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RESUMO 

A presente pesquisa parte do pressuposto, amplamente difundido pela literatura especializada, 
segundo o qual a escola é um espaço de disciplinamento. Por meio de observações e vivências 
profissionais realizadas durante sete anos de experiência como professora de séries iniciais e 
coordenadora pedagógica, constatei que a escola utiliza mecanismos disciplinares, quer por 
meio explícito, quer de modo eufemizado e, que talvez, os professores não se dêem conta dos 
mesmos. Em razão disso, busco nesta pesquisa desvelar como são mobilizados os 
mecanismos disciplinares nas classes de alfabetização. Inicialmente, esta pesquisa assume a 
observação de três professoras alfabetizadoras como principal instrumento de coleta de dados. 
O período das observações de campo é o ano letivo de 2008. Além das observações, coletei 
materiais como planejamentos, projetos e cartas de comunicação entre a escola e as famílias. 
Motivada por diversas dúvidas, retornei em 2009 para entrevistar as professoras. Os loci da 
pesquisa são três escolas de Ensino Fundamental da rede pública estadual do município de 
Blumenau. Esta investigação tem seu embasamento à luz do referencial teórico de Michel 
Foucault. Observei que, em situações de sala de aula, o uso da literatura infantil como 
instrumento que assusta e constrange. Além disso, percebi também, o uso de brincadeiras de 
roda, tais como o ovo choco da amizade e a amarelinha do bom comportamento, além da 
pedagogia de projetos, utilizadas para normalizar as crianças, ao invés de trabalhar 
conhecimentos. Dessa forma, as observações revelam que as escolas têm práticas 
disciplinadoras planejadas e eufemizadas, transfigurando jogos e brincadeiras em 
instrumentos de controle, além da utilização da literatura infantil numa pedagogia voltada a 
instilar nas crianças o medo e, com isso, obter delas comportamentos desejados e tidos como 
legítimos no espaço escolar. Espero com esta pesquisa contribuir para a elucidação de alguns 
aspectos da escola como espaço disciplinador, e, também, fornecer subsídios para refletir a 
prática pedagógica na alfabetização. 
 
Palavras-chave: Classes de alfabetização. Mecanismos de disciplinamento. Práticas 
pedagógicas. 



 

 

ABSTRACT 

The present researches part of the presupposition, thoroughly spread for the specialized 
literature, second which the school is a discipline space. Through observations and 
professional existences accomplished for seven years of experience as teacher of initial series 
and pedagogic coordinator, I verified that the school uses mechanisms of discipline, 
sometimes for explicit ways, sometimes for euphemism ways and, that maybe, the teachers 
don't feel bill of the same ones. In reason of that, I look for in this research to reveal as the 
mechanisms are mobilized discipline in the literacy classes. Initially, this research assumes 
the observation of three teachers as tutor for reading and writing main instrument of collection 
of data. The period of the field observations is the school year of 2008. Besides the 
observations, I collected materials as planning, projects and communication letters between 
the school and the families. Motivated by several doubts, I returned in 2009 to interview the 
teachers. The loci of the research are three schools of Fundamental Teaching of the state 
public net of the municipal district of Blumenau. This investigation has basement to the light 
of Michel Foucault's theoretical referential. I observed that, in classroom situations, the use of 
the childish literature as instrument that scares and it constrains. Besides, I also noticed, the 
use of wheel games, such as “the spoiled egg of the friendship” and the “hopscotch; children's 
game in which the players throw a pebble or small object into a series of squares drawn on the 
ground and then jump or hop through the squares to pick up the object” of the good behavior, 
besides the pedagogy of projects, used to normalize the children, instead of working 
knowledge. In that way, the observations reveal that the schools have planned disciplinary 
practices and euphemistic practices , transfiguring games and games in control instruments, 
besides the use of the childish literature in a pedagogy instilled in the children the fear again 
and, with that, to obtain of them wanted behaviors and had as legitimate in the school space. I 
wait with this research to contribute for the elucidation of some aspects of the school as 
disciplinary space, and, also, to supply subsidies to reflect the pedagogic practice in the 
literacy.  
 
Key-words: Literacy classes. Discipline space and mechanisms. Pedagogic practices. 
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1 INTRODUÇÃO 

O interesse pelo estudo dos mecanismos disciplinares presentes em classes de 

alfabetização vem desde o tempo da graduação em Pedagogia, quando na escola em que eu 

lecionava em 2002, na cidade de Blumenau, havia muita preocupação com os casos de 

indisciplina. Este fato levou aquela instituição escolar a procurar ajuda na Gerência Regional 

de Educação (GERED) e, em conseqüência disso, ocorreu um curso de capacitação local para 

os professores, logo no início do ano, no próprio espaço da escola, sob a responsabilidade de 

um docente da Universidade Regional de Blumenau (FURB). O curso, com duração de vinte e 

quatro horas, resultou na elaboração de um projeto intitulado “Indisciplina na escola”. O 

projeto era um documento que apresentava título, objetivos, justificativa e uma listagem de 

ações (medidas disciplinares) que foram pensadas numa tarde de reunião e colocadas em 

prática no ano letivo de 2002. 

Entretanto, os problemas disciplinares, mesmo nos anos seguintes da implantação do 

projeto, continuavam sendo assunto diário nos mais diversos espaços na escola. A inquietação 

permaneceu durante todo o tempo em que trabalhei naquela instituição escolar. Todos os dias 

as conversas na sala dos professores não fugiam do tema: “este aluno é muito indisciplinado, 

temos que fazer algo, tomar uma atitude [...]” e assim se passaram os quatro anos de trabalho 

naquela escola. Percebi, portanto, que mesmo com algumas ações realizadas, no caso, a 

implantação de um projeto pedagógico, a indisciplina dos alunos persistia. 

A mudança do local de trabalho no início do ano de 2006, apenas fez o assunto trocar 

de endereço, pois o foco das conversas de professores e funcionários sempre culminava no 

tema da indisciplina. Nos conselhos de classe desta segunda escola, centenas de alunos eram 

descritos como “indisciplinados” e, para não se tornarem repetitivos, os professores mudavam 

a expressão para “falta disciplina”. E estas mesmas centenas de alunos com “problemas 

disciplinares” eram prejudicadas na avaliação da aprendizagem, pois suas médias caíam muito 

por causa das “notas de comportamento”. Estas notas eram atribuídas para se somar às notas 

das provas e os alunos com mau comportamento acabavam sendo muito prejudicados na 

média final, pois, às vezes, as notas de comportamento não eram mais altas que 2,0 (dois). A 

experiência, nesta escola, foi como coordenadora pedagógica e durou dois anos, encerrando-

se em dezembro de 2007. Durante este período, realizei dois cursos de pós-graduação lato 

sensu, buscando compreender como a avaliação participa no processo de escolarização e 

disciplinamento dos sujeitos. Num dos trabalhos, intitulado “Escola, um espaço de quê? Para 
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quê?” (HAVENSTEIN, 2007) concluí que tanto os professores recém-formados ou os que 

estão um tempo razoável na educação, ou seja, de dez a vinte anos, quanto os que estão em 

final de carreira ou os que já se aposentaram, têm muito em comum: falam em educação 

formativa, avaliação continuada e outras expressões freqüentemente utilizadas pelo discurso 

pedagógico. No entanto, eles acreditam em reprovação, provas, exames, seqüência linear de 

conteúdos e perguntas de questionários. Eles afirmam que a melhor maneira de se verificar se 

o aluno está apto para ir à série seguinte é medindo e verificando por meio de provas e 

similares e que não apreender os conteúdos implica em reprovação. 

Observações durante toda a minha caminhada somadas a uma vivência mais recente, 

iniciada com a atuação profissional numa terceira escola, chamaram a minha atenção para um 

outro foco: a utilização de recursos, aparentemente inocentes, como mecanismos para 

disciplinar, reparar e ordenar numa classe de alfabetização de crianças. Esta prática foi vista 

por acaso, mediante o convite da professora para assistir uma de suas aulas de alfabetização. 

Digo por acaso, porque eu não fui assistir a sua aula à procura de mecanismos disciplinares, 

mas quando encontrei um mecanismo disciplinar ali presente, chamou-me à atenção, devido 

ao interesse que eu já tinha pelo assunto. Sua atividade consistia em uma rotina de contação 

de histórias infantis que parecia ter como objetivo fazer com que as crianças ficassem sempre 

quietas em seus lugares e não desobedecessem à professora. 

Diante da polêmica que cerca a disciplina e as dificuldades de obtê-la e das vivências 

profissionais que tive, justifico o interesse desta pesquisa cujo objetivo é desvelar como são 

os mecanismos disciplinares presentes em classes de alfabetização. Neste trabalho se entende 

o termo disciplina e disciplinamento, com fundamento em Foucault no qual é possível 

encontrar principalmente dois usos para a palavra disciplina, buscados em Castro (2009), 

estudioso de Foucault: “Um na ordem do saber (forma discursiva de controle da produção de 

novos discursos) e outro na do poder (o conjunto de técnicas em virtude das quais os sistemas 

de poder têm por objetivo e resultado a singularização dos indivíduos)” (CASTRO, 2009, 

p.110).  

Aqui a palavra disciplina é usada com o conceito de ser um dispositivo de poder. 

Foucault (2007) vê a disciplina como um processo de dominação dos sujeitos, processo que 

visa tornar o corpo dócil, que possa ser submetido, utilizado, transformado e aperfeiçoado. 

Segundo Foucault, “os 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’” (FOUCAULT, 2007, p. 118). 
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Os mecanismos disciplinares são as técnicas usadas pelos sistemas de poder para 

resultar na singularização e/ou homogeneização dos sujeitos, “trata-se de uma forma de poder 

que tem como objetivo os corpos em seus detalhes, em sua organização interna, na eficácia de 

seus movimentos” (CASTRO, 2009, p.111).  

Nesta pesquisa, que insere-se na linha de pesquisa Educação, Cultura e Poder, do 

Programa de Pós-Graduação em Educação – Mestrado em Educação da Universidade 

Regional de Blumenau, parto do pressuposto de que os mecanismos disciplinares são 

utilizados para favorecer o controle dos alunos. Segundo Foucault (2007, p.119): 

O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte do corpo 
humano, que visa não unicamente o aumento de suas habilidades, nem tampouco 
aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma reação que no mesmo mecanismo 
o torna tanto mais obediente quanto é mais útil, e inversamente.  

A pesquisa tem como loci investigativos as três escolas públicas estaduais 

anteriormente mencionadas. O retorno para estes espaços escolares nos quais atuei como 

profissional será no papel de pesquisadora, que não retorna para julgar, mas como disseram 

Gimeno Sacristán e Perez Gomez (1998, p. 107) para “indagar, observando, interrogando e 

comparando, os fatores que intervêm” na construção do objeto de conhecimento, porque 

como eles mesmos afirmam, “muitos problemas e aspectos não estão expostos à primeira 

vista, pois permanecem ocultos para preservar o equilíbrio de poder que se estabelece nas 

relações dentro da instituição” (GIMENO SACRISTÁN e PEREZ GOMEZ, 1998, p.107). 

As escolas são públicas, da rede estadual no município de Blumenau e apresentam 

perfis bastante diferentes. Duas delas oferecem aos alunos somente o Ensino Fundamental, a 

outra atende do Pré-Escolar ao Ensino Médio. Uma delas atende os alunos do ensino regular 

em período integral, outra funciona apenas nos turnos diurnos e a última trabalha nos três 

turnos, sendo que estas duas últimas oferecem o ensino regular, mas os alunos não ficam nas 

escolas em tempo integral. Seus recursos também são muito discrepantes. A escola de turno 

integral tem pouca infra-estrutura e poucos equipamentos, não há biblioteca, nem sala de 

professores. Direção, secretaria e orientação pedagógica compartilham o mesmo espaço. Não 

há ginásio de esportes, nem salas de vídeo ou laboratório de informática. O espaço físico é 

pequeno e nesta escola também tem poucos alunos, cerca de 200 crianças e 13 professores. Já 

a outra escola tem aproximadamente 900 alunos, 34 professores e condições razoáveis de 

infra-estrutura e acesso ao recurso material, como por exemplo, quadra de esportes, sala de 

vídeo, laboratório de ciências, 1 aparelho retroprojetor, 3 aparelhos de televisão e um DVD, 
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biblioteca, sala para professores, gestores e secretaria. A terceira escola tem em torno de 1700 

alunos e 80 professores, tem mais acesso a recursos materiais e boa infra-estrutura, como por 

exemplo, a existência de laboratório de informática com 24 computadores, 2 aparelhos de 

multimídia, oito aparelhos de televisão, quatro DVD’s, oito aparelhos de som, 12 

computadores para uso da equipe administrativa e docente e 4 computadores para uso dos 

alunos em suas pesquisas na biblioteca da escola. 

As observações foram todas realizadas em classes de alfabetização de crianças do 

primeiro e segundo ano do Ensino Fundamental de nove anos, por duas razões: a primeira 

deve-se à minha formação em Pedagogia com habilitação para séries iniciais e especialização 

em Alfabetização. A segunda diz respeito ao fato de ter observado mais recentemente, em 

uma sala de alfabetização (o caso da contação de histórias) a presença de mecanismos 

disciplinares. 

O período de observação foi no ano de 2008, dos meses de maio até novembro, 

totalizando em torno de 100 horas de observação. As visitas às escolas eram semanais e/ou 

quinzenais e duravam a tarde toda, ou seja, quatro horas de aula por dia. Durante as 

observações de campo, também tive acesso às agendas escolares de alguns alunos. Nem todos 

queriam mostrar, porque tinham vergonha. Não fiz fotocópias das mesmas porque na ocasião 

não quis transgredir o acordo que havia firmado com as professoras: o combinado era não 

fotografar, não gravar e não levar nada que fosse pessoal de algum aluno e que, 

posteriormente, pudesse de alguma maneira identificá-lo. 

Em 2009, com o início da fase de análise dos dados e escrita do texto dissertativo senti 

a necessidade de retornar às escolas para ter uma conversa informal com as professoras. Duas 

delas já não estavam mais na mesma escola, mas as localizei e consegui conversar com as 

mesmas. Nenhuma das conversas durou mais que trinta minutos. As professoras me passaram 

a impressão de não estarem querendo se expor, colocando suas palavras em registro. Não 

utilizei gravador, mas por coincidência, as três em algum momento da conversa disseram algo 

como “só não vá me escrever isso, né”. 

As entrevistas aconteceram todas no mesmo dia, 14 de abril de 2009. Consegui 

conciliar os horários em que elas estariam nas Horas-Atividade, ou seja, nome dado na rede 

estadual, para o tempo em que as professoras estão sem os alunos que, por sua vez, estão em 

aulas de Arte em Educação ou Educação Física, deixando o espaço para planejamento ou 

outra atividade das professoras regentes. Duas professoras foram visitadas no período 

matutino e a terceira, no período vespertino deste dia. 



 16 

Para entrar no assunto disciplina com as professoras, levei comigo um artigo do Jornal 

de Santa Catarina do dia 09 de abril de 2009, que veio discutir sobre o tema e questionar de 

quem é o papel de disciplinar. O artigo, que se encontra numa seção chamada O X da 

educação, encerra deixando a pergunta no ar: de quem será o papel de disciplinar? Da escola? 

Da família? Ou da sociedade? 

Nenhuma das professoras havia visto o artigo no jornal. Elas disseram que só lêem 

jornal na escola e como o dia nove foi quinta-feira Santa, feriado da véspera de Páscoa, 

nenhuma teve acesso ao jornal. Levei cópias para elas e todas ficaram interessadas no assunto, 

inclusive pedindo a cópia do artigo para si. 

