e tornar-se conhecida, por meio de suas denúncias, 

Isadora, a nosso ver, passou a exercer também uma forma de poder, teve seu discurso 

validado e conseguiu que muitas de suas reivindicações fossem atendidas
19

. Ela passa a ser, 

de certo modo, temida não só pela instituição de ensino, mas também pelos órgãos 

fiscalizadores (Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação, dentre 

outros) que por muito tempo foram negligentes com aquela instituição. Assim, consideramos 

que na fanpage em estudo temos um claro exemplo do imbricamento entre poder e resistência.  

Todavia, se considerarmos que o discurso de Isadora passou a ter validade porque foi 

―promovido‖ de resistência a poder, estaremos cometendo o equívoco de considerar que a 

                                                           
19

 Dentre as reivindicações que foram atendidas, podemos citar: melhoria da merenda escolar; reparos na 

infraestrutura da escola (conserto dos banheiros, troca de lâmpadas e maçanetas, instalação de bebedouros, 

pintura da quadra da escola etc.); formação do Conselho Escolar e da APP (Associação de Pais e Professores), 

que viabilizaram o recebimento da Verba Descentralizada (FABER, 2014). 
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resistência não garante seu espaço nem suas conquistas. Nossa análise não caminha por aí. 

Discursos de resistência, embora sofram interdições, têm seu valor e não devem ser 

considerados como algo inferior.  

As postagens de Isadora tiveram início no dia 11 de julho de 2012. Neste dia, foram 

postadas dezesseis fotografias, que mostravam desde a fachada da escola até o lanche servido 

naquele dia, e um vídeo de quase 2 minutos, que mostrava a situação dos banheiros. No 

entanto, apenas uma postagem deste dia (Figura 3) continua disponível na fanpage, pois, 

como já alertamos na delimitação de nosso corpus de pesquisa, muitas postagens foram 

excluídas e só conseguimos ter acesso a elas através dos registros que constam no livro Diário 

de Classe – A Verdade: a história da menina que está ajudando a mudar a educação no 

Brasil (FABER, 2014). Consideramos que o fato de muitas denúncias terem sido excluídas já 

é um dado relevante: Isadora, desde o princípio, sofreu tentativas de silenciamento por parte 

da própria comunidade escolar. 

Há coerência nas postagens deste primeiro dia, evidenciando que o projeto da fanpage 

pretendeu, desde o princípio, situar os internautas acerca da realidade daquela comunidade 

escolar: do exterior (fachada bonita) ao interior (banheiros depredados, falta de manutenção 

do espaço, lanche precário, etc.). Na figura 3, temos a fotografia da porta do banheiro 

feminino, visivelmente danificada, com a legenda: “Essa é a porta do „banheiro feminino‟ da 

nossa escola que fica no Santinho. Nem fechadura tem!!!”.  

 

 

Figura 3 – Postagem de 11 de julho de 2012. Fonte: <https://www.facebook.com/DiariodeClasseSC> Acesso em 

14 dez. 2015  
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Desde as primeiras postagens, Isadora se preocupou em mostrar a depredação da 

escola e o descaso da Direção com a manutenção do espaço escolar. O trecho “nem fechadura 

tem!!!” demonstra a indignação da estudante com o fato de nem mesmo uma fechadura ser 

reparada, indignação esta que se traduz na repetição dos pontos de exclamação (traço 

recorrente na escrita de Isadora) e na exposição fotográfica do espaço.  

Como as outras postagens do dia 11 de julho de 2012 foram excluídas da fanpage, 

trouxemos também para análise os registros que constam no livro que também faz parte do 

nosso corpus. Lembramos que recorremos aos registros do livro Diário de Classe – A 

Verdade: a história da menina que está ajudando a mudar a educação no Brasil (FABER, 

2014) porque muitas postagens veiculadas na rede Facebook foram apagadas, principalmente 

as do início da fanpage. As imagens retiradas deste livro estão em preto e branco e a 

qualidade não é muito boa, mas tentaremos descrever e analisar o que Isadora pretendia 

denunciar.  

Na figura 4, temos a primeira fotografia divulgada na fanpage, ilustrando a fachada da 

escola, acompanhada da seguinte legenda: ―Essa é a nossa escola localizada no bairro do 

Santinho na Estrada Vereador Onildo Lemos. A fachada até é bonita mas entre para ver. 

Será que essa será mesmo a sua opinião? Ainda temos muita coisa pela frente!”. Ela situa 

geograficamente a escola, afirma que a fachada é bonita e alerta para o que está por vir ao 

dizer que “ainda temos muita coisa pela frente‖. Ou seja, uma fachada bonita não significa 

uma escola organizada e bem cuidada, só se conhece a realidade da escola ao entrar naquele 

espaço.  

 

 

Figura 4 – Postagem de 11 de julho de 2012. FABER, 2014. p. 43. 
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Diário de Classe – A Verdade acaba sendo um convite para que a sociedade adentre 

nesses espaços educativos públicos. A ideia de Isadora era mostrar a contradição entre o que 

veem as pessoas que só têm acesso ao exterior da escola e às estatísticas apresentadas pelos 

gestores e o que veem aqueles que frequentam a escola. Mais que isso, Isadora desafia a 

sociedade a ver o que há por trás das bonitas fachadas e dos números do IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Escola Básica), buscando estabelecer um regime de verdade. Vale 

salientar que quando os responsáveis pela escola se manifestam sobre a criação da fanpage, os 

argumentos são baseados na valorização dos índices alcançados no IDEB (Vide ANEXO A). 

No caso em análise, a ideia de vontade de verdade, apresentada por Foucault (2012), 

permeia todas as práticas discursivas. Isadora Faber cria a fanpage na intenção de mostrar o 

que ela considera verdadeiro, em oposição ao que a fachada bonita da escola sugere e em 

oposição ao que as propagandas governamentais dizem sobre a escola pública. O discurso é 

meio para que um novo saber tenha seu espaço. Essa vontade de verdade assume um poder de 

coerção, de exclusão, no sentido em que tenta estabelecer um regime de verdade que exclui 

outros discursos. Nas palavras de Foucault, 

Enfim, creio que essa vontade de verdade assim apoiada sobre um suporte e uma 

distribuição institucional, tende a exercer sobre os outros discursos – estou sempre 

falando da nossa sociedade – uma espécie de pressão e como que um poder de 

coerção. (FOUCAULT, 2012, p. 17) 

 

Na figura 5, temos uma compilação de três postagens do primeiro dia da fanpage com 

fotografias que expõem a precariedade das instalações da escola. A primeira imagem é de um 

ventilador que funciona fazendo uma ligação direta nos fios elétricos, que estão desencapados 

e expostos, oferecendo sérios riscos à comunidade escolar. Sobre isso, Isadora diz: “Esse é o 

ventilador da nossa sala, meus colegas encostam os fios e ele funciona. Será que tem 

perigo???????”. A segunda imagem é do portão de entrada que está com a fechadura 

estragada: “O portão da escola. Os problemas começam na PORTA DE ENTRADA.” A 

terceira imagem mostra um buraco no teto, do qual saem fios elétricos desencapados, onde 

havia uma lâmpada que caiu e não foi substituída. As três imagens da figura 5 mostram 

perigos aos quais estudantes e funcionários são expostos diariamente naquele espaço. No 

enunciado “Será que tem perigo???????”, o ponto de interrogação foi repetido sete vezes 

expressando a indignação diante de fatos tão absurdos: o perigo está exposto. 
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Figura 5 – Postagens de 11 de julho de 2012. FABER, 2014. p. 43. 

 

Na figura 4, vimos a fachada da escola e o alerta de Isadora ―A fachada até é bonita 

mas entre para ver [...] ainda temos muita coisa pela frente‖. Na figura 5, na imagem que 

mostra o portão de entrada com defeito, temos um enunciado que, de certa forma, se relaciona 

com o que foi dito no enunciado da figura 4. A afirmação de que ―Os problemas começam na 

PORTA DE ENTRADA”, liga-se à imagem da fachada da escola e ajuda a construir a ideia de 

que por fora parece tudo bem, mas é preciso conhecer o interior da escola para compreender a 

―verdade‖ que Isadora quer mostrar. Porta de entrada, destacado em letras maiúsculas, alerta 

que as denúncias só estão começando.  

Como já dissemos, nas postagens do dia 11 de julho de 2012, Isadora tentou mostrar 

detalhes das instalações da escola. Nas figuras 6 e 7, as fotografias são dos banheiros. Nas 

imagens da figura 6, há um vaso sanitário com assento sanitário (ou ―tampa‖, como ela 

chama), sobre o qual Isadora afirma ―É sorte, temos pelo menos essa tampa‖; e há outro sem 

assento sanitário que serve para a constatação da adolescente: “Olha essa. Falei que era 

sorte!”. A palavra sorte corrobora com a ideia de abandono que a fanpage Diário de Classe – 
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A Verdade quer mostrar em suas denúncias: a escola negligenciada pelo poder público conta 

com a ―sorte‖ para funcionar. 

 

Figura 6 – Postagens de 11 de julho de 2012. FABER, 2014. p. 44. 

