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Se a educação é muitas vezes entendida como um conjunto de práticas discursivas, que se estruturam nas instituições sob a forma de esquemas de comportamento, atividades técnicas, métodos de transmissão e difusão de conhecimentos, que ao mesmo tempo impõe e mantêm tais práticas discursivas, para nós, a educação é entendida como um processo centrado na pessoa que, voltado para a humanização, valoriza o pensar crítico e criativo, construindo e transformando a subjetividade. Para Foucault, essa subjetividade é o modo pelo qual o sujeito faz a experiência de si mesmo em um jogo de verdade em relação consigo mesmo. E Larrosa observa que “há um enlace entre subjetividade e experiência de si mesmo”(...) O sujeito, sua história e sua constituição como objeto para si mesmo, seriam então inseparáveis das tecnologias do eu” (1999, p. 56.)  
Em seus trabalhos, Foucault (1985, p.50) recupera da Antigüidade grega algumas interpretações para o cuidado de si e observa que, para Sócrates, inicialmente, o cuidado de si significava ocupar-se de si próprio, pois isso era essencial para todos aqueles que queriam se iniciar na arte de governar. Posteriormente, passou a considerar-se um mensageiro, enviado por um deus, para lembrar aos homens que “eles devem cuidar não de suas riquezas, nem de sua honra, mas deles próprios e de sua própria alma”. 
Neste trabalho analisamos as práticas discursivas de um curso de formação continuada de professores, organizado pelo Grupo de Apoio Pedagógico e Pesquisa-GAPP constituído por professores do Instituto de Formação de Educadores da Universidade de Uberaba. Entre outras atividades, o GAPP ministrou o curso “O Fazer e o Pensar no Cotidiano da Sala de Aula”, com o objetivo de promover o desenvolvimento pedagógico dos professores visando o seu contínuo aperfeiçoamento como docentes, a partir da reflexão de sua prática educativa. O GAPP mantém estreita colaboração com professores do Mestrado em Educação: Formação de Professores dessa Universidade e elegeu o referido curso como objeto de sua pesquisa. Dentro de uma perspectiva de pesquisa qualitativa, se propôs a investigar como teorias, conceitos, idéias e métodos pedagógicos tinham sido compreendidos, assimilados e utilizados pelos professores que freqüentaram esse curso.
Uma das questões levantadas nesta pesquisa diz respeito às mudanças que o curso “O Fazer e Pensar no Cotidiano da Sala de Aula” estaria produzindo no contexto das salas de aula. Qual a natureza dessas mudanças? Que concepções de professor e de formação de professores circulavam entre os professores/cursistas? Como tais concepções se constituíram?
A pesquisa baseou-se no discurso educacional de quinze professores participantes do curso, sem se deter na essência dos conceitos emitidos nesse discurso. Os dados foram obtidos e analisados a partir do registro das aulas e dos Trabalhos de Conclusão de Curso preparados pelos professores-cursistas. 
Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com alguns professores que haviam participado do curso no ano de 2002 e anos anteriores a partir do relato de sua formação e prática docente. Numa análise preliminar foi privilegiada a discussão da reflexão que o sujeito faz consigo mesmo, uma vez que esse tema foi considerado pelos pesquisadores de alta relevância, tendo em vista a ênfase dada pelos professores-cursistas.
Cabe ressaltar ainda que o trabalho desenvolvido nesse curso de formação continuada não tinha como objetivo apresentar um conjunto de teorias nem de formas de conduta, nem mesmo estabelecer valores-padrão a serem seguidos. O propósito era provocar e mediar interrogativamente a fala, por meio de diferentes formas de exteriorização da linguagem, tais como: pintura, textos e colagens. Dessas manifestações destacaram-se as categorias: integração, reflexão e transformação. 
A experiência de si conforme apresentada por Foucault pode ser aplicada para analisarmos o trabalho de formação de educadores realizado no referido curso, uma vez que essa experiência está baseada nos discursos “verdadeiros” que os sujeitos (no nosso caso, professores da UNIUBE) se oferecem, quando se decifram, se interpretam, se descrevem, se julgam, se narram, se dominam. Enfim, aquilo que fazem consigo mesmos. Para Larrosa “o que somos ou, melhor ainda, o sentido de quem somos, depende das histórias que contamos e das que contamos a nós mesmos” (1999, p. 48). 
Da fala de uma professora-cursista, quando indagada sobre o que a levou a optar pelo magistério, recortamos:

A minha história é muito mais familiar do que por opção. Minha mãe era professora. Eu venho de uma época em que a tendências das mulheres era optar pela educação. Tanto que eu queria fazer arquitetura. Era minha paixão, embora eu não desenhasse. Também foi uma coisa que não foi desenvolvida na infância. Eu tinha essa intuição do olhar da arte. Fiz opção por Letras, pois desde sempre minha família punha como obrigação ler e ouvir música. Então comecei a dar aulas...