Tanto as entrevistas quanto as observações não foram gravadas. Este foi um acordo 

feito com as professoras, que antes mesmo da visita já estabeleceram esta condição, para 

deixarem a observação acontecer em sua sala. Das três professoras, apenas uma não foi 

categoricamente contra uma gravação. Então, já sabendo que o mesmo não seria possível nas 

outras duas escolas e com o interesse de deixar a professora mais à vontade, decidi eu mesma 

tranquilizá-la e dispensar a necessidade das gravações. Diante disso, tive que contar apenas 

com o que eu vi e ouvi e, posteriormente, com tudo o que eu havia anotado. Para ter o maior 

número de observações e anotações possível a escrita era ininterrupta. Foi possível registrar 

muitas frases ditas pelas professoras e pelas crianças. Foi possível, inclusive, ouvir muitos 

cochichos de uma distância considerável. Isso acontecia com muita freqüência em duas das 

salas observadas que mantinham silêncio absoluto durante longos períodos de tempo.  

As professoras apresentaram certa aflição ao saber que eu era mestranda e mesmo por 

meio de conversas elas não conseguiram abandonar a idéia que as fazia pensar que apenas 

eram acostumadas a receber normalistas e graduandas e temiam não darem conta de atender a 

um trabalho de mestrado. Certamente eu não queria que elas se sentissem reprimidas ou algo 

assim. Coloquei-me em seus lugares por diversas vezes e, talvez, também me sentiria insegura 

se estivesse na posição delas. Conversei com elas e procurei deixar claro que meu trabalho ali 

não seria de julgamento ou avaliação de seus trabalhos e que, muito pelo contrário, seus 

trabalhos seriam importantes e imprescindíveis para os meus estudos de mestrado. 

A intenção aqui é analisar as práticas que eufemizam ou não, os mecanismos 

disciplinares, para talvez contribuir com subsídios para refletir a prática pedagógica na 

alfabetização. A eufemização não é um conceito teórico, mas sim, tem o significado de 

caracterizar algo que seja disfarçado ou camuflado, neste caso, os mecanismos disciplinares. 

Com este trabalho, não tenho, portanto, a intenção de avaliar a prática pedagógica na 
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alfabetização, mas sim de mobilizar conceitos, compreender e problematizar alguns 

mecanismos presentes nas práticas pedagógicas de professoras alfabetizadoras. 

Ao trazer os dados, para garantir o anonimato de escolas e professoras optei por não 

diferenciá-las, nem nomeá-las com letras ou numerais. Aqui uma professora não será 

comparada com a outra. Nas observações, foi possível perceber algo em comum nas três 

escolas: a busca pelo disciplinamento. O que muda são as técnicas utilizadas, os mecanismos. 

Assim sendo, se justifica não diferenciar as professoras em função de um problema comum. 

Na revisão bibliográfica para esta pesquisa encontrei mais de três mil trabalhos com o 

tema disciplinamento. Espero que isto não tire o valor desta pesquisa, nem a torne mais uma 

que repete o que tantas outras já disseram. Ao buscar pelas palavras-chave “mecanismos 

disciplinares” encontrei pesquisas muito distantes desta, tais como aquelas que analisam os 

mecanismos disciplinares presentes: num campo de futebol, no tratamento de árbitros e 

técnicos com seus jogadores e entre os próprios jogadores, o espaço físico do campo de 

futebol; em hospitais, clínicas de tratamento psiquiátrico e outros espaços ligados à saúde. 

Também há produções acadêmicas nas áreas da comunicação, como a televisão e outras 

mídias e, ainda, a manipulação por meio do consumismo e marketing. Encontrei até estudos 

que analisam periódicos como a Revista Boa Forma e a Revista Nova e o disciplinamento 

necessário no que diz respeito ao corpo, às exigências no formato, o padrão de beleza e aos 

sacrifícios que milhares de pessoas fazem para ter um corpo segundo os padrões impostos 

pela sociedade. 

Como trabalhos mais próximos a este, encontrei Rocha (2002) que trata dos 

mecanismos disciplinares na escola e na sala de aula nos tempos modernos, mas sem se ater 

ou explorar um foco específico. A autora escreve sobre a vigilância e a produtividade na 

utilização do poder. Ela faz considerações muito interessantes, como por exemplo, que quanto 

mais formos escolarizados, mais existirá indisciplinados, quanto mais indisciplina houver, 

mais desordem haverá e quanto mais desordem, mais a sociedade sentirá a necessidade de 

escolarizar e aceitará o disciplinamento escolar. 

Moraes e Nascimento (2008) pesquisaram sobre as transformações da sociedade 

disciplinar para a sociedade de controle, focando a naturalização dos mecanismos 

disciplinares, ou seja, como a sociedade modificou os processos de produção das 

subjetividades e de controle sobre os corpos e os comportamentos, tornando-se uma sociedade 

de controle dos riscos cotidianos com mecanismos de poder impostos. A pesquisa buscou 

compreender como estes mecanismos vêm sendo impostos e naturalizados e que 

subjetividades são produzidas por eles. Os autores concluíram que a autovigilância e o 
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autocontrole são os mecanismos de poder que substituem antigos mecanismos disciplinares 

que se tornam ineficazes. 

Andrade, Bona e Pereira (2005) também pesquisaram os mecanismos disciplinares 

abordando a pedagogia difusa, ou seja, implícita e não intelectual, e a educação dos costumes 

na literatura infantil. Os pesquisadores, em seu estudo, objetivaram apreender os modos pelos 

quais as histórias infantis atuam nos agentes conformando-lhes a estrutura dos sentimentos, os 

esquemas práticos de percepção, apreciação e ação necessários à integração lógico-moral do 

individuo ao mundo social. 

Tomelin (2005) estudou a evolução das estratégias disciplinares a partir de sua 

compreensão histórica até os dias atuais. Esta pesquisadora escreveu sobre a crença ilusória 

produzida com a criação de novas metodologias pedagógicas, porém presas a antigas 

concepções. Seu foco foi o recreio escolar, que é considerado aparentemente um lugar de 

liberdade, mas igualmente vigiado e controlado intensamente por vigias, guardas, professores 

e, até mesmo, pelos próprios alunos. 

Araújo e Pérez (2008) buscaram compreender as lógicas que caracterizam a ação da 

escola com o objetivo de desvelar os dispositivos disciplinares que se criam, se repetem, se 

inovam e se renovam na prática escolar. Elas articularam uma brincadeira das crianças na 

hora do recreio e uma situação de conselho de classe, flashes que forneceram pistas para 

pensar os mecanismos de interdição e controle praticados no cotidiano da escola. Para as 

autoras, as práticas escolares têm utilizado a escrita manuscrita como um mecanismo de 

domesticação de corpos e mentes; em contrapartida, ao não reconhecer a complexidade do 

brincar de merece, brincadeira criada por crianças de uma comunidade carente na qual 

bandidos só podem ganhar e policiais levam um “merece”, ou seja, um tiro dos bandidos. 

Araújo e Pérez concluíram que a escola naturalizou e aproximou práticas disciplinares que 

produzem mecanismos de subjetivação. Além disso, estas autoras também investigaram os 

mecanismos que dificultam ou impedem a aprendizagem da leitura e da escrita nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental devido à exclusão que se estabelece nas práticas 

disciplinadoras. As situações apresentadas no cotidiano das práticas escolares também 

possibilitaram, segundo as autoras, a partir da discussão sobre a violência na escola, desvelar 

a violência da escola sobre as crianças, como por exemplo, quando se reprova quem não tem 

uma caligrafia enquadrada ou classifica como violento quem brinca com situações reais do 

seu mundo social, não apresentando um comportamento normalizado aos olhos da escola. 

Lemos (2007) estudou as brincadeiras como instrumento utilizado para o 

disciplinamento e investigou como as mesmas foram se transformando de modo a torná-las 
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mecanismos disciplinares eficazes e ainda buscou detectar as relações entre as atuais 

concepções de infância e do brincar. O trabalho analisou o desempenho e o comportamento 

dos sujeitos antes e depois de terem participado de brincadeiras disciplinadoras. 

A presente pesquisa também teve momentos de observação nos recreios escolares, 

analisa jogos e brincadeiras e focaliza as sutilezas das práticas pedagógicas para se obter 

disciplina e controle em salas de alfabetização de crianças. A eufemização por meio de 

atividades lúdicas como, por exemplo, uma lenda ou história contada para os alunos, ou ainda 

em atividades e momentos que aparentemente são livres, sem ordem e controle, no fundo são 

práticas sutis que dificultam a percepção desses mecanismos. Estará, também, fundamentado 

em Foucault (2007) para desvelar e compreender os mecanismos de disciplinamento ali 

presentes. 

Deste modo, este trabalho no capítulo Rotina Escolar apresentará, em detalhes, a 

organização das rotinas escolares, como as atividades de leitura e escrita que disciplinam a 

letra e os corpos. 

No capítulo Castigos, punições, ameaças e prêmios, será aprofundada a questão da 

premiação e dos elogios aos alunos com bom comportamento e dos castigos e punições 

aplicados nas práticas diárias de disciplinamento. 

O capítulo Histórias, jogos, brincadeiras e projetos apresentará as observações, 

análises e referencial para estudo da problemática que apresenta o uso de lendas, histórias 

infantis e outras brincadeiras como mecanismos disciplinares em sala de aula. Também será 

tratado sobre a utilização da metodologia de projetos em sala de aula e das provas e notas 

como instrumento disciplinador. Atividades como o projeto Virtudes e o projeto Valores 

revelam a preocupação da escola com a formação moral dos alunos. 

O capítulo Escola e família: uma parceria na educação trará uma análise sobre as 

chamadas que a escola faz pedindo que os pais participem no processo educativo de seus 

filhos. Esta comunicação ocorre por meio de “convites” para a vinda dos pais à escola ou 

pelos “bilhetes” nas agendas escolares, que eu tive a oportunidade de ler quando alguns 

alunos quiseram mostrar para mim, nas quais as professoras reclamam sobre o 

comportamento da criança e pedem que a família tome providências, providências estas, que 

por vezes até são sugeridas pela escola. 

O trabalho será encerrado apresentando considerações sobre a pesquisa e seus 

resultados. É o momento de pensar alguns aspectos da prática pedagógica escolar, 

especialmente na alfabetização. 
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2 A ROTINA ESCOLAR 

 

O INÍCIO DA AULA 

 

Todos brincam pelo pátio. Alguns já se aproximam da porta de suas salas de aula. Está 

perto de bater o sinal. Os alunos estão torcendo para que o horário não chegue logo. Bate o 

sinal. Todos correm para seus lugares na fila. Cada um tem seu lugar: a ordem é por tamanho. 

É preciso aguardar a professora chegar e depois receber seu aval para movimentar-se em 

direção à sala de aula. Se a fila não estiver organizada e os alunos não estiverem um atrás do 

outro, a professora fica parada na frente dos alunos esperando que todos tomem a posição 

correta. As turmas enfileiradas no pátio, de frente para as portas das salas de aula começam a 

dirigir-se até as mesmas e cada turma tem seu momento de largada, uma após a outra.  

Chegando à porta da sala, a professora abre a porta e todos entram, a professora é a 

última a entrar. Cada um vai para o seu lugar, que é definido por um espelho de classe. As 

carteiras estão enfileiradas. Os alunos prendem suas mochilas nas cadeiras, respondem ao 

cumprimento da professora em coro e ficam em silêncio para ouvir a professora falar. A 

professora ordena que comecem a oração. A professora e as crianças oram, e na palavra 

“amém”, os alunos já se viram para trás e pegam seus cadernos e penais na mochila para 

começar a escrever. A ordem é sempre a mesma: escrever o cabeçalho com nome da escola, 

da professora, do aluno, data e o título “atividades”. A professora avisa que é hora de ficar 

quieto e ouvir o que ela tem para falar mesmo que ela não tenha nada a dizer. Ela alerta seus 

alunos que não podem fazer bagunça, caso contrário sofrerão algum castigo. Finalmente, após 

comunicar para os alunos sobre os seus deveres, avisa qual será a atividade do dia e começa o 

trabalho de ensinar e disciplinar. 

O quadro acima é um resumo muito genérico da rotina das escolas observadas nesta 

pesquisa. Conforme mencionado anteriormente, são escolas públicas de Blumenau da rede 

estadual de ensino. As turmas observadas são classes de alfabetização, nas quais foi possível 

constatar diversos mecanismos que disciplinam os sujeitos. Tais mecanismos estão nas mais 

diferentes práticas e é possível dizer que a maioria deles está ligada às rotinas escolares. 
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Segundo Foucault, a escola é fábrica de sujeitos dóceis e enquadrados. Produz 

sujeitos, técnicas e comportamentos através da disciplina: 

A disciplina “fabrica” indivíduos; ela é a técnica específica de um poder que toma 
os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de seu exercício. 
Não é um poder triunfante que, a partir de seu próprio excesso, pode-se fiar em seu 
superpoderio; é um poder modesto, desconfiado, que funciona a modo de uma 
economia calculada, mas permanente. (FOUCAULT, 2007, p. 143). 

O presente capítulo pretende, portanto, apresentar os mecanismos disciplinares nas 

rotinas escolares observadas em salas de primeiras e segundas séries do ensino fundamental 

de nove anos. 

Nas observações de campo foi possível ver crianças com seis ou no máximo sete anos 

apresentando comportamentos dóceis em diversos momentos, ou seja, obedecem as ordens 

que recebem dos adultos e apresentam os comportamentos desejáveis pela sociedade, as 

crianças atendem ordens simples como: levantar o dedo para pedir permissão para falar e 

assim não deixar que se perca tempo chamando atenção para ter silêncio, sentar corretamente 

e assim garantir que a caligrafia esteja com a melhor estética possível e não haja paradas 

durante o processo de produção ou cópia da escrita por conversas ou distrações, comer e 

brincar nas horas certas, apontar o colega que está saindo das regras, entre outras ações que 

trazem sinais de uma grande atenção dada “...ao corpo que se manipula, se modela, se treina, 

que obedece, responde, se torna hábil ou cujas forças se multiplicam” (FOUCAULT, 2007, p. 

117). 

Também já foi possível avistar alguns resultados da eficácia do trabalho pedagógico 

de disciplinamento realizado pelas professoras. O disciplinamento está naturalizado e o 

trabalho da escola é produzir conteúdos e reproduzir comportamentos, a escola, portanto, é a 

fábrica, o espaço de disciplinamento. E a escola faz o seu trabalho de reprodução dos 

comportamentos desejados pela sociedade por meio de mecanismos que são aplicados, 

modificados e aplicados até que se obtenham os corpos modelados. 

A modelagem dos corpos e comportamentos está presente nas falas dos alunos, das 

professoras, nas atividades realizadas no dia a dia da escola e nas situações menos esperadas, 

que, conforme já mencionado, por vezes são eufemizadas e por outras vezes explícitas. As 

ações das crianças são baseadas nas ordens recebidas e estas são aceitas sem reclamações. É o 

que se percebe no comportamento dos alunos, por exemplo, quando não contestam ordens de 

‘“ quem já recebeu a atividade vai fazendo de boquinha fechada, fazer em silêncio, não quero 

ninguém olhando no caderno do outro, nem conversando”. E em segundos o silêncio toma 
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conta da sala”’ (Diário de Campo, 05 de junho de 2008), são momentos que de modo 

explícito se percebe a professora fazendo uso de seu poder pela qual obtém o resultado 

esperado por meio do uso de palavras que claramente expressam o que ela espera: o silêncio 

durante o maior tempo possível, ou seja, a ordem. A disciplina fabrica, portanto, corpos 

submissos, exercitados e docilizados. 

A instituição escolar transmite para o aluno os conhecimentos legitimados e 

naturalizados. É passado aquilo que se quer reproduzir na sociedade produtiva e rentável. Nas 

escolas observadas, acontece a reprodução de valores, tais como: ouvir quieto enquanto o 

adulto fala, permanecer no seu lugar porque não é permitido andar pelo lugar dos outros, 

apresentar postura corporal correta, escrever com perfeição gramatical e estética, não perder 

tempo com conversas ou qualquer outra situação alheia aos conteúdos escolares formais, 

enfim, obedecer de modo geral a todas as ordens de um superior. 