 

Além da estrutura dos banheiros ser péssima (portas quebradas e sem fechadura, vaso 

sanitário sem assento etc.), as imagens também mostram as pichações naquele espaço. Na 

figura 7, cuja imagem retrata a porta do banheiro feminino, lemos: “Lili é viada e vaca / Vai 

pro inferno”. Na figura 8, que retrata a parede de uma das salas de aula, lemos o seguinte 

enunciado: “Não aos viados”. Consideramos que pichações são formas legítimas de 

expressão, mas o que vemos nas imagens postadas são xingamentos com teor preconceituoso 

e homofóbico. O fato de Isadora fotografar tais enunciados e expô-los evidencia o que ela 

pensa sobre isso, pois, de certo modo, estas denúncias demonstram a visão dela sobre a 

perpetuação do preconceito através de ―singelas‖ pinceladas de corretivo ou caneta.   

 

Figura 7 - Postagem de 11 de julho de 2012. FABER, 2014. p. 45. 
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Figura 8 - Postagem de 11 de julho de 2012. FABER, 2014. p. 45. 

 

Em 14 de julho de 2012 (Figura 9), Isadora fez uma postagem, em resposta aos 

enunciados que a acusavam de estar cometendo um crime, com um trecho da música “Ouça o 

que eu digo, não ouça ninguém” e completou dizendo que o refrão que utilizou esclarecia 

sobre a criação da fanpage: “[...] não estou cometendo nenhum crime, estou mostrando o que 

de fato é a pura realidade.” Esta música integra um álbum da banda de rock 

brasileira Engenheiros do Hawaii, lançado em 1988 e caracterizado por conter letras com 

críticas ao futebol brasileiro, à política, à economia etc
20

. A presença de vozes diversas na voz 

do sujeito Isadora mostra que ela dialoga com outros sujeitos e que recorre ao discurso alheio 

para reforçar seus argumentos. A heterogeneidade enunciativa, noção proposta por Authier-

Revuz, apresenta-se como ―condição de existência dos discursos e dos sujeitos, uma vez que 

todo discurso resulta do 

entrelaçamento de diferentes 

discursos dispersos no social‖ 

(FERNANDES; JUNIOR, 2009, 

p. 107). 

 

 

 

 

Figura 9 – Postagem de 14 de julho de 2012. FABER, 2014. p. 47. 

 

                                                           
20

 Fonte: <http://pt.wikipedia.org>  Acesso em 05 de out. de 2014. 
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Nesta data (14 de julho de 2012), três dias após a primeira postagem, a fanpage tinha 

apenas 47 seguidores (FABER, 2014, p. 48) e as denúncias ainda não haviam repercutido, 

mas Isadora já se antecipa dizendo que não desistiria mesmo diante da tentativa de 

criminalização do que ela fazia. Além disso, observamos que, apesar de a fanpage ter sido 

criada por Isadora e sua amiga Melina, que viria a desistir do projeto depois, Isadora escreve 

assumindo a autoria, utilizando o pronome pessoal eu: “[...] e eu não vou desistir [...]”. 

Os enunciados de Isadora compõem uma rede que dá coerência a seu discurso de 

resistência. O refrão escolhido por ela (Se te disserem pra não virar a mesa / Se te disserem 

que o ataque é a pior defesa / Se te disserem pra esperar a sobremesa / Ouça o que eu digo: 

não ouça ninguém) demonstra um posicionamento que rejeita a submissão e a obediência. O 

verso ―ouça o que eu digo: não ouça ninguém” resume, de certo modo, a resistência de 

Isadora, pois enquanto muitas pessoas a seu redor diziam que ela não deveria continuar 

fazendo as denúncias, ela posicionou-se contrária a possibilidade de calar-se. 

Ainda nessa postagem, a adolescente demonstra indignação com o fato de tentarem 

silenciá-la e diz que os regimentos internos deveriam punir os maus, numa alusão ao fato de 

ter sido chamada pela diretora da escola e ser acusada de estar infringindo o regimento interno 

da escola ao expor os problemas da instituição. Isadora considera que os maus são os alunos 

que depredam a escola e não cumprem com suas obrigações escolares. Além disso, ela 

considera-se ―boa‖ e, portanto, merecedora de ser ouvida. Sabemos, pois, que os problemas 

da educação não se resumem à classificação maniqueísta de bons e maus, os que atrapalham e 

os que ajudam. Paniago (2005) afirma que o silêncio é absolutamente valorizado e estimulado 

na escola, ou seja, o ―bom‖ aluno não deve fazer questionamentos e / ou reivindicações. Se 

Isadora não se cala, reclama e exige melhorias, ela é vista como uma ameaça porque 

confronta uma forma de poder e, assim, numa clara ação de resistência, utiliza seu discurso 

para confrontar os responsáveis pela escola.  

Na figura 10, temos uma postagem também do dia 14 de julho de 2012. Nela, Isadora 

apresenta o que seria mais um motivo para a criação da fanpage, dirigindo seu discurso aos 

senhores candidatos que mostram, segundo ela, escolas de cenários em suas campanhas 

políticas. Ao afirmar que as escolas mostradas no período eleitoral são escolas que não 

correspondem à realidade da educação brasileira, a adolescente critica a política brasileira 

que, em geral, não trata a educação como prioridade. Esse enunciado liga-se ao enunciado da 

Figura 9 (estou mostrando o que de fato é a pura realidade), ou seja, o discurso de resistência 
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de Isadora declara-se contra a possível farsa em propagandas eleitorais brasileiras e tenta 

estabelecer um novo regime de verdade. 

 

Figura 10 – 

Postagem de 14 

de julho de 

2012. Fonte: 

FABER, 2014. 

p. 47. 

 

Isadora Faber exerceu uma microprática de resistência ao ―ousar‖ questionar políticos 

e os responsáveis pela gestão da escola. Assim, a adolescente passou a representar um perigo 

para uma sociedade que espera que da escola emerjam corpos politicamente dóceis e 

economicamente úteis. Todavia, como afirmamos em nossa análise, há um imbricamento 

entre as noções de poder e resistência, pois é possível afirmar que a prática de resistência de 

Isadora pode ser compreendida, posteriormente, também como um exercício de poder. 

Na figura 11, temos um enunciado em que Isadora questiona a inércia de alguns 

professores diante da situação em que se encontra a educação brasileira. É interessante 

observar que, ao cobrar melhorias para a educação, a adolescente questiona não só a postura 

dos governantes, mas também dos professores. No enunciado Pra alguns é muito bom, mas 

comigo não é por aí não, Isadora deixa claro que tem interesse em aprender e se preocupa 

com a possibilidade de não aprender os conteúdos necessários e mesmo assim ser aprovada. 

Em outras postagens, Isadora demonstra bastante preocupação com a aprovação automática, 

posicionando-se categoricamente contra essa medida. Além disso, no trecho ensina ou muda 

de profissão, ela deixa um recado aos professores que supostamente não se dedicam à função 

de ensinar e contribuem, 

segundo a adolescente, para 

o fracasso da educação. E 

conclui: Eu acho isso.   

 

Figura 11 –Postagem de 31 de 

julho de 2012. Fonte: FABER, 

2014. p. 53. 
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Assim, constatamos que o uso da internet possibilita o rompimento da distribuição dos 

indivíduos no espaço, outra noção proposta por Foucault (2014 b) e válida em nossa análise, 

pois permite que eles estejam em espaços antes proibidos. Isadora Faber representa não só a 

existência de práticas de resistência na escola e no meio virtual, mas também a existência de 

micropoderes, pois sua voz ecoa provando que o poder é descentralizado na sociedade de 

controle. A sociedade, em geral, esperava que Isadora ocupasse seu lugar de aluna e não 

tentasse se aproximar daqueles que hierarquicamente (e historicamente) tinham uma posição 

privilegiada. Sobre essa distribuição dos indivíduos no espaço, Foucault afirma: 

Na disciplina, os elementos são intercambiáveis, pois cada um se define pelo lugar 

que ocupa na série, e pela distância que o separa dos outros. A unidade não é, 

portanto, nem o território (unidade de dominação), nem o local (unidade de 

residência), mas a posição na fila: o lugar que alguém ocupa numa classificação, o 

ponto em que se cruzam uma linha e uma coluna, o intervalo numa série de 

intervalos que se pode percorrer sucessivamente. A disciplina, arte de dispor em fila, 

e da técnica para a transformação dos arranjos. Ela individualiza os corpos por uma 

localização que não os implanta, mas os distribui e os faz circular numa rede de 

relações. (FOUCAULT, 2014 b, p. 143)  

 

Na sociedade de controle, em que o poder é exercido de modo sutil, ocorre uma 

pulverização da resistência, pois essa prática passa a ser exercida de modo também sutil e 

pulverizado. Sabemos que assim como o poder se manifesta sutilmente no controle, a 

resistência age no mesmo sentido. Como vemos no decorrer desta análise, a fanpage Diário 

de Classe – A verdade demonstra a resistência de Isadora Faber a diferentes práticas de poder, 

pois as reivindicações de sua fanpage foram inúmeras e referiam-se a diversas áreas 

(educação, saúde, transporte de qualidade, segurança, acesso à cultura etc.), representando, 

assim, a pulverização da resistência. 