Entendendo por experiência a relação que existe numa cultura entre diferentes campos do saber, regras de conduta e formas de subjetivação é possível construir uma história da formação de professores enquanto experiência de si.
É nesse sentido que não podemos tomar a educação como um simples espaço de possibilidades para desenvolver ou aprimorar o auto-conhecimento, a autonomia, autoconfiança, “mas como produzindo formas de experiência de si nas quais os indivíduos podem se tornar sujeitos de um modo particular” (LARROSA, 1999, p.57).
Assumimos que a formação de professores não deve ser dirigida apenas ao conhecimento de teorias, métodos e práticas pedagógicas, mas deve levar ao auto-conhecimento, enquanto experiência de si e produzir relações reflexivas que tornam possível o sujeito que constrói o cuidado de si.
Se a educação, conforme Foucault (1996, p. 44), é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos” é nesse campo político que devemos buscar o cuidado de si voltado para as potencialidades do sujeito, e não de suas fraquezas, apontadas nos exames e nas avaliações que medem simplesmente a quantidade de saber apreendido.
De um outro depoimento podemos destacar:

Comecei a fazer doutorado. E campo para doutor em engenharia tem que ser em uma universidade ou em pesquisa em uma grande empresa. Fiquei sabendo que estavam precisando de professor aqui na UNIUBE. Comecei dando aula no segundo semestre de 2001. Quando fiz engenharia a matéria era muito difícil, comecei a estudar e tudo veio na memória. Quando se aprende, fica guardado e não se esquece. Nunca tinha dado aulas e tinha uma grande insegurança. A turma percebeu e começou a reclamar. Fiz uma reavaliação e vi que estava só no quadro e não muito aí com os alunos. No início foi muito difícil, mas acredito que eu soube contornar. O pessoal gostou muito do trabalho que fiz naquela época. 

A contribuição que a educação pode trazer aos indivíduos não é a aquisição de um “corpo de conhecimentos”, algo exterior a ele, mas, possibilitar a “elaboração ou reelaboração de alguma forma reflexiva do sujeito consigo mesmo” (LARROSA, 1999, p.36).
Considerando também a premissa foucaultiana de que o poder não é possuído, mas exercido e, portanto, presente em todas as relações, o indivíduo exerce poder e é também centro de transmissão dele, e por isso mesmo, é capaz de gerar resistências e mudanças. Nesse sentido, a formação de educadores voltada para a construção de um novo sistema ético, novas percepções e novos valores é uma alternativa mais do que viável para a educação neste novo milênio.
No entanto, o professor, para ter habilidade de fazer negociações consigo mesmo ou com os outros, necessita de uma formação que contemple essa habilidade, pois essa não é inerente ao sujeito, mas é construída nas diferentes relações sociais intermediadas pelos discursos, ou seja, são historicamente construídas, relacionais e contextualizadas. Por isso mesmo deve-se sempre perguntar onde, quando, por quem foram instituídos e a quem interessam as práticas pedagógicas presentes nas escolas. 
O trabalho realizado no curso que se tornou nosso objeto de pesquisa caminha nessa direção e os resultados obtidos nas entrevistas apontam mudanças não apenas no que o professor-cursista sabe ou faz, mas, indica mudanças na sua maneira de ser em relação à vida e principalmente em relação ao seu trabalho docente.
Uma reflexão sobre a formação de professores pode ser feita a partir das idéias apresentadas por Foucault (1985) no terceiro volume de História da Sexualidade: o cuidado de si. O resultado do estudo desse texto de Foucault nos permite trazer para a escola formas transgressivas de se pensar as diversas relações sociais, raciais, sexuais, de gênero e etárias, perguntando sempre como e porque foram constituídas as formas já institucionalizadas de relacionamento. Repensá-los é repensar os lugares de produção das subjetividades, o que significa recusá-las. Cabe destacar que nessa perspectiva de análise da produção de subjetividades nossa reflexão não leva ao individualismo, como muitos críticos de Foucault apontam, mas, ao contrário, proporciona movimento, fantasia e criatividade às relações sociais, pois a experiência de si é aqui entendida como derivada da preocupação com os outros, uma vez que é na relação com o outro que se funda a relação consigo mesmo.
O cuidado de si, para Foucault, envolve o cuidado do outro, e é nesse enfoque que acreditamos ser a escola um dos espaços para se problematizar a sacralidade das regras que governam professores, alunos e demais todos os profissionais da educação. Ao rever onde, quando, por quem foram instituídos e a quem interessam tais regras de convivência, é possível construir outras que não se voltem contra os indivíduos, mas a favor deles, o que nos possibilita pensar e exercer relações sociais menos restritas.
A perspectiva estética presente nas análises foucaultianas propõe rever continuamente os modelos e padrões estabelecidos na prática docente para que possamos romper a circularidade das relações saber/poder, e no nosso caso também as relações saber-fazer que nos constitui, bem como os demais sujeitos envolvidos na educação e especialmente na formação de educadores.
A pesquisa desenvolvida mostrou que o trabalho de apoio pedagógico provocou tanto nos professores-cursistas, docentes de diferentes cursos da universidade, como naqueles que ministraram o curso, o questionamento do já feito, dito e pensado. Isso levou a um profundo desejo de mudanças que pode ser percebido nas diferentes tentativas de transgressão, quando tanto uns quanto outros narram em suas atividades dentro ou fora do curso.
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