Percebe-se a reprodução desses valores de obediência às ordens em ações como por 

exemplo, quando a professora avisa: “Vou começar o ditado! Sem conversa! Durante o ditado 

não se fala! Só pode escutar!”. Todos os alunos ficam quietos e esperam que a professora 

comece a ditar as palavras a serem escritas. Enquanto o silêncio permanece, percebe-se que “a 

imobilização do corpo leva à formação de atitudes e hábitos que levam à produção de uma 

subjetividade passiva, portanto, ligada à idéia de corpos dóceis e úteis apresentados por 

Foucault” (LAMAR e ZOBOLI, 2004, p. 20). A professora dita a primeira palavra e dando 

continuidade à sua fala diz: ‘“menino, vira pra frente, tua perna também!’ O aluno senta em 

postura reta e correta. O menino que escreve a palavra ditada no quadro, faz letras 

pequenas, mas a professora avisa: ‘letra grande e bonita!” ’(Diário de Campo, 12 de junho de 

2008). Nesta fala é possível observar a atenção que é dada pela professora ao mínimo detalhe 

em cada atividade e cada movimento da rotina escolar. Para Foucault (2007) a disciplina é 

uma anatomia política do detalhe, “uma observação minuciosa do detalhe, [...] levando 

consigo todo um conjunto de técnicas, todo um corpo de processos e de saber, de descrições, 

de receitas e dados” (FOUCAULT, 2007, p. 121). Portanto, para Foucault (2007), desses 

esmiuçamentos, sem dúvida, nasceu o homem moderno disciplinado.  

A modelagem das letras também é bastante enfatizada pela professora, prática que será 

abordada a seguir. Nestas passagens pode-se perceber o quanto a disciplina está presente em 

cada momento da rotina escolar. São rotinas que moldam desde a postura do corpo que “está 

preso no interior de poderes muito apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou 

obrigações” (FOUCAULT, 2007, p. 118) até o trabalho que ele vai executar, que no caso do 

momento deste ditado de palavras, é o silêncio durante toda a atividade, a caligrafia 
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padronizada como “bonita”, e a seqüência das atividades diárias visto que o ditado de 

palavras é rotina de todos os dias, ou seja, os alunos já estão habituados neste sentido, entrar 

na sala, deixar o material, fazer a oração, tirar caderno e penal, escrever cabeçalho completo e 

com a ordem do silêncio, ficar quieto e começar o ditado de palavras, primeira atividade de 

todo dia. São rotinas estruturadas, que sempre seguem a mesma lógica. A seqüência de 

atividades é a mesma diariamente. Os alunos conhecem-na. Não é preciso pedir para tirar 

cadernos, copiarem cabeçalhos e o que se segue. Tudo isto já é conhecido pelas crianças. 

Tudo é feito de modo que economize tempo e espaço, como é possível perceber nas 

filas do início da aula, do final do recreio. Nas escolas, a divisão do tempo é marcada por 

horários que são cumpridos com rigor, as atividades são cercadas de ordens às quais se tem 

que responder imediatamente e proporcionar, assim, a “anulação de tudo o que possa 

perturbar e distrair; trata-se de constituir um tempo integralmente útil” (FOUCAULT, 2007, 

p. 128). Foucault menciona a arte das distribuições, para as quais ele apresenta técnicas para a 

distribuição dos sujeitos no espaço. Uma das técnicas é o quadriculamento, técnica da 

localização imediata, para isso cada um tem o seu lugar e cada lugar para apenas um 

indivíduo. Além de estar presente a idéia de que cada um deve ocupar seu espaço e não 

invadir o do outro, os alunos cuidam um do outro, “ajudam” a professora a cuidar para que 

tudo fique em ordem, como num momento, quando a professora pediu que ficassem quietos e 

no seu lugar um menino, já mostrando que conhece as normas e que também já exige 

vigilância do outro, disse: “é! Cada um no seu quadrado, cada um mora num quadrado. Esta 

é a nossa carteira, nossa carteira é nosso quadrado”  (Diário de Campo, 04 de setembro de 

2008). O menino enquanto dizia isto fazia um gesto que marcava o quadrado que ele 

mencionou cercando sua carteira e cadeira. É o que Foucault chama de princípio do 

quadriculamento, no qual cada um deve ficar “no seu lugar; e cada lugar um indivíduo” 

(FOUCAULT, 2007, p. 123). Este espaço de quadriculamento é a técnica que permite que o 

professor tenha perfeito controle sobre tudo o que está acontecendo em todo o espaço da sala 

de aula. Isto porque na escola disciplinadora,  

Importa estabelecer as presenças e as ausências, saber onde e como encontrar os 
indivíduos, instaurar as comunicações úteis, interromper as outras, poder a cada 
instante vigiar o comportamento de cada um, apreciá-lo, sancioná-lo, medir as 
qualidades ou os méritos. Procedimento, portanto, para conhecer, dominar e 
utilizar. A disciplina organiza um espaço analítico. (FOUCAULT, 2007, p. 123). 

O tempo todo, as atividades e os movimentos são controlados. As posições 

enfileiradas e lugares demarcados com finalidades específicas facilitam a vigilância e o 
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controle dos corpos e mentes. Técnicas das vigilâncias múltiplas e entrecruzadas que para 

Foucault garantem a eficiência “[...] dos olhares que devem ver sem ser vistos; uma arte 

obscura da luz e do visível preparou em surdina um saber novo sobre o homem, através de 

técnicas para sujeitá-lo e processos para utilizá-lo” (FOUCAULT, 2007, p. 144). E assim, do 

inicio ao fim, todas as crianças são controladas e cobradas em suas ações e movimentos, em 

seus silêncios e inquietações. 

Ainda quanto ao quadriculamento, segundo Foucault (2007), é possível observar que a 

organização é importante para que a professora possa acompanhar os alunos. O espelho de 

classe é um recurso utilizado para todos os alunos, e, no caso das escolas observadas, ele é 

feito pela professora, que se preocupa, segundo ela, em “localizar os alunos mal comportados 

em lugares estratégicos para acabar com a bagunça e controlar a indisciplina geral, 

inclusive evitando que bons alunos se contaminem” (Diário de Campo, 29 de maio de 2008).  

Até aqui, pudemos ver alguns mecanismos funcionando para aplicar uma das técnicas 

do poder disciplinar, a técnica da distribuição dos corpos no espaço com os seguintes 

procedimentos: a clausura (um local heterogêneo a todos os outros e fechado em si mesmo), 

ou seja, a instituição escolar; o quadriculamento (cada indivíduo e no seu lugar e em cada 

lugar um indivíduo), ou seja, a técnica da localização imediata; a regra das localizações 

funcionais, ou seja, a necessidade de distribuir e dividir os espaços com rigor, de modo que se 

possa satisfazer mais do que apenas a necessidade de vigiar, mas também tornar os espaços 

úteis; a fila, espaço definido a partir de uma classificação, de tamanho, idade, sexo, ou outras 

classificações, “técnica que individualiza os corpos por uma localização que não os implanta, 

mas os distribui e os faz circular numa rede de relações” (FOUCAULT, 2007, p. 124). 

Com as crianças localizadas em espaços estratégicos, a professora pode melhor vigiar 

e chamar a atenção ou elogiar caso seja possível. A preocupação com a contaminação dos 

bons alunos é de todas as professoras pesquisadas. Suas preocupações estão em manter a 

integridade das boas maneiras de quem já as incorporou. Isto é percebido quando a professora 

sempre passa pelas carteiras, verifica se cada aluno está executando sua atividade, manda 

parar de falar se estiver conversando, manda apagar e melhorar a letra caso não esteja 

agradando aos padrões estéticos ou gramaticais e parabeniza quem estiver quieto e fazendo 

um trabalho bonito. Padronizar, enquadrar a caligrafia dos alunos é um dos objetivos que a 

sociedade espera da escola. Gradativamente, os alunos precisam escrever melhor, mais 

corretamente e, na medida em que o tempo passa, essa atividade precisa alcançar a perfeição 

em um período menor de tempo. Para alcançar estes objetivos, as professoras fazem um 
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trabalho de disciplinamento das caligrafias. Este processo de embelezamento e 

enquadramento das letras será visto com mais detalhes a seguir. 

 

 

2.1 A DISCIPLINA DAS LETRAS 

 

A ORAÇÃO 

 

“Menino Jesus, venha para mim, faça de mim uma boa criança. O meu coração é tão 

pequenino que cabe somente Jesus menino. Amém”. 

(Diário de Campo, todas as observações em duas das três escolas observadas em 2008). 

Logo após todo o ritual de entrada que começa pela fila no pátio, seguindo até a sala 

de aula e se encerra com o cumprimento respondido em coro “Boa tarde!” e com a pequena 

oração acima, é que começa a aula propriamente dita. Enquanto transcrevia a oração com 

extrema velocidade, uma menina observava e disse: “oração legal e bonita, né? E ensina 

coisas boas!”. Em seguida, quando a menina foi questionada por mim sobre quais coisas boas 

havia aprendido ao orar, respondeu que “não sei, mas são coisas boas, porque a gente tem 

que ser bonzinho”. (Diário de Campo, 08 de setembro de 2008). 

A oração, parte do ritual de início, revela o interesse, explícito de ensinar valores 

morais. Quando a menina diz que é preciso ser bonzinho, mostra que já compreendeu o que se 

espera dela e dos outros: serem bonzinhos. 

A oração termina, e nunca há necessidade de avisar aos alunos o que devem fazer. Mal 

acabam e já se viram para pegar o caderno de Atividades que sempre é o primeiro a ser 

utilizado. É o caderno dos ditados, de escrever frases e resolver os primeiros exercícios de 

Arme e efetue em suas vidas escolares. O caderno de tarefas é o segundo objeto da rotina. As 

professoras nem precisam pedir. Eles são levados até suas mesas, abertos na página da última 

tarefa. Todos começam pela chamada aula de Língua Portuguesa. 

Segundo Araújo e Pérez (2008, p. 5), “Historicamente, as práticas escolares têm 

utilizado a escrita manuscrita como um mecanismo de domesticação de corpos e mentes”. 
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Diariamente, são feitos ditados e treinamentos de caligrafia nas escolas investigadas. As 

professoras querem conquistar letras bonitas na caligrafia de seus alunos. 

“Só tem uma aula. Então, não dá pra ensinar nada nesse tempo. A única coisa que 

resta fazer é treinar a caligrafia”, (Diário de Campo, 12 de junho de 2008) disse a 

professora, talvez com a intenção de justificar o motivo que a fazia optar pelo uso do caderno 

de caligrafia todas as semanas em que recebeu a minha visita. 

É muito grande a preocupação com a aparência das letras. Elas devem estar redondas, 

desenhadas, esteticamente perfeitas. “Está horrível Fulano! Apague esse quatro e faça de 

novo! E esse A também está todo torto. Faça novamente, isso não parece um A, não quero 

isso no quadro” (Diário de Campo, 04 de setembro de 2008). 

O ensino da escrita para Araújo e Pérez (2008, p. 10) torna-se: 

um dispositivo de constituição de uma corporeidade escolarizada - de adequação do 
corpo, em suas dimensões biopsíquicas às exigências escolares e sociais. A 
fabricação de tal corporeidade se mantém intimamente associada ao processo de 
adaptação dos indivíduos à ordem social. A questão não é o que se vai escrever, 
para quem se vai escrever, ou o que vai se escrever; é como escrever e o que a 
escola tem de fazer para desenvolver essa forma de escrita, e não outra. 

Nesse sentido, para as autoras, exercitar a caligrafia é uma metodologia disciplinar que 

produz a transformação da corporeidade das crianças através da domesticação e controle da 

atividade. Para Araújo e Perez (2008, p. 10), “esse dispositivo engendra uma determinada 

forma de ser criança, de ser aluno, produzindo um processo de subjetivação”. 

Com muita freqüência, os alunos recebiam chamadas de atenção sobre as letras. Esta 

freqüência era diária, visto que todos os dias a professora fazia ditado no quadro e não 

deixava “passar em branco” quando uma curva da caligrafia estivesse mal-feita. Para muitos 

alunos, era desagradável ir ao quadro. Receber a notícia de que suas letras e cadernos não 

estavam ao agrado de suas professoras era uma situação que, definitivamente, não agradava a 

maior parte dos alunos. Seus rostos denunciavam isto, eles faziam “bico” olhando para o 

quadro, quase “cheirando ele”, seu olhar parecia de desprezo e desânimo pela obrigação de 

estarem ali. 

A reação dos alunos era ainda mais áspera quando a professora chamava os alunos 

“bons” para mostrarem o caderno. “Veja, Sharlene, este caderno está maravilhoso. É assim 

que eu gosto. Caprichado, limpo, sem orelhas de burro e letras redondinhas. Isso é que é 

aluno” (Diário de Campo, 05 de junho de 2008). 
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Os elogios das professoras para os cadernos “maravilhosos” era uma tentativa que 

objetivava mudar este aspecto nos demais alunos, de provocar a sua vontade para deixarem 

seus cadernos bonitos, caprichados, bem pintados e bem cuidados. Mas, esta idéia não dava 

muito certo. O efeito, em muitos momentos, se dava exatamente de modo contrário. Muitos 

alunos das salas observadas deixavam de fazer suas atividades ou faziam com muitas rasuras, 

certos de que não valeria a pena tentar, pois seus cadernos já não tinham mais chance de 

receber elogios. Foi possível perceber que o sucesso na escola é muito significativo para 

todos. “Sentir na pele” por diversas vezes a dor do fracasso em alguma atividade acabava 

desmotivando as crianças. Diversas vezes, as crianças deixavam de fazer as atividades 

propostas. Exatamente o que fazia elas retomarem e levarem até o final era o medo que 

sempre era reforçado com novos gritos, chamadas, broncas, ameaças e punições. 

O exercício de disciplinamento das letras, segundo Araújo e Pérez (2008, p. 11) é um 

processo eficaz de disciplinamento dos corpos: 

Copiar, cobrir pontinhos, fazer o caderno de caligrafia, escrever em cadernos de 
pauta dupla são atividades que fazem parte de uma tradição pedagógica, fundada 
em dispositivos disciplinadores que servem não só ao adestramento do corpo, mas 
da mente: ao cobrir pontinhos, fazer exercícios de caligrafia, a criança está focando 
sua atenção e disciplinando a sua mente. Esse processo de disciplinamento atua 
sobre os indivíduos, mas atua também sobre as populações. 

Outra situação também bastante freqüente, e que sempre causava chamadas de 

atenção, era quando os alunos que mais ouviam reclamações sobre sua caligrafia vinham até 

minha carteira e diziam “eu queria um computador igual ao seu. Que desse pra trazer pra 

sala. Do jeito bonito que ele escreve, eu queria ver a professora dizendo mais uma vez que 

minha letra está feia” (Diário de Campo, 08 de setembro de 2008). Estas situações causavam 

para as crianças uma bronca em dose dupla. Primeiro, porque saíam do lugar para falar 

comigo. Depois porque a professora dizia “que é inadmissível tanta malandragem por parte 

de um aluno. A preguiça ser tão grande a ponto de não querer caprichar na letra e ainda 

querer fazer num computador que já traz tudo pronto” (Diário de Campo, 08 de setembro de 

2008). Percebia-se que os alunos tentavam. Eles pensavam em meios de melhorar sua situação 

de “mau-aluno”, mas parece que quanto mais tentavam, mais erravam. 

Araújo e Pérez (2008, p. 11) afirmam que “toda uma população é cobrada e punida 

porque não consegue enquadrar-se nas regras e normas estabelecidas pela escola, tais como: 

escrever com a letra manuscrita, manter a postura ‘correta’ na sala de aula, concentrar-se no 

intervalo de tempo exigido, falar e calar na ‘hora certa’”.  
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Para as autoras, tais práticas disciplinares são veiculadas no discurso pedagógico como 

requisitos fundamentais à convivência social. Mas, elas afirmam que, por trás da função 

socializadora da escola, oculta-se uma prática de domesticação (ARAÚJO e PÉREZ, 2008, p. 

11).  

Receber elogios era o que fazia muitos alunos se esforçarem para conseguir ter uma 

caligrafia enquadrada dentro dos padrões que a professora esperava: “veja como a maioria 

das meninas tem letra bonita, a sua por exemplo, é bonita” (Diário de Campo, 15 de maio de 

2008). Os alunos que recebem este tipo de elogios apresentam uma expressão alegre e fazem 

questão de continuar tendo atitudes que tragam como conseqüência um novo elogio: 

“parabéns, a sua letra está bonita” (Diário de Campo, 08 de setembro de 2008). 