Na medida em que Isadora rejeita o silenciamento, ela não corresponde ao que 

Foucault (2014 b) chama de corpo dócil. Entretanto, reforçamos que, conforme Foucault 

defendeu, a relação entre poder e resistência é fluida, não sendo possível delimitar onde 

começa um e onde termina o outro, pois um pressupõe a existência do outro. A fanpage criada 

por Isadora Faber representa, pois, a priori, uma prática de resistência, um ponto de 

resistência dentre outros passíveis de análise.  

No entanto, é preciso atentarmo-nos para a seguinte questão: Isadora Faber resiste a 

quê? Consideramos que a resistência de Isadora é no sentido de não aceitar o silenciamento 

dentro da escola, inicialmente, pois ela se utiliza de uma rede social para expor aquilo pensa, 

já que no ambiente escolar era impedida de se manifestar. Em certa medida, Isadora acaba por 
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utilizar-se do discurso que culpabiliza o professor pelo fracasso da educação, discurso 

neoliberal que exige produtividade, mas sua resistência não reside nisso. Ela não resiste à 

escola, não quer a destruição dessa instituição, ao contrário, luta para que a escola cumpra seu 

papel: formar (ou deformar?) cidadãos. A aventura de Isadora consiste em trazer a voz do 

aluno da escola pública, aluno que também exige educação de qualidade, embora seja 

objetivado por discursos que circulam na sociedade como incapaz, desinteressado, alienado e 

delinquente. 

Na obra Os anormais (2001 b) Foucault apresenta as três figuras que constituem o 

terreno do discurso sobre o ―anormal‖: o monstro humano, o indivíduo a ser corrigido e a 

criança masturbadora. Segundo Foucault o ―monstro humano‖ é aquele que constitui ―(...) em 

sua existência mesma e em sua forma, não apenas uma violação das leis da sociedade, mas 

uma violação das leis da natureza‖ (2001 b, p. 69).  Para ele, o ―indivíduo a ser corrigido‖ é 

espontaneamente incorrigível, o que demanda a criação de tecnologias para a reeducação, 

uma forma de ―sobrecorreção‖ que lhe permita a vida em sociedade. Nesse sentido, 

compreendemos que Isadora não aceita a regulação do comportamento porque não quer ser o 

―anormal‖, o indivíduo a ser corrigido: aluno da escola pública, desinteressado, potencial 

delinquente ou fracassado. Parece que sua luta é para fazer parte dos ―normais‖: o bom aluno, 

o aluno prodígio, o aluno de sucesso, dedicado e esforçado. Entretanto, em sua luta por ser 

―normalizada‖, ela acaba por assumir a face da rebeldia, característica incomum aos ditos 

normais. 

 Na observação dos enunciados da fanpage em estudo, percebemos também a 

ocorrência de práticas de liberdade, intrinsicamente ligadas às práticas de resistência, e a 

ocorrência de tecnologias do eu, ou cuidado de si. Em vários momentos, percebemos 

enunciados que revelam a arte da existência funcionando como uma prática de resistência e 

liberdade.   

Na fanpage Diário de Classe – A verdade, é frequente o compartilhamento de 

conteúdos indicados por seguidores da fanpage, o que comprova que Isadora constrói sua 

prática na interação com outros cidadãos, tornando-se voz de outros também. Em 10 de 

novembro de 2012 (Figura 12), Isadora Faber compartilhou um vídeo que um curtidor
21

 de 

sua fanpage havia lhe enviado e escreveu um texto explicitando a finalidade deste 

compartilhamento.  

                                                           
21

 O que Isadora nomeia de curtidor é o mesmo que seguidor da fanpage. 
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O vídeo compartilhado contém a música Admirável gado novo, do cantor e compositor 

brasileiro Zé Ramalho, que representa uma crítica ao sistema político brasileiro. Esta canção 

faz alusão à obra Admirável mundo novo, de Aldous Huxley, livro publicado em 1932, que 

narra um hipotético futuro onde as pessoas são pré-condicionadas biologicamente e 

condicionadas psicologicamente a viverem em harmonia com as leis e regras sociais, dentro 

de uma sociedade organizada por castas. Ao compartilhar tal vídeo, Isadora assume seu 

posicionamento político e liga seu discurso a outros discursos que também tentam expressar 

descontentamento com o cenário político brasileiro. Esta atitude representa um reflexo do 

cuidado de si, tendo em vista que aquele que cuida de si reflete sobre (e reage!) às situações 

de opressão.  

 

 

Figura 12 – Postagem do dia 10 de novembro de 2012. Fonte: 

<https://www.facebook.com/DiariodeClasseSC?fref=ts> Acesso em 27 mar. 2015 

 

Isadora demonstra alegria por ter recebido a canção, dizendo ADOREI em letras 

destacadas em caixa alta, e afirma que tem pessoas que se conformam com pouco mesmo, 

numa crítica àqueles que vivem na inércia e aceitam ser o povo marcado como gado de que 

fala Zé Ramalho. Além disso, lamenta por suspeitar que a maioria das pessoas não 

compreenda o que o compositor quis dizer e faz um trocadilho com outra música
22

 que fazia 

sucesso naquele momento. Ao, ironicamente, dizer que seria de mais fácil compreensão se a 

                                                           
22

 Eu quero tchu, eu quero tchã é uma música composta pelo paraibano Shylton Fernandes. Composta de um 

refrão chiclete com expressões onomatopaicas, em 2012, essa música alcançou o 1 ° lugar entre as músicas mais 

baixadas no Brasil. 
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música dissesse eu quero tchu vida de gado, eu quero tchã povo marcado, ela mistura trechos 

da música de Zé Ramalho com onomatopeias de uma música considerada produto para a 

cultura de massa, que é elaborada não para fazer pensar, mas apenas para divertir. Isadora 

hostiliza a produção cultural sem engajamento político, outra evidência do cuidado de si em 

prol de uma prática de resistência e liberdade. 

A postagem ilustrada na Figura 12 é finalizada com a sugestão de que a música 

Admirável gado novo seja tocada no Ato Cívico que ocorre semanalmente na escola em que 

ela estuda, o que é, certamente, um recado à comunidade escolar que não apoiou a estudante 

em sua busca por melhorias para a escola. Assim, Isadora julga que seria mais produtivo ouvir 

uma música contendo uma crítica ao sistema político em vez de ouvir o hino nacional. O 

cuidado da escola, que propõe um Ato Cívico nada reflexivo, é diferente do cuidado de si, que 

pressupõe uma atitude reflexiva constante.   

 Se o cuidado de si compreende o cuidado com o outro, a estudante catarinense cumpre 

mais uma vez uma prática de resistência e liberdade através desse cuidado que demonstra ter 

não apenas consigo, mas com todos que integram aquele espaço. Sobre o cuidado de si 

enquanto uma prática social, Foucault aponta: 

 

―[...] em torno dos cuidados consigo toda uma atividade de palavra e de escrita se 

desenvolveu, na qual se ligam o trabalho de si para consigo e a comunicação com 

outrem. Tem-se aí um dos pontos mais importantes dessa atividade consagrada a si 

mesmo: ela não constitui um exercício da solidão, mas sim uma verdadeira prática 

social.‖ (FOUCAULT, 1985, p. 57) 

   

Em suas práticas discursivas – de resistência e de cuidado de si – e em seu exercício 

de uma prática social, Isadora recorre frequentemente ao recurso da ironia. Segundo 

Kierkegaard, na obra O conceito de ironia (1991), o jogo entre palavra e ideia transforma a 

escrita em instrumento de rebeldia, processo de libertação. Como podemos observar, diversas 

postagens de Isadora são constituídas por este jogo entre palavra e ideia. Uma das situações 

mais comentadas em sua fanpage foi o caso da pintura da quadra da escola, situação que ela 

intitula em seu livro como ―a saga da pintura da quadra: caso de polícia‖. Para ilustrar o modo 

como a estudante catarinense utiliza-se da ironia a fim de posicionar-se diante da realidade em 

que vive, selecionamos algumas postagens referentes à mencionada ―saga‖. 

No início de setembro de 2012, Isadora fez uma série de postagens comentando sobre 

os reparos que já tinham sido executados na escola e aqueles que ainda viriam a ser 

realizados. Em seu relato, ela diz que o que mais a incomodava era a pintura da quadra de 

esportes, que ainda não havia sido realizada (FABER, 2014). Ao procurar a diretora da escola 
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para saber o motivo de a quadra não ser reformada, a diretora argumentou que já havia 

comprado as tintas e pago o pintor há mais de dois anos, mas ele nunca tinha aparecido para 

realizar o trabalho. Isadora, muito indignada pelo fato de o pintor já ter recebido e não ter 

cumprido com sua parte, fez uma postagem expondo a situação (Figura 13).  

 

 

Figura 13. Postagem de 20 de setembro de 2012. Fonte: FABER, 2014. p. 122. 

 

A postagem representada na Figura 13 foi excluída da fanpage. Nela, Isadora relatou o 

que descobriu ao cobrar explicações da Direção da escola e afirmou que considerava absurda 

a possível conivência da diretora da escola com o pintor que recebeu e não realizou o serviço.  