Além de elogiar cadernos bonitos e letras caprichadas, também eram premiados os 

alunos que fizessem uma leitura fluente e sem erros em voz alta para que todos escutassem: 

“Hoje a professora me mostrou alguns cadernos e pediu para uma “boa” aluna ler um texto 

para mim, esta é uma rotina em todas as minhas visitas” (Diário de Campo, 02 de outubro de 

2008). 

Não mudando a seqüência das atividades diárias, a professora entrega o caderno de 

tarefas com os vistos e correções. “não sai do teu lugar, não quero ninguém levantando para 

pegar o caderno! Eu entrego! Não tão lembrados do contrato, não? A coisa já tá ficando 

vermelha hoje!” (Diário de Campo, 30 de junho de 2008). Os alunos tinham a reação de ficar 

quietos quando a professora falava que alguma coisa estava ficando amarela ou vermelha. 

Isso porque cada aluno tinha em sua agenda escolar um calendário do comportamento que era 

pintado todos os dias pela professora com o objetivo de avisar aos pais sobre o 

comportamento de seus filhos. Quando a professora falava em vermelho, a pior cor, o pior 

comportamento, todos corriam para seus lugares e se calavam por algum tempo. Todos que 

haviam levantado tiveram que sentar e aguardar. Afinal, as regras do contrato eram bem 

claras, estavam escritas num papel pardo imenso afixado na parede de todas as salas 

observadas. 
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CONTRATO DA 1ª SÉRIE 

 

1. É PROIBIDO BRIGAR E FALAR PALAVRÕES; 

2. SÓ IR AO BANHEIRO QUANDO ESTIVER MUITO APURADO; 

3. SEMPRE OBEDECER À PROFESSORA; 

4. SÓ SAIR DO LUGAR QUANDO A PROFESSORA AUTORIZAR; 

5. LEVANTAR O DEDO E AGUARDAR PERMISSÃO PARA FALAR; 

6. NÃO CONVERSAR COM OS COLEGAS DURANTE AS AULAS; 

7. NÃO FAZER BAGUNÇA NOS RECREIOS; 

8. DIZER OBRIGADO, POR FAVOR, COM LICENÇA; 

9. HAVERÁ CASTIGOS SÉRIOS, CONFORME CADA CASO DE MAU 

COMPORTAMENTO. 

ASSINADO PELA PROFESSORA 

Sendo assim, não havia o que ser questionado, mesmo porque muitos já sabiam as 

regras de cor e salteado. Como disse um dos meninos: “é lei né, professora?”. E a professora 

respondeu, “sim, é a minha lei. É a lei que vale aqui”. Era, então, hora de copiar as tarefas de 

casa. “Isso precisa ficar pronto até o recreio porque quem não terminar vai passar o recreio 

aqui na sala copiando até terminar. Nem que eu fique sem café, vocês também vão ficar 

sem!” (Diário de Campo, 02 de junho de 2009). 

Enquanto as crianças copiavam a tarefa, uma menina começou a insistir com a 

pergunta: “Já é recreio? Já deve estar na hora de sair!”. A professora respondeu e avisou 

que não havia chegado a hora e que ela jamais perderia a hora de avisar. Mas a menina foi 

persistente e avisou que era mesmo o recreio. A resposta que a criança obteve foi ficar sem 

recreio naquele dia e receber uma anotação na agenda escolar: o terceiro bilhete para os pais 

naquela semana. 

O controle das atividades está explícito nestas técnicas como mecanismo disciplinar. É 

possível observar a preocupação em poupar e aproveitar o tempo, articular o corpo com os 

objetos e correlacionar o corpo com os gestos. 

Após cochichos, chamadas de atenção, algumas punições, “A professora disse que 

quem tinha terminado era pra guardar o caderno, pegar o lanche, por em cima da mesa e 

ficar quieto. Ameaçou deixar a menina no recreio em sala porque estava atrasada. As 



 30 

meninas saíram primeiro, meninos logo em seguida, todos andando em fila, seguindo a 

professora” (Diário de Campo, 11 de novembro de 2008). 

O recreio chegou. O sinal não é batido para as séries iniciais, que sempre saem mais 

cedo, para evitar aglomeração com os alunos maiores no momento de pegar a merenda. 

2.2 “OLHA A CÂMERA”! 

O RECREIO MONITORADO 

Existem regras para o lanche. Todos receberam seu alimento aguardando na fila e 

tiveram que comer sentados nas mesas as quais foram pré-determinadas para cada turma. 

Mesmo quem não comesse, deveria ficar sentado ali até que batesse o sinal. 

A professora foi para a sala dos professores, mas os alunos não ficaram sozinhos. Há 

alguém escalado para o recreio monitorado que fica no pátio circulando e vigiando o 

comportamento dos alunos. Os alunos que correram foram chamados, alguns até tirados do 

recreio e levados para a sala da direção. Não foram realizadas atividades com os alunos 

porque, segundo os professores, é muito cansativo passar o recreio fazendo brincadeiras ou 

outras atividades. As crianças precisam passar o recreio brincando sem correr, sem gritar, 

sem brigar e, preferencialmente, devem ir ao banheiro e beber água para não perder tempo 

de aula. 

As crianças caminhavam de um lado para o outro, comendo o lanche que ainda 

trouxeram de casa. O professor ali presente como monitor circulava e comia uma maçã. Um 

menino que corria foi lembrado e alertado pelo colega: “Ei! Não corra! Olhe as câmeras da 

vigilância eletrônica! Elas estão vendo tudo e depois você vai ser chamado!”. O menino 

ouviu o lembrete e parou de correr e sentou num canto perto do bebedouro até o fim do 

recreio. 

Bateu o sinal, terminou o recreio. A professora ordenou: “todos em fila para ir até a 

sala continuar a aula”. Todos estavam proibidos de andar e passar na frente da professora. 

Nem tinham entrado na sala, ainda, mas a professora já avisou: “Quero todo mundo 

sentado e quieto, não quero ouvir conversa. O recreio acabou, então, acabou a bagunça”. 

Todos entraram, sentaram e começaram a copiar o cabeçalho completo e as atividades de 

matemática (multiplicações). 

Diário de Campo, 06/11/2008. 
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Apesar da pressa dos alunos de ter e viver o tempo do recreio, e mais ainda, apesar do 

aparente momento de liberdade que o recreio apresenta, temos nele a organização com os 

mesmos mecanismos dos horários de aula. 

Enquanto que aos olhos da grande maioria, as crianças estão vivendo seu momento de 

liberdade e sua hora de poder fazer o que querem sem ter que pedir permissão para tudo o 

tempo todo, elas estão continuamente sendo observadas para serem punidas e reprimidas 

quando necessário. Sempre houve e continua havendo um mecanismo de vigilância nos 

recreios escolares. Em alguns momentos acontece inclusive o que Moraes e Nascimento 

(2008, p. 17) chamaram de autovigilância. Conforme podemos perceber no texto do quadro 

acima, as crianças controlam e vigiam a si mesmas e aos colegas para evitar punições, o que é 

também explicado por Moreira (2004, p. 613), “nos tornamos sujeitos pelos modos de 

investigação, pelas práticas divisórias e pelos modos de transformação que os outros aplicam 

e que nós aplicamos sobre nós mesmos”. 

Tomelin (2005) já mencionou o recreio como ato de reparação, ou seja, a autora, em 

sua pesquisa, observou que documentos escolares, desde os anos 1950 e 1960 já tinham 

registrado de modo explícito o interesse em manter a ordem nos horários de recreio, 

apresentando práticas como: auxílio dos bons alunos, revezamento dos professores, 

distribuição dos professores em locais estratégicos e inspetores, que assumiam a função de 

orientar os alunos para não correrem, brincarem sem se machucar, usar os recreios para ir ao 

banheiro, intervir em possíveis brigas, organizar brincadeiras ou quaisquer atividades que 

pudessem despertar o interesse para alcançar a meta de tornar o recreio mais disciplinado e 

ordenado. Assim, Tomelin (2005) conclui que o recreio restaurador 

[...] é o ato de reparar, restaurar, consertar, enfim, ajustar o que está torto, quebrado, 
inadequado. Também pode ser: observar, prestar a atenção, fixar o olhar. Seja no 
primeiro ou no segundo o reparar serve como uma estratégia disciplinar. Vigiando, 
observando, ou punindo para normalizar, reparar pressupõe a existência de um 
modelo ao qual todos devem ser equiparados. O recreio, então, serve como um 
momento para reparar, consertar ou igualar subjetividades presentes na escola. 
(TOMELIN, 2005,  p. 69). 

A referida autora observou que a desordem desperta nos educadores o interesse de 

tornar os recreios momentos mais organizados. Assim, o disciplinamento continua, mas de 

um modo mais velado. Surgiu então, no início do século XXI, a idéia do recreio monitorado 

que, em algumas escolas, recebe este nome, em outras recebe o nome de recreio organizado 

ou ainda, recreio pedagógico. Agora, além dos professores rodando pelo pátio, surge  prática 

de atividades que envolvam os alunos e os deixem organizados e sem correrias. 
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O recreio das três escolas é denominado recreio monitorado. Porém, somente às 

vezes, em uma das escolas aconteciam atividades diferenciadas; nas outras duas, nunca foram 

presenciadas atividades pedagógicas com as crianças. Segundo os professores, há anos atrás, 

quando o projeto foi implantado, até eram feitos jogos e brincadeiras que envolvessem e 

ocupassem o tempo dos alunos. Atualmente, estão disponíveis nos pátios: mesas de pingue-

pongue, tabuleiros de xadrez e cordas para pular. Os professores não se envolvem nas 

atividades e reclamam com muita indignação. Eles precisam, a cada quinze dias, passar um 

recreio no pátio e a opinião quanto a perder a hora do café na sala dos professores é unânime: 

“ isso deveria ser cortado. Os alunos que se matem lá fora. Temos as câmeras de vigilância 

eletrônica para quê?” (Diário de Campo, 30 de junho de 2008). 

Então, levando em consideração que para fazer um recreio monitorado ou organizado 

era necessário ter tempo, disposição e perder a hora do cafezinho, os quinze minutos de 

recreio acabaram se tornando novamente apenas mais um momento de vigilância. Os 

professores dão voltas pelo pátio, fazem um lanche, sentam numa roda e conversam com um 

grupo de alunos. O professor só entra em “ação” quando é chamado por causa de alguma 

briga, ou qualquer outro problema disciplinar. As escolas voltaram a assumir explicitamente 

que estão vigiando os alunos e que eles precisam controlar seus comportamentos que, 

constantemente, sofrem castigos e punições. 

As crianças brincam, correm, pulam. Numa das escolas é colocado o som, com 

músicas que fazem sucesso, atualmente, entre os jovens. O objetivo é mantê-los ocupados e 

dentro de uma ordem tolerável para as regras da escola, ou seja, eles dançam. Portanto, não 

correm, não brigam e não têm tempo hábil para realizar qualquer ação indisciplinar. Noutra, 

os alunos são monitorados por câmeras de vigilância eletrônica. Os professores exercem a 

mesma função: comer, dar uma voltinha e conversar com um grupinho de alunos. Numa das 

observações de campo, uma professora me olhou, fez expressão de nojo e disse: “nem deveria 

existir recreio. No máximo cinco minutos. É insuportável ficar aqui tendo que olhar os 

alunos” (Diário de Campo, 26 de junho de 2008). Esta era uma visão geral dos professores: 

seus comentários sempre foram desfavoráveis ao recreio monitorado. Nesta fala, observei que 

a professora não tem interesse de se envolver com os alunos ou conversar com eles sobre 

assuntos extraclasse.  

Nesta escola, a preocupação dos alunos está em tentar se esconder das câmeras. Todos 

sabem que se quiserem fazer algo que possa resultar em punições, dão um “jeitinho” de 

encontrar um canto em que as câmeras não os focalizem. Mas é um trabalho complicado e 

muitas vezes já falhou. Aí, é castigo na certa! 
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No dia a dia, as crianças esquecem da existência das câmeras. Acabam correndo, 

gritando, se soltando com toda a intensidade. Inclusive, sempre pareceu existir uma certa 

solidariedade com os colegas, como por exemplo, quando o menino alertou o colega: “ei! 

Não corra! Olhe as câmeras da vigilância eletrônica! Elas estão vendo tudo e depois você vai 

ser chamado!” (Diário de Campo, 11 de novembro de 2008). Esta criança estava “coberta” de 

razão! Se não “andasse na linha”, seguindo as normas da escola, posteriormente, era chamado 

e punido com advertência, chamada de pais, suspensão e até mesmo expulsão. Esta última em 

casos de reincidência de atitudes indisciplinares. A técnica do olho que tudo vê faz lembrar a 

ideia do panóptico, estrutura arquitetônica planejada para facilitar o olhar hierárquico e a 

vigilância constante, que agora é substituída por câmeras de vigilância eletrônica. Os recreios 

das três escolas passavam sem muito barulho, sem problemas e bastante calmos. Batendo o 

sinal era hora de formar fila, aguardar professor e ir para a sala calmamente. 

2.3 VOLTANDO DO RECREIO 

O agito no primeiro momento é grande. Mas o barulho não dura dois minutos. Basta 

um grito, lembrar que existe a agenda escolar, que cada um lembra que tem que ficar no “seu 

quadrado”, conforme disse um menino certo dia. Voltar do recreio, significa, para as 

crianças, que falta pouco para ir pra casa, que é hora de escovar os dentes, retornar à sala e 

ficar em seu lugar, calado. É o tempo de fazer ainda alguma atividade, em alguma disciplina 

da professora regente ou trocar de aula e ter as disciplinas de Arte em Educação, Educação 

Física, ou ainda, no caso da escola integral, aulas de Cultura e Movimento, Xadrez, Literatura 

ou Jogos Matemáticos.  

Temos a idéia de que as aulas de Educação Física são aqueles momentos nos quais a 

criança tem mais liberdade para correr e gastar suas energias. Nas escolas observadas, as 

coisas não são bem assim: Na Educação Física é hora de ficar sentado! Assisti apenas uma 

aula na qual as crianças brincaram, correram e passaram a impressão de estarem mais livres e 

que havia uma certa desordem. As demais aulas que assisti eram paradas e sempre 

organizadas. 

As brincadeiras de roda, que sempre eram feitas com as crianças sentadas, eram 

constantemente interrompidas pelos gritos dos professores. Essa foi a postura deles em suas 

aulas, nas três escolas observadas. “A professora de Educação Física comentou que os alunos 
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estão quietos no dia de hoje porque seis crianças estavam faltando e esses alunos já fazem a 

diferença. Segundo ela, é uma equação: ‘quanto menos alunos, menos indisciplina’. Os 

alunos fizeram a brincadeira de Ovo-choco sem sair do lugar, todos bem organizados. Ela 

comentou que aula de Educação Física não é brincadeira. Segundo ela, não é porque é 

Educação Física que tem que ter bagunça e indisciplina. Terminou a aula, todos fizeram fila, 

foram beber água e, em fila, voltaram para a sala” (Diário de Campo, 19 de junho de 2008). 

Nesta aula, enquanto a professora falava um pouco de seu parecer sobre os alunos para 

mim e vigiava a brincadeira, poucas vezes ela precisou lembrar aos alunos que o que ela 

esperava deles era organização e o mínimo de barulho ou gritaria. O ovo-choco é uma 

brincadeira de roda, na qual as crianças recebem uma bola, sentam em círculo e aquela que 

está com a posse da bola anda por fora do círculo até escolher um colega para deixar 

chocando a bola. Todos cantam até o colega começar a chocar. Quando tem um colega 

chocando a bola, começam a dizer “ovo-choco, ovo-choco...”. Quem depositou a bola no 

colega deve correr ao redor do círculo, dar uma volta completa e tomar o lugar daquele que 

recebeu a bola. A variação desta brincadeira é que a professora a nomeou “ovo-choco da 

amizade”. A diferença é que o aluno que vence a brincadeira deve abraçar o amigo que 

perdeu. Assim, a regra era bem clara, todos devem ser queridos e solidários com o próximo, 

não esquecendo que durante a brincadeira nada de desordem ou gritaria. 