Nesta postagem, a estudante lançou questionamentos para que seus seguidores refletissem 

sobre o descaso com o mau uso de verba pública. Mas essa saga só estava começando. Ao 

tomar conhecimento de que existia uma verba em torno de 16 mil reais para manutenção da 

escola (Verba Descentralizada) e que tal verba poderia ser recebida pela Associação de Pais e 

Professores (APP), Isadora descobriu também que a escola em que estudava estava impedida 

de receber esta verba porque não tinha prestado contas do ano anterior (2011) nem tinha uma 

APP há mais de um ano (FABER, 2014, p. 123). A partir de então, travou-se uma luta para 

descobrir como as verbas recebidas pela escola haviam sido gastas e onde estaria o pintor que 

nunca tinha aparecido para pintar a quadra.  

Rejeitando a naturalização com que normalmente o desvio de verba pública é tratado 

em nosso país, Isadora seguiu indignada e exigindo explicações por parte dos responsáveis 

pela escola. Quatro dias após a postagem em que expunha a situação da pintura da quadra da 
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escola (Figura 13), ela publicou outra postagem informando que houve uma reunião na escola 

a fim de criar a APP e, assim, viabilizar o recebimento da verba destinada a reparos a que a 

escola tinha direito. Na postagem de 24 de setembro de 2012 (Figura 14), ela deixou claro seu 

desejo de integrar o 

Conselho Escolar, 

explicitou que 

continuava sem respostas 

sobre como ocorreram os 

trâmites de contratação 

do pintor que nunca 

aparecia e informou o 

nome desse personagem 

que ainda protagonizaria 

várias situações: 

Francisco. 

 

 

Figura 14 – Postagem de 24 de setembro de 2012. Fonte: <https://www.facebook.com/DiariodeClasseSC> 

Acesso em 14 dez. 2015  

 

 Após estas postagens, Isadora passou a sofrer xingamentos e ameaças de agressão 

física por parte de meninas que estudavam na mesma escola que ela e que antes apoiavam a 

criação da fanpage. Posteriormente, ela viria a descobrir que tais ameaças eram motivadas 

pelo fato de que uma das meninas que a ameaçava era filha do Francisco, o pintor que havia 

recebido sem realizar o trabalho. As cobranças de resposta sobre a situação da quadra 

iniciaram-se no começo do mês de setembro, foram realizadas reuniões e a diretora prometeu 

que este problema seria solucionado. No entanto, no mês de outubro, Isadora voltou a 

escrever sobre este assunto, pois nada havia sido resolvido (Figura 15). Em seu livro, ela 

afirma que começou a duvidar da existência do pintor e, então, resolveu ironizar a situação 

para chamar a atenção de quem acompanhava suas postagens. Em suas palavras: ―Ele não 

aparecia nunca. Então, já pensando se o tal Francisco existia de verdade, comecei a ironizar a 

situação‖ (FABER, 2014, p. 137).  
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Figura 15 – Postagem de 16 de outubro de 2012. Fonte: <https://www.facebook.com/DiariodeClasseSC> 

Acesso em 14 dez. 2015  

 

 A estudante expôs a situação e aguardou que medidas para a solução do problema 

fossem tomadas. Como um mês depois nada havia sido feito, ela recorreu a outra estratégia 

discursiva: a ironia. Nas figuras 16, 17 e 18, temos postagens em que Isadora está imbuída de 

comportamento irônico. Para Kierkegaard, a ironia é ―figura do discurso retórico, cuja 

característica está em se dizer o contrário do que se pensa‖ (1991, p. 215). Neste sentido, 

consideramos que Isadora utiliza-se da ironia como ―instrumento de rebeldia‖ e como um 

recurso em busca do estabelecimento de um regime de verdade. Isadora diz outras coisas para 

dizer o que pensa. Esta estratégia corrobora com o projeto da fanpage: uma prática de 

resistência em busca por estabelecer um regime de verdade.  

 Na figura 16, temos uma postagem, feita no dia 17 de outubro de 2012 e que foi 

excluída da fanpage, em que Isadora exalta o clima agradável que fazia em sua cidade naquele 

dia e lamenta o fato de mesmo assim o pintor não ter ido trabalhar. Além disso, nesta 

postagem, ela avisa que irá lembrar diariamente da obrigação do Sr. Francisco. Na figura 17, 
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visualizamos Isadora na praia em um dia ensolarado, mas com um semblante que não 

aparenta satisfação. Como podemos constatar no texto que acompanha esta fotografia, ela 

novamente exalta o clima agradável que fazia em Florianópolis – clima propício para a 

atividade de pintura – e ironiza afirmando que foi procurar o ―Seu Francisco‖ na praia porque 

talvez ele estivesse ali atrás comendo um peixe com dinheiro do meu pai e tomando uma 

cervejinha com o seu.  

 

 
Figura 16. Postagem de 17 de outubro de 2012. Fonte: FABER, 2014. p. 137. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Postagem de 18 de outubro de 

2012. Fonte: 

<https://www.facebook.com/DiariodeClass

eSC> Acesso em 14 dez. 2015  
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No dia 19 de outubro de 

2012, Isadora sai novamente à 

procura do ―Seu Francisco‖ e 

aborda pintores perguntando-lhes 

se conheciam aquele que deveria 

pintar a quadra de sua escola 

(Figura 18). Esta postagem é 

encerrada com o irônico e 

provocador questionamento: 

onde está “Seu Francisco”?? 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Postagem de 19 de outubro 

de 2012. Fonte: 

<https://www.facebook.com/DiariodeCl

asseSC> Acesso em 14 dez. 2015  

 

  

Em 24 de outubro de 2012, finalmente, após uma espera de quase dois anos, a quadra 

começou a ser pintada pelo ―Seu Francisco‖. Dias depois, no dia 04 de novembro, a filha do 

pintor procurou a irmã de Isadora para pedir desculpas pelas ameaças que havia feito. No 

mesmo dia, à noite, a casa de Isadora foi alvo de apedrejamento, ocasião em que sua avó foi 

ferida (FABER, 2014, p. 144-145). A família nunca descobriu quem foi o autor do atentado. E 

a ―confusão‖ não parou por aí. No dia 06 de novembro, na saída da escola, o ―Seu Francisco‖, 

que se sentia prejudicado pelas ações de Isadora, confrontou o pai da estudante, xingando e 

chamando-o para a briga (Figura 19). Ironicamente, Isadora refere-se à filha do pintor no 

diminutivo (filhinha). Numa tentativa de silenciar a adolescente, o discurso xenofóbico é 

acionado na intenção de invalidar o dizer daquela que vivia em terras catarinenses, mas cuja 

família era gaúcha.  

Na postagem em que relata o incidente ocorrido na porta da escola (Figura 19), 

Isadora questiona a inversão que ocorre quando o pintor, cujas provas apresentadas apontam 
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que recebeu adiantado por um trabalho e só realizou tal trabalho após grande mobilização e 

repercussão na mídia, passa a ameaçar por se sentir vítima da situação: Agora o Seu 

Francisco pega o dinheiro adiantado da pintura da quadra e ainda se acha no direito de vir 

me ameaçar e ameaçar meu pai na saída da escola e ainda se acha com razão. Que justiça é 

essa? Quem está errado? 

  

Figura 19 – Postagem de 06 de novembro de 2012. Fonte: <https://www.facebook.com/DiariodeClasseSC> 

Acesso em 14 dez. 2015  

 

Tentamos explorar, através das postagens selecionadas para análise, os diversos modos 

pelos quais Isadora manifesta sua prática de resistência, seu ativismo online. Seja por meio de 

denúncias, seja por meio de ironia, seja pela exposição de suas ideias, o que vemos é uma 

prática que se coloca contrária à tentativa de silenciamento dos alunos através do dispositivo 

disciplinar. De tudo que foi analisado, podemos considerar que Isadora Faber constitui-se 

sujeito naquele ambiente escolar a partir de um cuidado de si que leva às práticas de 

resistência, posicionando-se nas relações de poder, que resultam em práticas de liberdade. Isto 

pode ser observado nos enunciados produzidos por Isadora, enunciados que se opõem aos 

enunciados daquela instituição disciplinar. Tal instituição poderia ensinar os alunos a pensar, 

a ter uma atitude reflexiva diante da vida; no entanto, o que se observa é que nem sempre a 

escola contribui com o exercício filosófico que é o cuidado de si. 
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A trajetória de Isadora nos mostra que sua prática de resistência foi construída através 

de sua atenta observação das práticas que constituíam aquele ambiente escolar. Mais que isso, 

sua trajetória nos mostra a relevância de sua relação com outros cidadãos: ora influenciada 

por reportagens que lê na internet, ora incentivada pelos familiares, ora tentando dialogar com 

professores e gestores de sua escola, ora debatendo questões relativas à educação com 

internautas em sua fanpage. O cuidado de si é também cuidado com o outro, não só no 

sentido de preocupar-se com a coletividade, mas também no sentido de que o cuidado de si 

ocorre nesse jogo de trocas com os outros. 

A noção do cuidado de si compreende autonomia sobre si, garantida através de 

práticas que constituem o sujeito e permitem que ele se reconheça enquanto sujeito de suas 

ações. Aos treze anos, Isadora mostrou que a luta pela garantia de direitos é válida e 

necessária desde muito jovem, pois não há idade para ocupar-se de si e exercer, portanto, 

práticas de resistência. A atitude da adolescente surpreendeu a tantas pessoas porque ela 

escolheu cobrar seus direitos, em vez de apenas calar-se e conformar-se diante das 

explicações ou do silêncio dos gestores de sua escola. Assim, Isadora contrariou um discurso 

recorrente na sociedade que insiste em insinuar que os alunos da escola pública não querem 

aprender e não se preocupam com o sistema educacional.  

Para Foucault (1985, p. 70), o cuidado de si é condição necessária para uma investida 

contra o poder. Isadora consegue romper com a objetivação destinada aos estudantes da 

escola pública porque exerce práticas de cuidado de si. Ao propagar um discurso que 

questiona o posicionamento dos que fazem parte daquele espaço, Isadora torna-se ameaçadora 

porque mostra que não é uma aluna despreocupada com o ambiente escolar. 

As práticas discursivas observadas na fanpage Diário de Classe – A verdade 

demonstram a importância do cuidado de si para a emergência de uma prática de resistência. 

O cuidado de si revela-se em Isadora e nos mostra que essas técnicas são essenciais na busca 

por melhores condições para a educação. Assim, consideramos que o cuidado de si possibilita 

a emergência de um discurso de resistência na medida em que esse cuidado é uma atitude 

reflexiva e que só é resistente aquele que, de algum modo, consegue pensar a sociedade em 

que vive. Ao propagar seu discurso de resistência, Isadora encontra apoio em milhares de 

pessoas que pensam como ela, mas não tiveram condições de se manifestar.  Logo, o cuidado 

de si de Isadora alcança outros cidadãos e, mais que isso, esse cuidado é construído nessa 

relação. Além disso, consideramos também que as técnicas de si podem amenizar a ação do 
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poder disciplinar sobre os corpos individuais, pois aquele que cuida de si deve rejeitar as 

dependências e sujeições.  

 

3.4 A interdição, o respeito e o desrespeito à liberdade de expressão: nós de uma mesma 

rede 

 

Recorremos a um recorte de comentários da fanpage Diário de Classe – A verdade 

para tentar descrever e analisar a luta de Isadora por integrar a ordem do discurso, essa ordem 

com seus poderes e perigos. Nesse sentido, selecionamos enunciados para discutir a relação 

entre o desrespeito à liberdade de expressão e as tentativas de interdição, considerando-os 

como nós de uma mesma rede. Salientamos que, nesta parte, preocupamo-nos mais com a 

análise dos comentários e não com os enunciados de Isadora, pois aqui cabe tentar mostrar 

como funcionaram as tentativas de interdição através dos comentários em resposta à estudante 

catarinense. 

A resistência no meio virtual gera consequências, por vezes danosas, no meio real, 

pois, o que se diz na Internet ecoa em outros espaços. Tanto a estudante escocesa, que 

inspirou Isadora, quanto a brasileira tiveram que se manter firmes diante de represálias dentro 

e fora da escola, dentro e fora do Facebook. Martha Payne teve o apoio de seus professores, 

mas o Conselho de Educação da Escócia proibiu que ela continuasse postando fotos da 

merenda em seu blog e proibiu que os professores comentassem o assunto em sala de aula. 

Isadora Faber teve que enfrentar a ira de professores, coordenadores, da diretora da escola, 

das merendeiras e até de colegas de classe, pois a maioria dos funcionários da escola e dos 

alunos ficou insatisfeita com as atitudes dela e tentou impedir que a menina continuasse com 

as  denúncias e críticas. Inicialmente, Isadora contava com o apoio de sua colega Melina para 

fotografar e elaborar as postagens da fanpage, porém logo sua amiga foi proibida pelos pais 

de colaborar com tais postagens porque eles tinham receio das represálias que poderiam 

acontecer. Os pais de Melina recuaram, os de Isadora não. Assim, Isadora não esmoreceu e 

seguiu elaborando sozinha as postagens, mas com a autorização e o apoio de seus pais que, 

posteriormente, passariam a revisar seus textos. Isadora resiste e nos faz lembrar outra 

resistente que ficou famosa por lutar pelo direito de ir à escola, a estudante paquistanesa 

Malala Yousafzai. Como Isadora, Malala também contava com o apoio de seus pais, o que 
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revela que tais práticas de resistência foram favorecidas pelo ambiente familiar de 

acolhimento e também engajamento. 

 Em 10 de outubro de 2012 (Figura 20), três meses após o início da fanpage, ela fez 

uma postagem relatando que sua mãe teve que comparecer ao Fórum de Florianópolis - SC 

para uma audiência conciliatória porque uma professora auxiliar tinha registrado um boletim 

de ocorrência contra a menor, alegando que sofreu injúria. Esta professora teria registrado este 

BO porque se sentiu ofendida com uma postagem de 20 de agosto de 2012, em que Isadora 

dizia que as aulas desta professora não tinham rendimento nenhum. Nos enunciados de 10 de 

outubro de 2012, além de esclarecer o porquê de sua mãe ter ido ao Fórum, Isadora reafirma o 

despreparo da professora (ela dá um texto qualquer e pede pra gente responder duas 

perguntas, depois a gente fica jogando), informa que a mesma não quis conciliação e preferiu 

seguir com o processo.  

 

Figura 20 – Postagem de 10 de outubro de 2012. Fonte: <https://www.facebook.com/DiariodeClasseSC?fref=ts> 

Acesso em 24 set. 2014  

 

Como veremos nos comentários referentes a esta postagem, o que mais parece 

incomodar aqueles que se posicionam contra a atitude crítica da estudante é o fato de ela 

contestar práticas docentes. Na formação discursiva da instituição escolar tradicional, o aluno 

não é autorizado a manifestar-se sobre quaisquer práticas que sejam tomadas por docentes: o 

bom aluno é obediente, silencioso e passivo. Quando Isadora diz Se não tem formação para 
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trabalhar com alunos de 7° série, que esta fazendo lá?, ela está questionando o saber 

daqueles que a sociedade reconhece como mestres.  

Esta postagem (Figura 20) teve 1.074 comentários, dos quais selecionamos 6 para 

análise, pois seria impossível analisar todos os comentários e foi preciso fazer este recorte 

para viabilizar nossa análise. Ao analisarmos o conteúdo dos comentários, as tentativas de 

interdição revelam-se. Na Figura 21, temos um comentário que questiona a validade do dizer 

de Isadora, argumentando que só um especialista em educação pode julgar o trabalho de um 

professor. É contraditório considerar que um indivíduo que conclui o Ensino Fundamental, 

passando no mínimo nove anos de sua vida envolvido com o ambiente escolar, não tem 

capacidade de concluir se uma aula foi proveitosa ou não. Isadora pode, possivelmente, 

desconhecer o que dizem os pensadores da educação, mas ela conhece o contexto e as 

necessidades de sua escola e de sua turma.  

 

  

Figura 21 – Comentário referente à postagem de 10 de outubro de 2012. Fonte: 

<https://www.facebook.com/DiariodeClasseSC?fref=ts> Acesso em 24 set. 2014  

 

Além disso, no comentário ilustrado na Figura 21, é dito que liberdade tem limite e 

que os professores são vítimas de um sistema cruel e desumano. O limite da liberdade é calar-

se diante da insatisfação? Tendo em vista que exigir serviço público de qualidade é um direito 

do cidadão, há um claro equívoco no entendimento do que é liberdade. O fato de professores 

serem considerados vítimas de um sistema que os desvaloriza dá-lhes o direito de agir com 

desinteresse no exercício de sua função? Tal análise suscita outras questões, mas cabe-nos 

dizer que o direito privilegiado de que fala Foucault está explícito neste comentário que 

coloca os professores como vítimas e Isadora como vilã.  

Foucault (2012) propõe um grupo de procedimentos de exclusão que se refere à 

sujeição do discurso, determinando a rarefação do sujeito ao propor que nem todas as regiões 

do discurso são igualmente abertas e penetráveis. De acordo com a proposta foucaultiana, 
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compreende-se por ritual a definição dos papéis dos sujeitos na enunciação, ou seja, a 

qualificação que devem possuir os indivíduos que falam. Assim, podemos concluir que estes 

comentários que exigem que Isadora tenha formação específica em educação para que possa 

emitir opiniões exemplificam o que Foucault reconhece como ritual do discurso. 

São recorrentes comentários defendendo que é preciso formação específica em 

educação para se falar do ambiente escolar, exemplo claro do procedimento de interdição, 

caracterizado pelo privilégio de fala, e também daquilo que Foucault chama de ritual do 

discurso. Outra característica comum aos comentários analisados é o fato de muitas pessoas 

considerarem Isadora Faber uma menina sem limite e que, por isso, estaria desrespeitando 

seus professores ao exigir aulas de qualidade. Além disso, é válido observar a recorrência do 

uso da palavra menina ao se referirem à Isadora, ou seja, por ser considerada uma criança, o 

discurso dela não teria valor nenhum em nossa cultura. 