Tudo corria bem, mas parecia inevitável. Depois do recreio as coisas sempre 

começavam a “desandar”. Não era mais tão simples colocar cada aluno em seu quadrado. 

Eram os momentos nos quais aconteciam as piores confusões. Os gritos das professoras 

tinham que ser muito mais altos. O olhar precisava ser muito mais feroz. Já não era mais tão 

fácil manter a ordem. Chegou a hora de mandar muitas anotações na agenda, ameaçar alunos 

de ir até a direção e “dar conta dos problemas disciplinares da sala”. A coisa estava ficando 

“vermelha”, como se verá a seguir. 

2.4 SAINDO DA ROTINA 

A rotina já é conhecida pelos alunos. Mas, há os momentos em que a mudança das 

atitudes é tão grande que é possível pensar e constatar que os mecanismos disciplinares ainda 

não estão internalizados, ou seja, as professoras e a escola ainda terão pela sua frente o longo 

e exaustivo trabalho de tornar a disciplina uma atitude natural do cotidiano dos sujeitos. Trata-
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se de tornar as ações “automáticas”, a ponto dos sujeitos não fazerem mais diferente daquilo 

que foi imposto e ninguém mais se perguntar se isto deve ou não ser feito assim. A disciplina 

torna-se natural, inquestionável e não se consegue mais pensar aquilo de outro jeito. Chega a 

ser algo comparado ao papel que a sociedade atribui à escola. Não se questiona isso. Todos 

acreditam que o papel da escola seja disciplinar e não se questiona isso. Escola é lugar de 

ordem, de “produzir” conhecimentos, de ensinar valores, boas maneiras. É o que se espera da 

escola. Ou pelo menos, isso é o que se pode perceber que a escola quer ser, quando as 

professoras dizem que “Na verdade, toda técnica que disciplina é bem-vinda, se você tiver 

alguma coisa diferente que funcione, me passe.” (Diário de Campo, 14 de abril de 2009). A 

importância do disciplinamento é tão grande que antes do conhecimento está a disciplina: “A 

gente tem que deixar de ensinar pra primeiro endireitar as crianças. É frustrante perder 

tanto tempo tendo que disciplinar. Daí, pra resolver esse problema, a gente sempre tem que 

tar inventando jogos ou atividades novas pra disciplinar porque só falar não adianta mais” 

(Diário de Campo, 14 de abril de 2009). E a noção de que disciplinar está antes de tudo, se 

firma em falas como: “Tenho interesse em tudo o que possa ajudar a disciplinar”  (Diário de 

Campo, 14 de abril de 2009). 

Parece que, em alguns casos, as regras que garantem a disciplina ainda não estão 

incorporadas. É o que se pode ver em casos como o incêndio, o giz de cera nos ouvidos e os 

gritos desesperados de pedidos de silêncio, muitas vezes em vão. 

 “[...] a professora chamou atenção muitas vezes, mas os alunos não paravam de 

conversar, dar gritos, jogar-se no chão, enfiar giz de cera em bastão na orelha [...] mesmo 

assim, a professora tentou passar sua atividade, [...] ela gritava, os alunos olharam, ouviram 

e continuaram sua bagunça. A professora cansou de pedir, deu uma bronca gritando e 

começou a pegar alunos pelo braço e puxar até sua carteira. No fim da aula, a turma tomou 

conta, todos em pé, muito agitados e até começaram a se bater” (Diário de Campo, 07 de 

agosto de 2008). 

Neste mesmo dia, 07 de agosto, observei dois extremos da turma. O mais absoluto 

silêncio com a professora regente para fazer a Provinha Brasil e a desordem total no fim da 

tarde. O que pode ter causado isso? O momento? O cansaço do final do dia? A disciplina 

curricular? Será que as crianças assimilaram a idéia de que Língua Portuguesa é mais 

importante que Arte em Educação? A ordem que cada professora estabelece é diferente e, 

conseqüentemente, as crianças dão uma resposta diferente para elas? Talvez o alívio da tensão 

gerada durante a Provinha Brasil seja uma explicação para esses dois momentos tão 
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extremos, mas seria muita pretensão tentar responder estas questões, como se fosse algo 

simples, fácil e rápido de compreender. 

Mas foi na aula da professora regente, que no dia 04 de setembro passamos o maior 

sufoco e até chegamos a sentir falta de ar após um incêndio que foi causado em sala. É isso 

mesmo! “Um menino bem escondidinho, no final da sala, quis fazer uma experiência, que 

envolvia fogo. Imediatamente, a calça dele pegou fogo e os colegas foram socorrê-lo, 

jogando água e pisando em cima das chamas” (Diário de Campo, 04 de setembro de 2008). 

Segundo Foucault (2007), pensar em uma lógica produtiva do poder disciplinar é 

pensar em aumentar as forças de produção e diminuir as resistências. A relação de poder 

implica a possibilidade de resistências. Quando a professora pede silêncio e surgem os 

cochichos, observa-se que os indivíduos mostram uma resistência à norma de permanecerem 

calados. 

“A professora começou a chamar a atenção de uma aluna. [...] a professora 

continuava a chamar a atenção da menina:  ‘se você virar a cabeça para trás, vou dar tanta 

atividade para você que não vai mais dar tempo pra nada, nem pra ir pro recreio’[...]. A 

ordem era: ‘fiquem sentados, senta direito fulano!’ E os alunos insistiam em tentar levantar e 

pedir explicações. A insistência era respondida com novos gritos: ‘mas o que foi que eu 

falei!? Quero todos sentados ninguém pode levantar. Se alguém quiser minha explicação, é 

só levantar o dedo que daí eu escolho o próximo que vou ajudar’. Depois de muito levanta-

grita os alunos desistiram de levantar. Mas, aí começaram a chamar a professora. Ela 

avisou: ‘eu disse que é para levantar o dedo! A boca não faz nada, fica fechada’. E este 

mesmo aviso se repetiu por mais algumas vezes. Alguns minutos se passaram sem que se 

ouvisse conversas, mas aí os alunos começaram a cochichar”  (Diário de Campo, 08 de 

novembro de 2008). 

Algo muito difícil de conquistar é que os indivíduos obedeçam às normas como algo 

natural. Nas rotinas escolares, foi possível observar os extremos de obediência à ordem e 

resistência à ordem. O trabalho das professoras precisa ser de uma vigilância contínua, 

ininterrupta e detalhada. 

Nas escolas, foi possível identificar diferentes práticas para conseguir tal intento. A 

primeira, o disciplinamento explícito e utilizado nas horas em que tudo já estava fora do 

controle. Era a maneira de tentar resolver a desordem e a indisciplina quando as resistências 

dos alunos já tinham tomado conta do espaço. Nessas horas, as professoras entravam com 

castigos, ameaças e punições que nos remetem a alguns séculos. 
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Por outro lado, os “bons” alunos eram premiados, talvez, como forma de incentivo 

para os “maus” alunos “seguirem o exemplo”, as crianças que seguiam o modelo disciplinar 

desejado eram “cobertas” de elogios, boas notas, carinho, atenção e pequenos agrados, como 

por exemplo, balas e chocolatinhos. Era uma maneira de manter a ordem já alcançada. 

Mas, a ordem alcançada não se mantinha por muito tempo. Sempre houve um 

movimento entre ter a ordem e perder o controle da ordem. Este movimento de vai e vem era 

constante nas rotinas escolares e poderá ser percebido no decorrer deste trabalho. Sempre que 

as professoras perdiam o controle da ordem, buscavam um novo mecanismo que funcionava 

muito bem temporariamente, até que se perdesse a ordem novamente. 

A seguir, veremos como as professoras articulam este jogo de castigar e premiar em 

busca de uma situação favorável para a aprendizagem e comportamentos adequados para a 

sala de aula. 
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3 CASTIGOS, PUNIÇÕES, AMEAÇAS E PRÊMIOS 

O cotidiano da escola é espaço constante de disciplinamento e, portanto, palco de 

castigos, punições e ameaças para aqueles que precisam corrigir seu comportamento, e, ao 

mesmo tempo, pódio para entrega de prêmios para aqueles que apresentam atitudes adequadas 

às normas. O presente capítulo pretende analisar os mecanismos utilizados pelas professoras 

alfabetizadoras objetivando o disciplinamento das crianças. 

Educar, ser professora, é tarefa difícil. Mesmo que hoje haja o Estatuto da Criança e 

do Adolescente, o ECA, ou seja, a Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, dizendo que o que se 

espera da escola é que ela prepare para o exercício da cidadania e que, conforme o artigo 53 

da referida lei, o aluno possa freqüentar as aulas, participar da organização e contestar os 

critérios avaliativos podendo inclusive recorrer às instâncias superiores, na prática, espera-se 

que a escola modele os sujeitos, pois, na sociedade, o mestre torna-se responsável por corrigir 

e punir o “mau aluno”. Para o funcionamento eficaz e organizado disso, Foucault (2007) 

menciona o poder disciplinar, ou seja, um método que permite o controle minucioso sobre o 

corpo, sujeitando-o e impondo sobre ele uma relação de docilidade-utilidade. 

Quando se obtém o comportamento desejado dos alunos é preciso incentivar a 

continuidade do mesmo e recrutar aqueles que ainda não alcançaram o esperado. Para tanto, 

um dos recursos utilizados é o da premiação. 

A prática de premiar vem acompanhando a história da escola ao longo de muitos anos. 

Nos anos 1930-40, a Revista de Ensino já apresentava vários artigos criticando o uso de 

prêmios para alunos que se destacassem e defendia que os alunos tinham de ser bons alunos 

pelo seu próprio orgulho e pela busca da “[...] satisfação do trabalho realizado” (SOUZA, 

2008, p. 129). Souza afirma que mesmo que o governo pedisse para não premiar os bons, as 

professoras primárias, ou seja, as professoras que na época atuavam nas séries iniciais do 

ensino fundamental, continuavam utilizando a técnica da premiação para reforçar as atitudes 

desejadas. 

Nas escolas observadas durante a presente pesquisa, no ano letivo de 2008, a prática 

das professoras também passa pela premiação. É o que se pode perceber quando as 

professoras ainda distribuem elogios para os alunos que apresentam a ação que elas esperam, 

conforme vimos anteriormente no caso da caligrafia. 

Foi possível perceber, também, que os elogios das professoras levam os alunos a 

reproduzirem as ações que elas esperam das crianças. Os agrados são, na grande maioria das 
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vezes, apenas palavras e cafunés. Algumas vezes, foram distribuídas provas com nota dez e 

estrelinhas, adesivos e chocolate. 

Enquanto os alunos elogiados e premiados, conseqüentemente punidos com a árdua 

tarefa de manterem suas atitudes enquadradas, estão reproduzindo o que a escola espera deles, 

os alunos que não têm um bom comportamento estão recebendo os castigos e “prêmios” pelo 

mau desempenho. Exemplo disso foram os meninos proibidos de acompanhar a turma ao 

fazer um passeio para conhecer outra escola, “porque seu comportamento é péssimo e não 

seria admissível fazer feio na outra escola” (Diário de Campo, 03 de novembro de 2008). 

Nos casos observados nesta pesquisa, sempre foi possível observar o uso constante de 

mecanismos simples, até disfarçados como brincadeira, pegadinha, jogo ou calendário de 

comportamento. O controle do comportamento é constante e a professora inclusive faz uso de 

cores para designar o elogio ou punição por um determinado comportamento. 

Quando as professoras percebem que tudo fugiu do controle, elas precisam de alguma 

maneira conseguir retomar as “rédeas” da situação. Se a rotina não conta mais com disciplina, 

as professoras usam um mecanismo de poder que parece muito mais que apenas uma aliança 

entre a professora e as crianças em prol da educação destas. Foi o caso de uma professora que 

fez uma espécie de acordo com as crianças e a família. Um contrato que soma poderes e 

violências, com a finalidade de garantir maior eficiência no disciplinamento. Trata-se de um 

calendário que é colado nas agendas de cada criança todos os meses. 

A professora, diariamente, quando está quase terminando a aula, pinta o calendário 

conforme o comportamento da criança naquele dia. Somente quem se comporta bem recebe o 

quadrado do dia pintado de verde, quem teve algum deslize recebe a pintura amarela e quem 

foi indisciplinado recebe o vermelho. 

Este mesmo instrumento é técnica de ameaça, prêmio e punição. Conforme a fala da 

professora durante a aula é possível observar a ameaça: “Tô vendo que a coisa vai ficar preta 

pro lado de vocês. Vou ter que criar mais uma cor pro calendário” (Diário de Campo, 24 de 

setembro de 2008). Este alerta a professora repetiu diversas vezes, sempre que a disciplina 

saía do controle. O medo que os alunos tinham de receber uma cor negativa no seu calendário 

e ter que enfrentar a situação de posteriormente ter que apresentar isso para os seus pais, fazia 

com que a disciplina voltasse a tomar conta do espaço por algum tempo. O temor pela cor 

vermelha em seu calendário do comportamento era grande, principalmente, por parte daqueles 

alunos que diziam que seus pais batiam quando a cor do comportamento daquele dia tinha 

sido vermelha, ou seja, naquele dia, seu comportamento, segundo a avaliação da professora, 

tinha sido dos piores possíveis. 
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As crianças querem ter a alegria de chegar em suas casas e apresentarem um 

calendário verde para a família. Em busca desta conquista, eles vigiam a si mesmos e aos 

outros para conseguirem obter o prêmio, o verde: “ei, fica quieto senão o amarelo vai comer 

solto por aqui” (Diário de Campo, 02 de junho de 2008). 

 

 

CALENDÁRIO DO COMPORTAMENTO 

 

O calendário do comportamento funciona como um excelente antídoto contra o início 

da bagunça. Mas, usar um instrumento de ameaça nem sempre resolve os problemas. Se as 

ameaças não dão conta, entram em cena os castigos e as punições, tais como: a cadeira do 

pensamento, os puxões pelo braço e,  inclusive, os “puxões de orelha”. A cadeira do 

pensamento é um castigo aplicado pelas professoras das escolas observadas. O aluno é 

mandado para uma cadeira que fica longe de todos outros alunos, porém dentro da sala de 

aula. Nesta cadeira, sentado e quieto, o aluno deve “pensar” no que fez de errado para merecer 

um castigo e, posteriormente, não repetir o mesmo erro, que às vezes era conversar com o 

colega ao lado. 

A técnica da cadeira do pensamento faz lembrar Foucault (2007), quando fala na 

técnica do isolamento, que visa isolar os sujeitos para corrigi-los e não “contaminar” aqueles 

que ainda não estejam com os problemas disciplinares do sujeito a ser isolado e também tem a 

finalidade de corrigir quem está isolado. 
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O disciplinamento é um processo bastante longo, que requer tempo, repetição e muitas 

vezes como já foi mencionado, castigo e punição. Em contra partida, as professoras esperam 

resultados imediatos, o que muitas vezes não acontece. As crianças ainda estão vivendo a fase 

da infância, estão em processo de “modelagem”. Elas têm apenas seis anos de idade e muitas 

coisas ainda não lhes fazem sentido. Portanto, lembrando a fala da professora, quando diz que 

o disciplinamento nem sempre tem o final desejado para o qual se há trabalhado: “Nem o 

calendário do comportamento não funciona mais” (Diário de Campo, 14 de abril de 2009), 

percebe-se que o trabalho é árduo, constante e contínuo. 

Para manter a ordem e não permitir que nada de “mau” aconteça, as professoras 

seguem uma rotina de normas que devem ser respeitadas, custe o que custar. Caso algum 

“mau” aluno comece a fazer alguma coisa que possa gerar desordem ou perder tempo útil, a 

criança já recebe seu castigo. E existe uma “mala” cheia de opções para disciplinar e manter 

tudo sob controle. 

 

 

CHEIRANDO A PAREDE 

 

A ordem era colar a atividade no caderno. Todos começaram a levantar para pegar a 

cola. A professora logo falou alto, mandando todos pro seu lugar que ela passaria nas 

carteiras com a cola para colar no caderno deles. Depois de colado, mandou os alunos 

guardarem os cadernos no armário, sem barulho e apenas um de cada vez. Um aluno do 

outro lado da sala não parava quieto. A professora foi até lá e cochichou no ouvido dele que 

iria deixá-lo de castigo se não parasse quieto no lugar. Durante o tempo da colagem todos 

ficaram mais agitados e a professora começou a falar mais alto e mais grosso. No seu limite 

avisou: “deu, não quero mais ninguém fora do seu lugar e sentados direito”. Alguns alunos 

não ouviam e ela se dirigiu a um deles, puxando-o pelo braço até o quadro para “cheirar a 

parede”.  

Alguns alunos perceberam que o colega estava lá na frente e começaram a perguntar 

se o menino estava de castigo. Ela ignorou e continuou passando as orientações de colagem 

de um aviso da escola na agenda. Um aluno continuava falando e ela também o colocou lá na 

frente de castigo. Bateu o sinal e foi interrompida a explicação pelo recreio. 

No retorno, a professora disse: “o recreio acabou, chega de cochicho”. E continuou 

avisando os alunos sobre o comunicado que iria na agenda. O mesmo aluno que antes estava 
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de castigo, começou a cochichar de novo. A professora o chamou pelo nome falando alto e 

olhando com jeito repreensivo e ainda completou a fala dizendo a ele que não era mais pra 

olhar pro lado. A professora pegou a agenda dele, escreveu e  avisou que no dia seguinte 

exigirá o aviso assinado. Um aluno perguntou o que aconteceria se não trouxesse assinado e 

ela olhou com repreensão. O tom de voz era alto o tempo todo. Os alunos cochichavam. Os 

alunos fora do lugar, a professora começou a pegar pelo braço e levar até o seu lugar. 

A rotina de sempre, chamando atenção, mandando parar quietos, dizendo que não 

pode falar. Entregando e recolhendo cadernos, falando alto, repreendendo... um aluno que 

era querido pela professora, repreendeu uma menina que recebe chamada de atenção várias 

vezes por falar demais. 

Na hora de copiar do quadro estavam todos quietos, mais quietos ainda com o quadro 

cheio. Todos escrevem até que estão quase terminando, aí voltam a cochichar. A professora 

enquanto escreve no quadro, avisa que não vê, mas ouve o que falam. Mais um aluno foi 

repreendido e ficou de castigo cheirando o quadro. Os alunos em castigo riam e viravam pra 

trás várias vezes, mas quando a professora olhava viravam pra frente. 

Diário de Campo, 12/06/2008.  

Cheirar a parede, receber anotações na agenda, ouvir gritos da professora e ser puxado 

pelo braço era pouco. Cochichar o tempo todo também era pouco do lado do que os alunos 

conseguiam fazer! O texto “Cheirando a parede”, retirado do Diário de Campo desta pesquisa, 

descreve momentos muito comuns nas escolas observadas. A cópia como mecanismo 

disciplinar velado. Quando as coisas voltavam a sair do controle, o quadro era preenchido 

com muito texto para ocupar o tempo dos alunos, que agora atarefados, ficavam sem tempo 

para outras coisas, por exemplo, conversar. Possivelmente, se as professoras fossem 

questionadas sobre a grande quantidade de conteúdo no quadro, responderiam que as crianças 

precisam estudar tudo aquilo ou que a escola é lugar de produzir aquele conhecimento ou algo 

do gênero. Mas, foi possível notar nas práticas das professoras que se as conversas paralelas 

não existissem durante os horários de aula elas não passariam aquela grande quantidade de 

conteúdo que sempre vinha depois de um aviso prévio “se não parar a conversa vou passar 

matéria no quadro” ou “vou encher o quadro se vocês não ficarem quietos” (Diário de 

Campo, 08 de setembro de 2008). 

Os alunos que não têm comportamentos úteis e dóceis acabam recebendo punições, 

como por exemplo, a humilhação de ficar no “prezinho” por um ou dois dias, um castigo que 
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estes alunos que não foram para o passeio odiavam e tiveram que cumprir, mesmo 

reclamando, chorando e esperneando. As professoras têm essas práticas por estarem 

apostando na correção da indisciplina dos alunos, é o que se pode constatar com a fala da 

professora sobre sua atitude de deixar o menino no pré no dia do passeio: “quero ver se ele 

não aprende. Aposto que nunca mais ele me incomoda com o seu mau comportamento” 

(Diário de Campo, 03 de novembro de 2009). Esta ação da professora faz lembrar o que 

Foucault tem a dizer sobre verdade: “Temos de produzir a verdade como, afinal de contas, 

temos de produzir riquezas. E, de outro lado, somos igualmente submetidos à verdade, no 

sentido de que a verdade é a norma” (FOUCAULT, 1999, p. 29). Esta professora está 

reproduzindo a sua verdade, ou seja, a norma de que é punindo a criança e excluindo-a de 

uma atividade divertida, neste caso, o passeio, ela estaria corrigindo o aluno e produzindo a 

verdade esperada e imposta pelos mecanismos de poder. Foucault fala que os mecanismos de 

poder em seu exercício de produção da verdade “não pára de questionar, de nos questionar; 

não pára de inquirir, de registrar; ele institucionaliza a busca da verdade, ele a profissionaliza, 

ele a recompensa” (FOUCAULT, 1999, p. 29). 

Quando perguntei para as professoras durante as entrevistas sobre o que elas pensam 

sobre o disciplinamento das crianças, uma delas me disse que: “depende, às vezes tem que ser 

bem rígida mesmo [...] deixamos de dar conhecimento porque temos que primeiro 

disciplinar” (Diário de Campo, 14 de abril de 2009). Nas entrevistas, as professoras 

afirmaram que disciplinam porque este é um trabalho necessário. Conforme Foucault (1999), 

este trabalho de disciplinamento é necessário porque é a verdade das e para as professoras e é 

a verdade porque é a norma. 

A professora repetiu, então, essa fala três vezes. Ela me falou que isso é uma coisa que 

tem que ficar bem clara pra mim como mestre em educação: numa escola, para ensinar, 

primeiro é preciso educar e disciplinar. Quando a questionei sobre se ela se considerava 

disciplinadora, a resposta foi imediata: “Mas com certeza! Pra disciplinar tenho que 

conversar, chamar atenção ou, em últimos casos, chamar os pais pela agenda. Uma coisa 

que eu não faço mais é brincadeiras ou outras atividades lúdicas pra disciplinar. Já fiz isso 

há alguns anos, mas não tive resultado. Elogios também funcionam, como por exemplo, dizer 

‘hoje foi bom, mas quero ainda melhor’. [...] Na verdade, toda técnica que disciplina é bem-

vinda, se você tiver alguma coisa diferente que funcione, me passe[...]” (Diário de Campo, 14 

de abril de 2009). 

As professoras se mostram frustradas quando não alcançam seus objetivos no quesito 

disciplinamento: “Há anos atrás era um prazer vir pra escola porque era pra ensinar. Eu 
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vinha feliz pra escola. Agora venho frustrada, para educar, a gente tem que deixar de ensinar 

pra primeiro endireitar as crianças” (Diário de Campo, 14 de abril de 2009). Nestas falas, 

aparece a frustração das professoras. Estão inquietas sobre seu papel, não se sentem bem em 

meio à indisciplina dos dias de hoje, tentam novas técnicas, modificam os meios já existentes, 

e procuram desesperadas por alguma resposta que resolva os problemas disciplinares. Deixam 

este “desespero” mais explícito quando pedem que esta pesquisa traga soluções para os 

problemas de suas aulas e de suas escolas. 

Todas as professoras se posicionaram como disciplinadoras. E diante de falhas nas 

técnicas de disciplinamento, todas mostraram-se interessadas em criar e receber novas 

sugestões de como melhor disciplinar. “Tenho interesse em tudo o que possa ajudar a 

disciplinar”  (Diário de Campo, 14 de abril de 2009). Elas mostraram o desejo de receber uma 

receita de melhores mecanismos disciplinares ao final desta pesquisa. As professoras estão 

“[...] toda vida tentando outra coisa, por que nada mais funciona. Esse ano inventei o 

‘cantinho triste’, fiz um cartaz com um boneco chorando. Quem bagunçar tem seu nome 

escrito lá a cada vez que incomodar. Eu tento ‘n’ maneiras de sanar o desconforto de estar 

em uma sala de aula indisciplinada” (Diário de Campo, 14 de abril de 2009). 

Durante o desabafo de uma das professoras de que: “é frustrante perder tanto tempo 

tendo que disciplinar. Pra resolver sempre tem que inventar jogos ou atividades novas pra 

disciplinar porque só falar não adianta mais. A gente fala, grita e os alunos não tão nem aí 

[...] Eu tenho que deixar de ensinar pra conversar e tentar disciplinar as crianças.” (Diário 

de Campo, 14 de abril de 2009), foi possível ver a preocupação que existe com repasse de 

conteúdos, valores, moral e tudo o que se espera de um cidadão aceito na sociedade da classe 

dominante. A preocupação com o tempo, a utilidade, e por fim o desabafo de quem pensa não 

haver mais solução. Essa fala levou-me a pensar as possibilidades de formação de um sujeito 

para viver bem e ser aceito na sociedade. Por que as professoras estão concluindo que todas as 

técnicas estão falhando? Segundo elas nem os gritos dão certo. Segundo Tomelin (2005, p. 

37), “a indisciplina dos alunos pode revelar a insatisfação e a revolta contra os seus 

mecanismos”. 

Mesmo que a resistência à norma, sob a forma de indisciplina, tente permanecer e ser 

mais forte, as professoras ainda precisam manter seu objetivo: “Se é sim, é sim. Se é não, é 

não. Não adianta vir, chorar, pedir, não mudo minha palavra final. A minha fala, o meu tom 

de voz, a expressão facial, saber usar a voz; isso faz a diferença. Olhar de cara feia e falar 

grosso já mostra pro aluno o lugar dele. Às vezes se vai ao extremo, e eu vou mesmo porque 

se não fizer isso na hora certa, isso vai fazer falta nele pro resto da vida dele” (Diário de 
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Campo, 14 de abril de 2009). Tudo é válido para tentar e conseguir a disciplina. Para Foucault 

(2007, p. 143) “O sucesso do poder disciplinar se deve sem dúvida ao uso de instrumentos 

simples: o olhar hierárquico, a sanção normalizadora e sua combinação num procedimento 

que lhe é especifico, o exame”. 

Segundo Rocha (2002) usar mecanismos disciplinares explícitos nem sempre 

funcionam. Ela afirma que os instrumentos de poder junto à violência física já não são mais 

eficazes e menciona o uso de câmeras invisíveis no espaço escolar e diz que “desde sempre 

disciplinamos, vigiamos e educamos. Se alguma coisa mudou foi particularmente o “como” 

do exercício do controle (que de formas mais rígidas e violentas passou a ser exercido a partir 

de formas mais brandas e “quase” imperceptíveis)” (ROCHA, 2002, p.7) e para a autora este 

mecanismo tem o mesmo poder permanente de violentar, disciplinar e controlar os 

comportamentos. 

Nas escolas investigadas pela presente pesquisa, quando os castigos, parede, cadeiras 

de pensamento e gritos não davam conta de resolver tudo, entravam as práticas veladas. Eram 

práticas disciplinares transfiguradas, que sem um olhar atento, corriam o risco de serem 

imperceptíveis como tais. E são práticas com chances muito maiores de terem eficácia. 

Afinal, qual é a criança que por volta dos seus cinco ou seis anos de idade não gosta de ouvir 

histórias e brincar? Agora, começa a aparecer outro tipo de estratégia para o disciplinamento. 

São técnicas disciplinares mais sutis e interessantes do que os gritos e puxões de orelha ou de 

braço. Elas chegam a parecer um carinho das professoras, como será visto a seguir. 
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4 HISTÓRIAS, JOGOS, BRINCADEIRAS E PROJETOS 

 

A LENDA DO CURUCUTU 

 

Havia na floresta um velho muito enrugado, feio e esquisito. O nome dele era 

Curucutu. 

Todas as crianças tinham muito medo dele porque ele era realmente assustador. Comia 

minhocas, cobras, aranhas e outras coisas horríveis e nojentas. Além disso também não 

tomava banho, por isso, era muito sujo e fedido. 

Mas, ao mesmo tempo que todos tinham muito medo, também sentiam pena dele. O 

sentimento de pena era porque fazia alguns anos que ele estava muito triste, pois ele havia 

perdido o filho dele. 

Ele estava esse tempo todo procurando o filho dele e nada de encontrar. Já há algum 

tempo, ele estava contando com a ajuda de uma amiga para procurar a criança perdida. A 

amiga dele é a professora da primeira série, que inclusive está desconfiada que o filho do 

Curucutu está no meio de seus alunos. Por isso que ela está de olho nas crianças e também por 

isso que o Curucutu está muito ansioso para ver seu filho e poder dividir as minhocas, cobras 

e outras comidas estranhas, enfim, cuidar direito do filho dele, não dando banhos, colocando 

roupas bem velhas e proporcionando para a criança tudo o que ela merecesse por ser filha do 

Curucutu. 

Sendo assim, se alguém encontrar por aí, uma criança que se mexe igual a uma 

minhoca, se sacoleje inteira e não pare quieta, pode ter certeza, é o filho do Curucutu. É só 

entrar em contato com a professora, que ela mesma se encarrega de devolver o filho do 

Curucutu para o pai, que mora lá na floresta. 

(Autora do texto: uma das professoras observadas nesta pesquisa) 

As crianças se calam. Ouvem atentamente. Brincam e incorporam normas 

imprescindíveis para a escola e sociedade. Este capítulo irá abordar as sutilezas de atividades 

lúdicas que procuram disciplinar e formar os sujeitos tão esperados pela sociedade: úteis e 

dóceis. 
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Este trabalho de enquadramento, depois de tentativas com prêmios, ameaças, castigos 

e punições com resultados ineficientes, é substituído por histórias infantis envolventes, jogos 

e brincadeiras divertidas que acontecem no pátio e em sala de aula e atividades diversificadas 

dentro de projetos pedagógicos. 

Nas escolas observadas, os momentos lúdicos são bastante freqüentes. Possivelmente, 

a ludicidade esteja assim presente pelo fato de o trabalho pedagógico estar sendo realizado 

com crianças entre cinco e seis anos de idade. Elas brincam, se divertem, ouvem histórias e 

estão sendo disciplinadas e, lentamente, recebendo o prolongado e duradouro processo de 

modelação dos seus corpos. 

4.1 A HORA DAS HISTÓRIAS! 

A história, contada anteriormente, parece pequena, mas é capaz de gerar um silêncio 

absoluto, funcionando do primeiro até o último dia de aula do ano letivo. Cada escola teve sua 

história. Elas têm títulos, desenvolvimentos e até desfechos diferentes, mas todas têm 

implícita a intenção de disciplinar, modelar e formar, aqui no sentido de moldar, de dar forma. 

A “Lenda do Curucutu” fez parte integrante de todo o ano letivo de 2008, período de 

observação desta pesquisa, pois, a história, contada no primeiro dia de aula, ainda era 

lembrada e controlava com muita eficácia o comportamento dos alunos da classe de 

alfabetização até os últimos dias de aula do ano. 

Curucutu, conforme anteriormente mencionado, era um homem horrível, nojento, 

fedido e só comia coisas terríveis como cobras, aranhas, minhocas e pererecas. Este sujeito 

havia perdido seu filho, que tinha a idade dos alunos desta turma e, para piorar a situação, a 

professora era amiga do tal Curucutu. Ela avisou aos alunos que estava ajudando o amigo a 

encontrar seu filho e que esta criança seria muito fácil de ser localizada. Devido ao fato de ser 

filha ou filho de um homem que só comia coisas que se mexiam muito, a criança certamente 

seria aquela que se mexesse muito, que não ficasse quieta sentada em seu lugar e como disse a 

professora “não tivesse sossego na bunda”. Diante da promessa que a professora fez, de 

devolver a criança inquieta assim que a encontrasse para o seu verdadeiro pai, nenhuma 

criança tinha coragem de se mexer muito, de levantar da cadeira, de conversar, de correr no 

recreio, porque certamente nenhuma delas gostou da idéia de ser o filho que o Curucutu 
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procurava há alguns anos e ter que passar a vida sem tomar banho, morando numa floresta 

assombrada e comendo apenas coisas muito nojentas. 