Na Figura 22, temos dois comentários escritos pela mesma pessoa que, além de 

questionar a eficácia da educação que Isadora recebe de seus pais, insinua que a adolescente 

não deveria levar celular para a escola e nem mesmo deveria ter acesso ao Facebook, pois 

devido a sua idade, não teria condições de discernir as coisas. Todas as postagens de Isadora 

eram fruto de suas ideias e interesses, embora seja insinuado que as postagens representassem 

os interesses de seus pais. No trecho A gente deve ter gabarito para falar das coisas, 

percebemos, novamente, a tentativa de interdição através da instauração do privilégio de fala. 

Afirmar que só aqueles que possuem ―gabarito‖ podem falar sobre educação é, claramente, 

interditar o discurso daqueles que são considerados destituídos de gabarito.   

 

 

Figura 22 - Comentário referente à postagem de 10 de outubro de 2012. Fonte: 

<https://www.facebook.com/DiariodeClasseSC?fref=ts> Acesso em 24 set. 2014 
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Professores também comentam na fanpage de Isadora, às vezes, bastante indignados. 

Os comentários da Figura 23 foram escritos pela mesma pessoa: um professor bastante 

indignado com a atitude de Isadora Faber. Além de invalidar o discurso de Isadora por julgá-

la inapta para criticar a prática pedagógica de seus professores, este professor comemora por 

não ter alunos como ela. Isadora é um exemplo de aluno indesejado por professores que 

valorizam a perspectiva tradicional de educação, porque questiona o poder que a sociedade 

confere ao sujeito que ocupa a posição de professor. Acreditamos e defendemos que os 

professores devem ser respeitados e valorizados, mas não concordamos com o tendencioso 

discurso que coloca o professor como um indivíduo acima de qualquer exigência porque é 

vítima de um sistema opressor. Ao considerar a fanpage uma opressão aos professores e 

trazer o argumento de que os professores são vítimas mal remuneradas que têm que aguentar 

cada peste, esse professor é mais um que tenta interditar o discurso de Isadora Faber pautado 

em argumentos que desqualificam a busca pela garantia de direitos. Para este professor, 

alunos que reclamam são pestes, ou seja, são alunos que devem ser subestimados, ignorados e 

silenciados.  

 

Figura 23 - Comentário referente à postagem de 10 de outubro de 2012. Fonte: 

<https://www.facebook.com/DiariodeClasseSC?fref=ts> Acesso em 24 set. 2014 

 

Os comentários ilustrados na Figura 23 são finalizados aconselhando Isadora a 

procurar outra escola já que ela está descontente. Ora, e como fica a garantia de direitos? 

Pedir para que a pessoa cale-se diante da indignação e procure outro lugar para estudar é mais 

um claro exemplo de tentativa de interdição: não fale, não reclame, não exija seus direitos. 

Na Figura 24, temos o comentário de uma professora que diz que a realidade escolar 

não condiz com os relatos de Isadora Faber. Ao generalizar e afirmar que as aulas podem ser 

incríveis que mesmo assim os alunos não demonstram interesse e não colaboram para que a 
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aula aconteça, essa professora desconsidera a existência de alunos interessados em aprender 

em todos os ambientes escolares, incluindo as escolas públicas. Partindo de uma afirmação do 

senso comum, a argumentação dessa professora está baseada na crença de que os alunos são 

desinteressados e mal educados e, portanto, não teriam o direito de exigir nada. Nesse 

comentário há um apelo para que as pessoas parem de dizer amém a tudo que Isadora 

escreve, isto é, um pedido para que as pessoas parem de dar crédito ao discurso de Isadora e 

parem de ouvi-la. Além disso, é também feita uma referência a um tempo em que professores 

eram respeitados: nossa época de alunos era outra, respeitávamos professores. Nos tempos 

da palmatória e das agressões autorizadas pela sociedade, o silêncio era sinônimo de respeito. 

Hoje, silêncio deve ser sinônimo de comodismo e inércia.  

 

Figura 24 - Comentário referente à postagem de 10 de outubro de 2012. Fonte: 

<https://www.facebook.com/DiariodeClasseSC?fref=ts> Acesso em 24 set. 2014 

 

Em 08 de novembro de 2012, dois dias após o incidente que houve na porta da escola 

entre o pai de Isadora e o pintor, ela fez uma postagem relatando as agressões verbais e a 

ameaça que ela e sua mãe sofreram, por parte de um aluno e de uma funcionária da escola 

(Figura 25). Essa postagem teve 22.596 comentários, dos quais selecionamos 5 para análise. 

Na análise dos comentários referentes à postagem do dia 10 de outubro de 2012 (Figura 20), 

vimos que o procedimento de interdição foi efetuado com base, de modo geral, na premissa de 

que é preciso ser um especialista em educação para falar dos problemas de uma escola. Ao 

selecionar os comentários referentes à postagem do dia 08 de novembro de 2012 (Figura 25), 

tentamos buscar enunciados com argumentos de outra natureza, a fim de mostrar que as 

tentativas de interdição do discurso de Isadora Faber ocorreram amparadas em diferentes 

posturas e de variadas maneiras.  

No relato que a estudante faz sobre o dia 08 de novembro de 2012, ela diz estar muito 

triste porque todos dias tem alguma coisa assim, mostrando-se cansada das intensas 

perseguições que vinha sofrendo no ambiente escolar (Figura 25). Como já foi dito, Isadora 
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despertou a ira de funcionários da escola porque colocou o trabalho deles em evidência e isto 

gerou problemas para alguns. Após a confusão deste dia, ela foi impedida de entrar na escola 

por uma funcionária e, por isso, a diretora teve que intervir colocando Isadora para dentro da 

escola e ―escoltando-a‖ durante o recreio para garantir a integridade física da aluna: dessa vez 

a diretora me colocou para dentro (...) Ficou ao meu lado no recreio, agiu legal. 

 

 

Figura 25 – Postagem de 08 de novembro de 2012. Fonte: 

<https://www.facebook.com/DiariodeClasseSC?fref=ts> Acesso em 24 set. 2014 

 

Na Figura 26, temos um comentário com uma possível justificativa para a perseguição 

sofrida por Isadora, pois, para a pessoa que escreveu o comentário, as ameaças sofridas pela 

estudante são o preço de ser cagueta.  

     

Figura 26 – Comentário referente à postagem de 08/11/2012. Fonte: 

<https://www.facebook.com/DiariodeClasseSC?fref=ts> Acesso em 24 set. 2014 

 

Segundo o Dicionário Houaiss, cagueta é a pessoa que denuncia alguém. Na formação 

discursiva do sistema penitenciário brasileiro, ou seja, no conjunto de enunciados que se 

referem a este sistema, o cagueta é punido com a morte, pois delatar alguém é uma atitude 

inaceitável para os indivíduos que integram tal sistema. A noção de cagueta não combina com 

o exercício de cidadania da adolescente catarinense, pois posicionar-se diante de possíveis 
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falhas do sistema educacional e exigir uma educação pública de qualidade não pode ser algo 

condenável. 

Na figura 27, temos um comentário que se utiliza de um ditado popular para 

desencorajar Isadora a lutar contra o sistema. Para o indivíduo que postou esse comentário, 

lutar contra o sistema é dar murro em ponta de faca, ou seja, uma atitude inútil, o que 

demonstra descrença em relação a qualquer melhoria e também deixa claro que inexiste 

tentativa de resistência por parte dele. Ao, ironicamente, desejar boa sorte à garota, ele não 

esperava que as denúncias dela fossem repercutir e se transformar em tantas melhorias para 

sua escola. Isadora não acreditou que suas atitudes seriam meros murros em ponta de faca. 

 

 

Figura 27 – Comentário referente à postagem de 08/11/2012. Fonte: 

<https://www.facebook.com/DiariodeClasseSC?fref=ts> Acesso em 24 set. 2014 

 

Na observação dos comentários, percebemos que também é recorrente o 

desmerecimento da variedade linguística utilizada por Isadora Faber. Nos textos escritos por 

ela, principalmente os textos do início da fanpage, há desvios em relação ao uso da língua 

portuguesa. Inicialmente, ela escrevia sem a supervisão de um adulto, deixava seu livre estilo 

adolescente de usar a língua fluir, e não revisava seus textos antes de postá-los, o que lhe 

rendeu duras críticas. Compreendemos essas críticas em relação ao uso da língua como mais 

uma forma de interdição, pois aqueles que dominam a norma padrão da língua portuguesa 

colocam-se em situação privilegiada diante daqueles que não a dominam. Ao fazer isso, 

determinam quem pode e quem não pode manifestar-se verbalmente. Para Marcos Bagno 

(1999), ―ninguém comete erros ao falar sua própria língua‖. Portanto, a desvalorização da 

variedade linguística utilizada por Isadora constitui-se como preconceito linguístico, ou seja, é 

um julgamento que deprecia quem não escreve ou fala de acordo com a norma padrão da 

língua.  