“O poder disciplinar é, ao mesmo tempo, uma sujeição e um trabalho que se exercem 

sobre os corpos e os produzem não só para que se façam o que se quer, mas, principalmente, 

para que funcionem como se quer” (BELTRÃO, 2000, p. 40). E para consegui-lo, “na escola, 

a disciplina funciona através de técnicas e mecanismos que visam dar ordem à multiplicidade 

difusa, confusa, dos grandes coletivos que ela abriga e administra” (BELTRÃO, 2000, p. 40). 

Por isso, a técnica das histórias era usada pela professora que dizia: “Epa, epa, epa turminha! 

Menos bagunça, senão eu pego o filho do Curucutu” (Diário de Campo, 18 de junho de 

2008). Freqüentemente os alunos eram lembrados e alertados pela professora sobre o 

Curucutu. Os alunos não pensavam, nem demoravam para atender. Como sempre, ninguém 

queria morar com o terrível Curucutu. Lembrar o nome deste personagem sempre foi técnica 

certa para conseguir ordem e obediência imediatas, ou seja, para que as coisas funcionassem 

como se quer. 

A professora não perdia tempo. O personagem de terror até tinha amizade com a 

pesquisadora, informação que fez os alunos terem seu medo multiplicado por dois durante as 

visitas de campo. 

O Curucutu, personagem criado por uma das professoras, chegou até a receber cartas 

da mesma e para todos os alunos terem certeza do que se passava, eles tinham a oportunidade 

de testemunhar os momentos de escrita das cartas que a professora fazia endereçadas para o 

Curucutu. 

As atividades, que para as crianças são divertidas, interessantes ou assustadoras, para 

as professoras são uma saída para enquadrar aqueles que ainda não estão moldados conforme 

as normas, muitas delas, as leis que elas mesmas estabeleceram. Em entrevista, uma das 

professoras afirmou que “em primeiro lugar, o aluno tem que saber que se ele quer respeito, 

tem que me respeitar primeiro. Outra coisa que eu levo muito a sério é a minha palavra. As 

histórias ajudam, mas não resolvem, eles já não respeitam mais nada. Não têm mais medo de 

nada” (Diário de Campo, 14 de abril de 2009). 

Diante dos casos que as professoras consideram perdidos, ou seja, daqueles alunos que 

ainda não incorporaram as normas, as professoras vêem que é chegada a hora de resgatar o 

medo que foi perdido, o medo que sempre foi um parceiro para auxiliar no enquadramento 

dos indivíduos. 

A necessidade de ter uma sociedade angustiada, amedrontada e com comportamentos 

desejáveis, fez surgir entre os séculos XVII e XIX, o que Delumeau (1989, p. 32) chamou de 
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“fase de criação de histórias que multiplicaram fobias, negatividade e desespero”. Delumeau 

define medo como “uma emoção-choque, provocada pela tomada de consciência de um 

perigo presente e urgente que ameaça, cremos nós, nossa conservação” (DELUMEAU, 1989, 

p. 23). 

Tornar as crianças quietas pelo medo de serem levadas para o Curucutu, para obter o 

que se espera de um aluno em sala de aula, era o objetivo da história. Entretanto, em poucas 

semanas de aula, as crianças descobriram que poderiam se comunicar por meio de disfarçados 

cochichos. Era só a professora virar as costas e os cochichos começavam a circular no 

ambiente da sala de aula. 

A comunicação entre alunos não é a atitude esperada pelos professores. Aqueles não 

devem falar, nem perturbar as aulas com o barulho de suas vozes. Caso isto ocorra, a 

conclusão é muito simples: não há disciplina. 

Assim que a professora percebeu o que estava acontecendo, alunos falando e fazendo 

muito barulho, portanto, indisciplinados, não gostou do que viu e tratou de pensar em outra 

história. Segundo Delumeau (1989, p. 23), “a presença do medo está limitada ao aparecimento 

de ameaças”. Caso os alunos não se sintam ameaçados, não sentirão medo. Por isso, percebe-

se a necessidade constante que as professoras tinham de repetir ou criar novas ameaças. Neste 

caso, a professora contou para os alunos a lenda do Beuzebu. Novas histórias foram a solução 

que as professoras encontraram diversas vezes para tentar contornar momentos de total 

indisciplina. 

 

 

A LENDA DO BEUZEBU 

 

O Beuzebu, primo do Curucutu, também estava muito triste, pois ele também perdeu 

seu filho. 

As pessoas não tinham medo dele, só não agüentavam mais escutá-lo, pois ele engoliu 

um papagaio e vivia falando. 

Mas é fácil ajudá-lo a encontrar seu filho, pois a criança fala demais, fala o tempo 

todo. E segundo informações que se teve, o filho dele saiu da floresta e anda falando pela 

cidade afora.  

O Beuzebu anda por aí perguntando: 

─ Cadê o filho do Beuzebu? 
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─ Cadê o filho do Beuzebu? 

Se alguém achar uma criança assim, falando sem parar, pode ter certeza que é o filho 

do Beuzebu. 

(Autora do texto: uma das professoras observadas nesta pesquisa) 

Beuzebu tinha uma história semelhante ao Curucutu. Ele também tinha perdido um 

filho pequeno que, atualmente, tinha a mesma idade dos alunos da classe de alfabetização. 

Comia coisas nojentas e falava muito porque era um papagaio. Mas, por incrível que pareça 

tinha um filho humano. Então, seu filho, assim que fosse encontrado pela professora seria 

devolvido para o pai. A característica para identificá-lo: fala demais! 

Agora, o trabalho para a produção dos comportamentos desejados pela escola e 

sociedade já parece mais completo. O Curucutu os engessou e as bocas estão fechadas porque 

o Beuzebu as calou. A professora até já trabalha mais alegre! “Está vendo só! Como eles 

ficam quietos!? Essas histórias que eu conto funcionam, por isso eu sempre uso histórias”. O 

contentamento da professora está ligado ao sabor de vitória, de missão cumprida. Os alunos, 

finalmente, estão disciplinados e sob controle. 

A disciplina fabrica assim corpos submissos e 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). [...] digamos que 
a coerção disciplinar estabelece no corpo o elo coercitivo entre uma aptidão 
aumentada e uma dominação acentuada. (FOUCAULT, 2007, p. 119). 

Sendo assim, sempre que a conversa ou o movimento começava, a professora dizia 

bem alto “não vou dizer nada pra vocês, simplesmente chamo o Curucutu e o Beuzebu pra 

buscar os filhos deles”. Esta frase parecia mágica. O silêncio tomava conta da sala. Às vezes, 

não se ouvia mais nenhum movimento até o final da aula. Estas lendas tinham o poder de 

controlar o comportamento por quase duas horas de aula, sem que a professora precisasse 

lembrar os alunos sobre a existência de regras, silêncios ou medos. 

Histórias contadas, não apenas com o intuito de divertir as crianças. Histórias como 

essas são usadas por famílias e escolas para conseguirem o controle de ações e 

comportamentos.  

Assim, a lenda do Curucutu fez lembrar um livro infantil alemão, que veio ao Brasil 

junto com os imigrantes alemães, escrito por um médico chamado Heinrich Hoffmann, cujo 

título é Der Struwwelpeter, em português, o menino desleixado. 
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O Der Struwwelpeter, estudado e analisado em sua versão original, em língua alemã, 

por Andrade, Bona e Pereira (2005) diz respeito aos propósitos de educação dos impulsos e 

dos costumes. Suas histórias “objetivam o fortalecimento do autocontrole, a inibição de 

paixões e o controle de pulsões, tornar as condições externas em auto-restrições ou auto-

regulações para si mesmos” (ANDRADE; BONA; PEREIRA, 2005, p. 2). Ou seja, as 

histórias objetivam inculcar na criança o controle dos impulsos de conduta e emocionais e 

desenvolver o espírito de previdência. 

As condições imediatas de criação das histórias mencionadas são assim justificadas 

pela professora: “Os alunos gostam de histórias. Então, precisamos unir o útil ao agradável. 

A função delas é só manter a ordem, só pra eles serem bons. Não tem nada de querer 

assustar as crianças como muitos pensam”. Nesta fala, a professora justifica a razão que a 

levou a criar histórias. Para ela, não há nada mais normal do que tomar medidas que tornem as 

crianças boas e sociáveis, dóceis e agradáveis, civilizadas e absolutamente bem disciplinadas. 

Os personagens criados pela professora lembram o que Gilberto Freyre diz sobre as 

histórias contadas para as crianças nas casas grandes e senzalas durante o período colonial: 

“eram como papões ou terríveis figuras do outro mundo, [...] para devorar ou arrebatar 

meninos maus. [...] O fim, o moral, o pedagógico, de influir pelo medo ou pelo exemplo do 

castigo” (FREYRE, 2004, p. 199). 

Aliás, o mais curioso desta situação é que as histórias infantis neste contexto estão 

sendo criadas e utilizadas no século XXI, com os mesmos objetivos que se tinha desde o 

século XVII, quando surgiram as escolas e junto com elas o objetivo de se disciplinar os 

sujeitos nas instituições. Ao longo destes séculos, foram escritas histórias, como por exemplo 

a do Struwwelpeter, história infantil escrita no século XIX, que mostram que durante todo 

este período, por diversas vezes, criou-se técnicas diferentes para conduzir os 

comportamentos humanos. 

Curucutu, Beuzebu e Zebedeu. Estes nomes estão na anotação da última aula 

observada nesta pesquisa. Foi descoberto um novo personagem. Agora, resta saber, quem é o 

Zebedeu? Certamente, para ter sido citado junto com Curucutu e Beuzebu, era mais um 

personagem de alguma história criada pela professora com finalidades disciplinadoras. 

Quando questionada, a professora disse que neste dia não teria tempo para contar a história, 

que era a mais longa de todas e prometeu marcar um encontro para contar mais esta história. 

Numa escola não muito longe daquela onde conhecemos o Curucutu, mas locus desta 

pesquisa, uma professora alfabetizadora utilizou um livro de literatura para crianças, cujo 

título é: Se ligue em Você, do autor Luiz Antônio Gasparetto. Este livro ensina que crianças 



 52 

que fazem coisas boas, obedecem pais e professores, não insistem em pedir algo que não 

ganham têm uma luz acesa em seu peito. Já as crianças birrentas, desobedientes, choronas e 

que reclamam de tudo, têm a sua luz apagada e que, portanto, ninguém gosta delas. 

A história acima mencionada é escrita de um modo muito engraçado e simples. Não 

houve criança que não tivesse guardado estas informações na memória e que não tenha 

controlado seu próprio comportamento, bem como o do colega para garantir que as “luzes não 

se apagassem”. Esta conclusão fica clara quando a professora fala para a turma “Todos 

sentados e quietos. Não quero ouvir nenhum piu!”. E, logo em seguida, uma criança afirma: 

“Professora, veja como a luz do Fulaninho está apagada! Ele continua falando!”. Esta 

situação aconteceu semanas depois do livro acima mencionado ter sido lido para as crianças 

desta turma. Este livro “Se ligue em você” está sendo usado para produzir os comportamentos 

esperados e manter a ordem. 

O Curucutu e as demais histórias mencionadas neste capítulo podem se configurar, 

então, como aquilo que Foucault (2007) identificou como os recursos para o bom 

adestramento. Como devem funcionar, segundo o autor, de forma permanente, contar essas 

histórias o tempo todo, além de cansar as crianças e a professora podem perder o seu poder 

disciplinador. Assim, surgem outras maneiras de divertir e disciplinar como será visto a 

seguir. 

4.2 OS VALORES: PROJETO E PROVA 

As professoras dedicam muito tempo e energia para disciplinar e reproduzir valores. 

Este processo precisa estar embutido nas aulas para apresentar efeitos mais rápidos e eficazes. 

A preocupação em obter resultados positivos gera a busca por técnicas lúdicas. 

Por isso, surgem projetos, como por exemplo, o Projeto Valores, no qual as 

professoras realizam diversas atividades, como jogos, músicas, poesias, filmes, palavras-

cruzadas, questionários e todo tipo de atividade escolar, lúdica ou nem tanto, sempre com o 

objetivo de ensinar valores morais para as crianças. 

Além do Projeto Valores, que foi uma série de atividades moralizantes e 

disciplinadoras, em outra escola pesquisada aconteceu o Projeto Virtudes. As observações 

realizadas neste segundo projeto aconteceram eventualmente, em virtude da terceira escola 

envolvida e autora do Projeto Virtudes ser da rede privada e não ser observada por mim, no 
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entanto, a segunda escola foi convidada para “usufruir” dos momentos do projeto, que 

envolveu alfabetização e recreação. As crianças das escolas escreviam cartas em aula e 

trocavam as mesmas por meio das professoras. Também aconteceram encontros entre as duas 

escolas para realizar atividades culturais e recreativas, sempre dando ênfase aos valores 

morais, tais como: amizade, respeito, perdão, sabedoria e amor. 

No projeto, previamente, existia os assuntos e as atividades delimitados. Contudo, por 

vezes, aconteciam atividades criadas além-projeto, como o exercício de Geografia que 

começou por um questionário, caça-palavras e foi finalizado com uma prova por escrito, 

realizada alguns dias depois das atividades em aula sobre o referido assunto: 

 

 

PROVA DE GEOGRAFIA 

 

 

O motivo que levou a professora a este “conteúdo” de geografia foi a indisciplina. As 

crianças correm em cima das mesas nas horas de comer, gritam muito quando estão no pátio, 

brigam constantemente, esquecem parte do material escolar em casa e fazem outras coisas 

ainda que mostram que a situação disciplinar está fora do controle. O desespero das 

professoras é grande. O conteúdo passado para os alunos não tem nada de geografia de fato. 

Percebe-se, portanto, que os conteúdos das matérias são substituídos por práticas moralizantes 

e que se consome grande parte do tempo das aulas para se disciplinar os alunos e conseguir 

que eles se mantenham quietos. 
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A realização dos projetos é marcada por momentos mais lúdicos. Nem sempre as 

crianças estão em sala, sentadas em ordem e escrevendo. Para tornar mais divertidas as aulas 

sobre valores morais, as crianças contam com atividades interessantes como veremos a seguir. 

4.3 VAMOS BRINCAR DE UMA COISA BEM LEGAL? 

 

A AMARELINHA DO BOM COMPORTAMENTO 

 

O uso das cores pelas professoras da educação infantil e séries iniciais é bastante 

freqüente. No caso das professoras investigadas, vão desde as cores da amarelinha (azul e 

rosa) até o calendário do comportamento (vermelha, amarela e verde). 
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Jogar amarelinha na hora do recreio parece uma brincadeira comum e conhecida, que 

acontece durante os recreios em inúmeras escolas. O diferencial pode estar na maneira como 

esta brincadeira é ensinada numa escola pesquisada. As crianças, que são monitoradas e/ou 

vigiadas no recreio por adultos, professores, vigilantes e câmeras de vigilância eletrônica, 

fazem uma amarelinha diferente. 

Enquanto as crianças pensam que estão apenas brincando, tendo oportunidade de se 

divertirem, fazendo o que todas as crianças fazem e nada mais que isso, existe nos 

profissionais da escola, também o interesse em educar os alunos do modo mais eficaz 

possível, fazendo os alunos assimilarem a disciplina desejada. 

A amarelinha do bom comportamento, como é chamada, faz uso da cor rosa para 

designar o que é ruim e da cor azul o que é bom. A regra é muito simples. Joga-se como a 

amarelinha convencional, ou seja, rodada após rodada, pula-se de casa em casa, joga-se a 

pedrinha para acertar nas casas com frases em azul, ou seja, nas coisas boas. Quando a criança 

pula na amarelinha, deve cuidar para não pisar ou acertar a pedra numa casa que tenha algo 

ruim escrito, ou seja, as letras em cor-de-rosa. Quem acertar a casa com coisas ruins, quer 

com a pedra, quer durante o pulo, está fora da brincadeira. 