Na Figura 28, temos um comentário com a afirmação de que os erros gramaticais 

impedem o entendimento. Numa análise discursiva, não é relevante analisar gramaticalmente 

o discurso de Isadora, mas é preciso salientar que não há erros que comprometam o sentido.  
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Figura 28 – Comentário referente à postagem de 08/11/2012. Fonte: 

<https://www.facebook.com/DiariodeClasseSC?fref=ts> Acesso em 24 set. 2014 

 

Já na figura 29, um indivíduo afirma que Isadora não tem frequentado as aulas de 

português, criticando o equívoco que ela comete em relação ao uso de um pronome. Assim, 

inferimos que o tom exagerado dos comentários ilustrados nas figuras 28 e 29 tenta invalidar 

e interditar o discurso de Isadora através de uma estratégia que se utiliza de um discurso 

carregado de preconceito linguístico. 

 

 

Figura 29 – Comentário referente à postagem de 08/11/2012. Fonte: 

<https://www.facebook.com/DiariodeClasseSC?fref=ts> Acesso em 24 set. 2014 

 

Na figura 30, temos um discurso carregado de ódio e xingamentos, explicitando a 

insatisfação com a presença de certos indivíduos naquela cidade. Embora pareça um 

comentário fora do contexto da fanpage, é uma ofensa endereçada à família de Isadora. Os 

nascidos em Florianópolis – SC, chamados popularmente de manezinhos da Ilha, têm certa 

rivalidade com os migrantes do Rio Grande do Sul. Toda a família de Isadora é de Rio Grande 

do Sul, apenas ela, filha caçula, nasceu em Florianópolis. Por conta disso, há a tentativa de 

interdição amparada no discurso com teor xenofóbico.  

 

 

Figura 30 – Comentário referente à postagem de 08/11/2012. Fonte: 

<https://www.facebook.com/DiariodeClasseSC?fref=ts> Acesso em 24 set. 2014 
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Neste comentário, a fanpage é chamada de carnaval e há a afirmação de que o povo de 

Florianópolis, os legítimos manezinhos da Ilha, está cansado da invasão de alienígenas, que 

seriam os gaúchos. Além disso, o autor desse comentário afirma que os gaúchos (alienígenas) 

só sabem vir pra cá sujar nossas praias, o que explicita a insatisfação com a presença de 

pessoas nascidas em outros estados. A expressão forahaole
23

 significa ―fora estrangeiro‖ e 

reforça o teor preconceituoso desse discurso. O autor desse comentário demonstra intolerância 

com a presença de gaúchos naquela cidade e julga que essas pessoas denigrem a imagem da 

ilha. Para ele, Isadora não tem o direito de se expressar porque é filha de gaúchos. Este 

mesmo argumento foi utilizado pelo pintor na ocasião em que ele discutiu com o pai de 

Isadora na porta da escola (Figura 19), ou seja, é recorrente, nas reações referentes à fanpage 

Diário de Classe – A Verdade, o uso do argumento amparado na aversão a estrangeiros. 

Entretanto, há outros tipos de enunciados que trouxemos para análise: os comentários 

de apoiadores de Isadora. Julgamos necessário trazer à tona uma amostra de tais enunciados 

para que nossa análise não pareça tendenciosa a vitimizar o sujeito Isadora Faber. Como 

observamos nos comentários ilustrados pelas figuras 31 a 34, houve mobilização de apoio à 

estudante catarinense. Em geral, os comentários dos apoiadores são compostos por 

enunciados carregados de mensagens motivacionais e de discursos que veem nesta estudante 

uma esperança de futuro melhor, uma corajosa salvadora da pátria, uma possível liderança. 

Na figura 31, o comentador trata Isadora em tom íntimo, chamando-a de Isa, e ironiza 

o fato de a escola em que ela estuda exigir o cumprimento das normas internas, mas não ter 

prestado contas das verbas recebidas em 2011 (fato descoberto por Isadora na ocasião em que 

investigou sobre o caso da pintura da quadra da escola): Parece que eles só gostam de aplicar 

„sansão‟ (como diz o regimento) nos outros. Em vários comentários, a coragem e inteligência 

da estudante são valorizadas, como podemos constatar no trecho: Força aí. Estamos 

orgulhosos de sua coragem e inteligência. 

 

 

                                                           
23

 Haole, em havaiano, significa ―homem branco, caucasiano, qualquer estrangeiro, de origem estrangeira‖. 

Etimologicamente significa ―aquele que não respira‖ (ha= respirar; ole= não). A origem da palavra data desde 

antes de 1778, quando o capitão americano James Cook fez o primeiro contato com nativos do Hawai. A 

associação de haole com pessoas brancas se deu quando os nativos perceberam que eles não respiravam três 

vezes após suas rezas, como dita a tradição havaiana. Disponível em < 
http://www.dicionarioinformal.com.br/haole/> Acesso em 30 set. 2014  
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Figura 31 – Comentário de 24/09/2012. Fonte: <https://www.facebook.com/DiariodeClasseSC?fref=ts> Acesso 

em 15 jun. 2016 

 

Na figura 32, o comentário é composto por uma mensagem que incentiva a estudante a 

continuar cobrando e denunciando porque pessoas com a atitude de Isadora é que fazem a 

diferença. Seguindo esta mesma linha, o comentário representado na figura 33 também 

incentiva a estudante a seguir em frente e em letras destacadas em caixa alta há um enunciado 

que soa quase como um apelo: PRECISAMOS DE VOCÊ E DE OUTROS IGUAIS A VOCÊ!!! 

 

Figura 32 – Comentário de 24/09/2012. Fonte: <https://www.facebook.com/DiariodeClasseSC?fref=ts> Acesso 

em 15 jun. 2016 

 

 

Figura 33 – Comentário de 20/12/2012. Fonte: <https://www.facebook.com/DiariodeClasseSC?fref=ts> Acesso 

em 15 jun. 2016 

 

 No comentário ilustrado na figura 34, a atitude de resistência de Isadora é qualificada 

como nobre e é explicitado o desejo de que a estudante sirva de exemplos para outros 

adolescentes. Neste comentário, há uma afirmação bem presente no senso comum que 

preconiza que o amanhã depende das atitudes e escolhas dos jovens de hoje.  

 

Figura 34 – Comentário de 11/12/2012. Fonte: <https://www.facebook.com/DiariodeClasseSC?fref=ts> Acesso 

em 15 jun. 2016 
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A adesão ao discurso de Isadora é também significativa. Como podemos observar, ao 

passo que há tentativas de interdição do discurso desta estudante, há outros discursos que se 

movem no sentido de valorizar as práticas deste sujeito. Fica claro na análise dos enunciados 

produzidos por apoiadores de sua ação que grande parte da sociedade espera o surgimento de 

líderes que farão aquilo que a população em geral, alienada em / por sua realidade, não ousa 

fazer. 

Assim, na tentativa de compreender a prática de resistência de Isadora, consideramos 

que ela utilizou a rede social Facebook para travar uma luta contra formas de dominação 

social e étnica e também contra a sujeição. Dominação social e sujeição são aqui entendidas 

numa relação de proximidade, isso porque compreendemos que a dominação social leva à 

sujeição. Já a tentativa de dominação étnica surge do fato de observarmos que Isadora foi 

perseguida também por ter nascido em Florianópolis, mas ser filha de gaúchos. Como vimos, 

há naquela região um discurso xenofóbico que tenta desqualificar aqueles que não são 

nascidos na ilha.  

A análise empreendida nos mostra que o procedimento de interdição ocorreu de 

diferentes formas na fanpage Diário de Classe – A verdade. Muitas pessoas tentaram calar 

Isadora Faber, valendo-se das mais diferentes estratégias e através de discursos autoritários. 

Além disso, como já foi dito, houve também o aparecimento de uma série de discursos de 

apoio à atitude desta estudante. A adolescente catarinense foi vista como heroína por uns e 

vilã por outros. Isadora Faber não corresponde ao que Foucault chama de corpo docilizado e 

mesmo que tenham tentado interditar seu discurso das mais diferentes formas, ela manteve-se 

resistente e provou que sua pouca idade não significava inaptidão para pensar os problemas da 

educação brasileira. Isadora ousou pensar, reagir e resistir.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

a gente quer viver pleno direito 

a gente quer é ter todo respeito 

a gente quer viver numa nação 

a gente quer é ser um cidadão 

Gonzaguinha 

 

Isadora Faber conseguiu visibilidade e concedeu entrevistas para grandes veículos de 

informação, foi notícia em jornais nacionais e internacionais e participou de palestras e 

conferências em todo o Brasil. Atualmente, ela cursa o 3° ano do Ensino Médio em uma 

escola da rede particular de Florianópolis - SC e a frequência das postagens na fanpage Diário 

de Classe – A Verdade diminuiu consideravelmente, pois hoje ela se ocupa com outras 

atividades. Em 2013, fundou com a ajuda de outras pessoas a ONG Isadora Faber, cujos 

objetivos vão desde a realização de projetos educacionais até a inclusão digital para 

comunidades escolares carentes.  

Em nossa pesquisa acerca da relação entre poder e resistência, a partir da descrição e 

análise dos enunciados que compõem a fanpage criada por Isadora, tomamos o cuidado de 

não tratar esta relação de modo unilateral, mas compreendendo sua fluidez. Ademais, 

constatamos a positividade do poder de que fala Foucault, para quem o poder ―é forte porque 

produz efeitos positivos a nível de saber‖ (FOUCAULT, 2014 b, p. 148). Embora Isadora 

tenha sofrido tentativas de interdição, ao assumir uma microprática de resistência, ela buscou 

o estabelecimento de um regime de verdade e produziu saberes. Além disso, ao reagir àquela 

situação e exigir direitos na escola em que estudava e que considerava mal gerida, ela 

adentrou numa ordem do discurso que questionou uma relação de poder, transformando a 

possível repressão em produtividade.  

Consideramos que, em parte, a vontade de verdade dos enunciados da fanpage em 

estudo está relacionada aos discursos que exigem eficácia do serviço público. Mas a vontade 

de verdade que esta fanpage buscou estabelecer não foi construída apenas em torno da 

possível fragilidade do sistema educacional público. O regime de verdade que Isadora 

estabeleceu amparou-se também no questionamento de práticas da pedagogia tradicional, 

considerando que os discursos que permitem a visibilidade da resistência estudantil são 

aqueles que se opõem à pedagogia tradicional. Assim, em sua luta antiautoritária, Isadora 

vincula a educação à luta do oprimido, ideologia proposta por Paulo Freire (2005). Mais que 
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isso, em sua atitude de compreensão, reflexão e crítica da realidade concreta, ela conseguiu 

condições para lutar contra situações de submissão em ambiente escolar.  

Como vimos, esta estudante catarinense faz parte de uma nova geração que tem em 

suas mãos instrumentos que possibilitam fazer denúncias a qualquer hora, instrumentos que 

favorecem o ativismo online. Nesse sentido, consideramos que a rede social Facebook é um 

meio facilitador para a visibilidade de discursos de resistência, discursos que rejeitam a 

submissão, o silenciamento e a docilização dos corpos.   

Através da análise do corpus selecionado, conseguimos atender aos objetivos 

propostos por nossa pesquisa
24

. Compreendemos que as condições de existência de nosso 

objeto de discurso obedecem às regras de formação, constituídas por enunciados que formam 

uma rede cuja temática e dispersão é semelhante. Assim, analisamos nosso objeto de pesquisa 

a partir de uma tentativa de reconhecer e desemaranhar a rede em que ele está inserido, 

considerando a noção de dispositivo nesta empreitada. Se, segundo Agamben (2009), o 

dispositivo é uma máquina que produz subjetivações, o sujeito da educação Isadora Faber é 

produzido e atravessado por diversos dispositivos e é o movimento deste sujeito pelo 

dispositivo disciplinar (neste caso, a escola) que produz sentidos. A posição sujeito ocupada 

por Isadora, posição construída historicamente, explicita as formações discursivas em que ela 

se inscreve e por meio das quais ela se posiciona em relação ao outro e ao mundo.  

Investigamos o papel das redes sociais nas práticas de resistência contemporâneas, 

tomando o caso em estudo como base, e podemos afirmar que as redes sociais são uma 

possibilidade de tentar rejeitar e resistir à opressão, pois tais redes representam um espaço 

mais democrático em que os sujeitos podem se manifestar e denunciar qualquer situação 

opressora. Embora as redes sociais sejam mais um instrumento da sociedade de controle, elas 

facilitam a emergência de discursos de resistência.  

Na descrição e análise das práticas discursivas que representam a resistência de 

Isadora Faber na fanpage Diário de Classe – A Verdade, bem como na descrição e análise de 

comentários em resposta a suas postagens, compreendemos esta estudante adolescente como 

                                                           
24

 Objetivos específicos desta pesquisa: a) Estudar as condições de existência de nosso objeto de discurso, 

buscando compreendê-lo em um feixe de relações; b) Averiguar se as redes sociais são uma possibilidade de 

tentar rejeitar e resistir à opressão; c) Descrever e analisar as práticas discursivas que representam a resistência 

de Isadora Faber na fanpage Diário de Classe – A Verdade; d) Compreender como a cultura de si pode ser uma 

possibilidade de investida contra o poder.   
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um sujeito da educação em uma prática singular de resistência e em uma ação libertária, o que 

contraria a escola enquanto uma instituição disciplinadora. Além de a escola rejeitar tais 

práticas, boa parte da sociedade também rejeita ações que questionem um saber – poder 

instaurado. No entanto, outra parte da sociedade, representada em nossa análise pelos 

comentários em apoio à Isadora, enaltece práticas de resistência e liberdade porque busca se 

apoiar em possíveis líderes que possam provocar mudanças no contexto social. 

Por fim, confirmamos a ideia foucaultiana de que a cultura de si pode ser uma 

possibilidade de investida contra o poder, pois tal prática social permite que os sujeitos 

tenham o governo de si mesmos. Nosso objeto de pesquisa mostra as tecnologias do eu em 

sua relação com a educação, confirmando que o cuidado de si não constitui um exercício de 

solidão, mas uma prática social.  O cuidado de si não pode estar desassociado do cuidado com 

o outro, pois se baseia num jogo de trocas e, desta forma, o sujeito Isadora Faber é constituído 

por uma série de trocas: seja em ambiente familiar, seja nas relações que estabelece em 

ambiente escolar, seja com internautas (apoiadores ou não de sua ação). 

A coragem, ou aventura, de Isadora é uma catarse para alguém que experimentou o 

silenciamento nas práticas educacionais. Nesse sentido, consideramos que nossa pesquisa é 

relevante não só para a pesquisadora, que se sente representada por esta voz de resistência, 

mas para que os sujeitos da educação possam refletir sobre práticas que tentam submetê-los à 

docilização e ao silenciamento. Além disso, esta pesquisa faz-se relevante para a formação 

discursiva da pedagogia progressista, que considera que a educação tem uma finalidade 

sociopolítica.  

A prática singular de resistência da estudante Isadora Faber, construída a partir do 

questionamento de verdades pré-estabelecidas por um regime de poder e da resistência a um 

dispositivo disciplinar, produziu um saber de inversão e constituiu também uma prática de 

liberdade.  Isadora rejeitou o silenciamento, rejeitou conformar-se com o que era imposto 

como verdadeiro pela escola. Mais que isso, rejeitou ser disciplinarizada e governada, 

instaurando um novo regime de verdade e novos saberes por meio de sua resistência. 

Para futuras pesquisas, a partir dessa dissertação, acreditamos que nossa investigação 

abre possibilidades para se pensar de modo mais aprofundado na relação entre a Internet e as 

resistências, no papel das redes sociais nas lutas da contemporaneidade, na voz das minorias 

no espaço virtual, na voz do aluno enquanto agente transformador da realidade escolar e na 

validade da noção de cuidado de si para os discursos progressistas. 
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ANEXO A – Carta aberta à comunidade educativa. 

 

CARTA ABERTA À COMUNIDADE EDUCATIVA 

FUNCIONÁRIOS DA E.B.M. MARIA TOMÁZIA COELHO E SINTRASEM 

 

Diante da repercussão em rede nacional envolvendo a nossa escola, viemos por meio 

desta esclarecer que: a escola está sempre aberta ao diálogo junto à comunidade escolar. A 

escola atende 632 alunos, sendo referência no ensino público de Florianópolis, alcançando o 

índice em 2011 de 6,1 no IDEB (Indíce de Desenvolvimento da Educação Básica) pelo MEC. 

É uma unidade com educação de qualidade, possui uma boa infraestrutura, tem professores e 

funcionários dedicados. Há uma relação de amizade, respeito e confiança entre toda a 

comunidade escolar.  

A equipe de profissionais conta com docentes com mais de 25 anos de trabalho nesta 

comunidade, além de professores altamente qualificados e comprometidos com a prática 

educativa. Não entendemos o porque desta repercussão uma vez que as escolas públicas de 

um modo geral enfrentam os mesmos problemas e dificuldades, o que no entanto, não nos 

impediu de realizar nosso trabalho cotidianamente enquanto aguardávamos a resolução dos 

mesmos. Além da atual falta de valorização e reconhecimento que os professores sofrem no 

Brasil, outro grande problema que o professor enfrenta atualmente é o distanciamento entre 

escola e família. 

Estamos nos sentindo acuados, ameaçados, humilhados, entristecidos e questionados, 

sobre tudo o que fazemos, escrevemos e dizemos, sem que os espaços democráticos que a 

escola disponibiliza estejam sendo utilizados. 

Estamos temendo por nossa integridade física e moral. Precisamos do apoio da comunidade e 

mais segurança para conseguirmos continuar exercendo o trabalho que vem sendo realizado 

nesta comunidade. Conheça melhor o trabalho desenvolvido na nossa escola através do 

facebook, blog, etc.: 

 

simariatomazia.blogspot.com 

www.facebook.com/E.B.M.MariaTomaziaCoelho 

http://www.myebook.com/index.php?option=ebook&id=116419 

 

Atenciosamente, 

 

Equipe Maria Tomázia Coelho 

SINTRASEM – Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de 

Florianópolis/SC 

29 de agosto de 2012. 

Fonte: <www.facebook.com/E.B.M.MariaTomaziaCoelho> Acesso em 21 de jan. de 2016. 

 

 