As regras deste jogo, que excluem quem pisa no lugar errado e mantém no jogo quem 

sempre pisa no lugar certo, fazem lembrar o jogo da vida, pois no nosso dia a dia, quem “pisar 

na bola” e onde não deve, pode perder oportunidades e ser excluído de certas coisas da vida. 

Lemos (2007, p. 11) aponta para o brincar como dispositivo de controle da infância na 

modernidade. A autora afirma que o “processo de brincar sujeita as crianças a certos modos 

de viver, pensar e agir, tendo como parâmetro uma produção de corpos infantilizados, 

obedientes e capacitados para servir aos imperativos capitalistas”. Foucault em sua obra 

Vigiar e Punir afirma que toda punição, na sociedade disciplinar, deve ser terapêutica e 

Lemos (2007) conclui que o brincar está sendo operado como tal. É mecanismo de 

recompensa e punição, utilizado para enquadrar e corrigir aqueles que não estiverem 

normalizados. 

Apesar de parecer uma atividade lúdica e diferenciada do cotidiano escolar, o objetivo 

da brincadeira, que começou durante uma aula de “boas maneiras”, era possibilitar a 

observação controlada nos recreios, manter a ordem, criar bons hábitos nos alunos. Manter a 

ordem e a disciplina são objetivos explícitos no planejamento da professora, que afirma que 

os alunos precisam com urgência “ganhar hábitos desejáveis pela escola e pelo mundo lá 

fora”. 
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Tomelin (2005, p. 69) em sua pesquisa sobre o recreio escolar afirma que este tempo 

“serve como um momento para reparar, consertar ou igualar as subjetividades presentes na 

escola”. A possível desordem que há no recreio, cria nos professores o desejo de organizá-lo e 

discipliná-lo. Sua aparência bagunçada não pode ser confundida com desordem, pois o tempo 

todo, os alunos estão sendo vigiados e controlados para não fugirem das regras, recebendo 

intervenções dos adultos para, como conclui Tomelin (2005), tornar o tempo ocioso dos 

recreios mais proveitoso e saudável. 

Talvez por isso que a escolha desta amarelinha “especial” tenha sido tão conveniente. 

Afinal, adestrar pelo exercício do corpo, a proibição de mentir, brigar e empurrar e a ordem de 

falar a verdade, obedecer, cumprir horários, estudar e ser organizado parecem técnicas mais 

doces e divertidas. 

Acontecem ainda outras atividades simples, como o ovo choco da amizade, que é 

brincado com as mesmas regras que já conhecemos neste trabalho, mas no final de cada 

corrida atrás do ovo, o amiguinho que perdeu deve receber um abraço. Esta atividade tem o 

objetivo de fazer as crianças brincarem de modo mais organizado e evitar possíveis brigas e 

desentendimentos causados pela frustração de perder uma brincadeira. Por isso, a professora 

colocou como regra, que a criança que perde deve ser abraçada por quem a derrotou, porque 

conforme a professora: “ordem, respeito e amizade acima de tudo” (Diário de Campo, 19 de 

junho de 2008).  

A amizade é um valor legitimado pelas instâncias de poder, por isso a escola exerce a 

função de cultivar esta virtude. Ainda para Lemos (2007, p. 2), “a apropriação do brincar 

ocorreu e se transformou em dispositivo de promoção do desenvolvimento de crianças e, 

simultaneamente, de produção de crianças normalizadas e controladas [...] visando inserir as 

crianças rapidamente na lógica de produtividade, docilidade e submissão”. 

Estas atividades funcionam, mas não por muito tempo. Se a brincadeira é na aula que 

antecede o recreio, neste momento, as crianças já estão se chutando entre si. É mesmo muito 

difícil conquistar a vitória de formar uma turma tão docilizada. 

Existe uma outra brincadeira: a brincadeira do silêncio. “A professora chamou 

atenção e avisou que ninguém sairia se não estivesse sentado e quieto. Chamou os alunos 

nome por nome, dando bronca e alterando a voz. Deu ordem que começassem a brincadeira 

do silêncio. Brincaram até o sinal” (Diário de Campo, 07 de agosto de 2008). 

Mas nem sempre as brincadeiras funcionam. Conforme sentenciou uma das 

professoras: “Uma coisa que eu não faço mais é brincadeiras ou outras atividades lúdicas 

pra disciplinar. Já fiz isso há alguns anos, mas não tive resultado” (Diário de Campo, 14 de 
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abril de 2009). A caminhada em torno da disciplina já passou por várias etapas, mas quando 

não se consegue por um meio é preciso pensar em outros. 

Para Rocha (2002, p. 15), esta é a lógica da sociedade disciplinar:  

Quanto mais escolarizados formos, mais indisciplinados existirão, quanto mais 
indisciplina houver, mais desorganizada (despolitizada, mal educada, 
indisciplinada) será a sociedade e mais necessidade e vontade de disciplina ter-se-á; 
mais aceitável e desejável, então, será a escola e o sistema de controle disciplinar. 

É chegada a hora, então, de chamar a família. A tarefa de disciplinar precisa ser 

dividida. Entram em cena, agora, outros mecanismos de controle, conforme será visto a 

seguir. 
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5 ESCOLA E FAMÍLIA: UMA PARCERIA NA EDUCAÇÃO 

 

COMUNICAÇÃO ESCOLA/FAMÍLIA 

 

 

As crianças já não atendem mais às ordens e decisões das professoras e da escola com 

prontidão. A preocupação é imensa. Surge uma geração que parece fora de controle e muito 

mais difícil de ser disciplinada. A escola se esforça para ter a colaboração da família. Neste 

momento, a instituição escolar apela para o poder que os pais têm com seus filhos. Nas 

entrevistas e no seu dia a dia, as professoras se queixam dos alunos, da indisciplina, de não 

encontrarem mais saídas para os problemas instalados no espaço escolar. 

A escola também se queixa da ausência dos pais. A tarefa da escola está cada vez mais 

difícil. Além de disciplinar, é preciso chamar e convencer os pais a ajudarem. Segundo as 

professoras, a ausência da família dos alunos nas reuniões e outros momentos proporcionados 

dentro da escola é gritante. Professores e equipe gestora tentam envolver os pais e torná-los 

aliados da tarefa de disciplinar. Cartinhas ensinando e convidando os pais a fazer brincadeiras 

com seus filhos com intenções disciplinadoras, são algumas das estratégias utilizadas e serão 

objeto deste capítulo. 
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Neste capítulo, portanto, será visto como a escola tenta envolver os pais nas atividades 

escolares a fim de tornar a família aliada no processo de disciplinamento. 

5.1 SENHORES PAIS! 

É muito difícil encontrar uma escola que não use um instrumento chamado “agenda 

escolar”. É um espaço utilizado para enviar e receber informações da família. Analisando as 

agendas dos alunos, a escola usa este instrumento com uma freqüência muito maior que a 

família. 

A comunicação da família com a escola, geralmente, é para justificar faltas da criança 

em dias de aula, pedir permissão para o aluno fazer as provas do dia em que faltou às aulas e 

esclarecer dúvidas que ainda permanecem sobre passeios, tarefas, provas, notas ou outras 

atividades escolares. 

Do outro lado da comunicação, está a escola que usa a agenda para reclamar dos 

alunos para seus pais, pedir apoio na imposição de limites disciplinares para o estudante etc. 

Antes de mais nada, o espaço de escrever e comunicar-se com a família tornou-se um meio 

eficaz de amedrontar e controlar a disciplina. 

A agenda escolar passa, então, a ser instrumento que causa medo: “a professora 

avisou que se continuassem falando escreveria um bilhete na agenda. Todos ficaram quietos” 

(Diário de Campo, 06/11/2008). 

Caso a ameaça não funcione, a ação se concretiza: “[...] o menino fez de novo, a 

professora virou-se, pediu a agenda e escreveu um bilhete para o pai. [...] ‘quietos! Não me 

tirem a concentração! Estou escrevendo um bilhete pro pai do Fulano’” (Diário de Campo, 

06/11/2008). Nesta data, encontra-se registrado no Diário de Campo, este procedimento de 

ameaça, por oito vezes. 

O mecanismo da agenda é de uso freqüente por todas as professoras observadas nesta 

investigação, mas nesta data especificamente, o uso foi freqüente e anormal. Possivelmente, 

este uso anormal do mecanismo está ligado ao tipo de comportamento dos alunos naquele dia. 

Conforme disse a professora: “eles estão anunciando a chuva”, pois não paravam de se 

mexer e nunca pareceram tão agitados e “bagunceiros”, conforme disse a professora, quanto 

nesta tarde de observação. 

Mas, quando os bilhetes na agenda deixam de ter efeito, procura-se novas estratégias. 
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5.2 REVISÃO DA AULA DE HOJE: A TAREFA DOS PAIS! 

As aulas são revisadas com ênfase no final de cada dia de aula. Neste momento, os 

pais são chamados a participar dessas tarefas escolares. Constantemente eles recebem bilhetes 

que os chamam para continuar uma atividade e reproduzir uma atividade já realizada pelas 

professoras. Assim, são enviados para os pais das crianças, carinhosos cartões convidando 

para que a família dê continuidade ao trabalho pedagógico realizado na escola. 

A revisão que acontece, ao contrário do que talvez se possa imaginar, não são sobre 

matérias escolares. O que as professoras revisam ao final de cada dia de aula são as atividades 

de casa que devem ser feitas junto com a família, ou seja, as atividades moralizantes. Sendo 

assim, o que é revisado são os valores ensinados naquele dia. É o que se pode ver quando as 

crianças são questionadas: “‘depois do que vocês aprenderam hoje, respondam: é certo pedir 

perdão?’ As crianças responderam: ‘sim!’ E a professora retomou a palavra: ‘então, é isso 

que vocês têm que dizer pros pais’” (Diário de Campo, 03 de julho de 2008). 

O bilhete abaixo é a parte escrita da carta que os pais receberam naquele dia. Logo em 

seguida estava a amarelinha e a assinatura das colaboradoras deste projeto, a coordenadora 

pedagógica e orientadora educacional, conforme já vimos neste trabalho. 

 

 

A RECEITA 
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As escolas vivem mais um problema. Na maioria das vezes, os pais não dão 

continuidade ao processo disciplinador iniciado pela escola. Por isso, uma das professoras 

afirma durante a entrevista que “É que aqui a gente ensina uma coisa, daí em casa ensinam 

outra. Por isso nós não chegamos a lugar algum. A família destrói o que a escola tenta 

construir. A família deveria falar a mesma língua que nós” (Diário de Campo, 14 de abril de 

2009). Nessa passagem, percebe-se que a linguagem da escola e da família estão cada vez 

mais distantes e que isto vem dificultando o trabalho de disciplinamento. Deste modo, 

podemos concluir que, a partir do que as professoras falam, está cada vez mais difícil para a 

escola conseguir cumprir sua função, não é estranho, tampouco incomum que uma professora 

diga “o que os pais fazem, ainda é errado. Aí a gente faz reunião com os pais e só vem um 

terço deles. Os que aparecem ainda são aqueles pais dos que não são pestes” (Diário de 

Campo, 14 de abril de 2009). 

Fazer algo para os alunos deixarem de serem “pestes”, tem relação com a idéia de 

torná-los civilizados. À escola cabe, portanto, a tarefa de tornar os alunos educados e 

civilizados, ou seja, a tarefa de “domar/domesticar as feras/pestes”. Esta idéia está presente na 

fala das professoras. 

No início das entrevistas com as professoras, apresentei a reportagem do Jornal de 

Santa Catarina, de 09 de abril de 2009, que está nos anexos deste trabalho. A matéria 

questiona se a disciplina é a mocinha ou a vilã da história, ou seja, traz à tona uma discussão 

sobre o disciplinamento, se é certo disciplinar, de quem é este papel e como deve ser feito. As 

professoras não leram, nem pensaram para responder. Foram imediatas: “Primeiro vem a 

família. Ela já tem que dar as primeiras noções de boas maneiras e bom comportamento, 

depois vem a escola. Daí, sim é a hora de domar as feras”. Segundo o relato das professoras, 

“é a negligência da família que causa a indisciplina. Os pais e a sociedade não fazem nada, 

não fazem diferença nenhuma neste processo. Pais e sociedade jogam para o professor a 

responsabilidade de disciplinar. Aí, deixamos de dar conhecimento porque temos que 

primeiro disciplinar”. 

A escola reclama que falta os pais darem limites, falta o amor e a afetividade, falta os 

pais terem conhecimento do que podem e do que não podem fazer para educar. E para 

resolver isso, a professora sugere: “Sou da opinião que a escola deveria chamar o Conselho 

Tutelar para ensinar para professores e pais o que eles podem/devem e não podem/devem 

fazer. Os pais não sabem mais educar, a família não faz nada e eu tenho que disciplinar. E 

infelizmente, nem família, nem sociedade estão cumprindo seu papel. Sobrou tudo pra escola. 

Eu tenho que deixar de ensinar pra conversar e tentar disciplinar as crianças (Diário de 
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Classe, 14 de abril de 2009). E é diante dessas angústias, dessa confusão de estabelecer os 

papéis de cada um em sua instituição, que os professores estão chamando os pais para 

resolver os problemas disciplinares que estão ocorrendo dentro da escola. 

Sobre o embaralhamento dos papéis de cada um na instituição, escolar e familiar, o 

trabalho de Michalovicz (2008), registra as falas das professoras: 

Se a criança tem problemas na escola, na visão das professoras, a família é que não 
fez a sua parte e, permissivamente, deixou que a criança não cumprisse com suas 
obrigações. Ou, de outro modo, as famílias são as maiores responsáveis pelas 
dificuldades de aprendizagem e disciplinares dos alunos. Se a criança “vai mal” na 
escola, é porque a família não fez a sua parte. (MICHALOVICZ, 2008, p. 5). 

Portanto, é possível afirmar que há um conflito entre escola e famílias. Já não se sabe 

mais quem tem a função de fazer o quê. O fato é que se espera disciplina dos sujeitos. A 

escola, as professoras, tentam todas as técnicas que conhecem ou que conseguem criar. Todas 

as suas estratégias já estão esgotadas. Depois de rotinas disciplinares, prêmios, ameaças, 

castigos, punições, histórias, jogos, brincadeiras e projetos, em um ato de desespero chamam 

as famílias que, por sua vez, afirmam que as escolas já não educam mais como antigamente e 

se posicionam como frustradas porque levaram seus filhos para a escola e que lá eles não 

estão sendo educados. 

Enfim, a escola culpa a família, a família culpa a escola e fica a questão: quem deve 

disciplinar? Devemos disciplinar? Como? Qual é a função da escola? Michalovicz afirma que 

a dificuldade para se estabelecer a divisão dos papéis entre escola e família está relacionada 

com a maleabilidade do campo escolar. Para ela, “ser maleável não quer dizer não saber o que 

se deve fazer, não saber quais são suas responsabilidades, ser maleável é ser capaz de assumir 

novas responsabilidades e contribuir para o objetivo escolar – ensinar com qualidade e 

eficiência” (MICHALOVICZ, 2008, p. 132). 

Depois de todo o estudo desta trajetória de técnicas e tentativas para conseguir êxito 

no processo disciplinador, o que se pode perceber é o esforço em busca de alcançar o objetivo 

de disciplinar, tornar os sujeitos educados, ter indivíduos com valores morais e conhecimentos 

escolares. Tudo deve estar no mesmo “pacote”. O que as professoras observadas querem é 

que este processo seja eficiente, nem que para isto todos precisem participar deste processo, 

afinal, cabe à escola e à família o papel de ensinar e educar. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A escola, ao longo da história, faz uso de vários aparatos pedagógicos, disciplinares e 

arquitetônicos para constituir nos indivíduos, desde o primeiro momento de sua entrada nesta 

instituição, características homogêneas que possibilitam um controle eficiente e produtivo 

sobre aqueles que por ela passam. Técnicas como a fila, o controle do horário, a divisão de 

conteúdos/séries e a combinação de forças são atividades diárias nas instituições escolares. 

Estas técnicas são utilizadas para disciplinar e produzir individualidades organizadas e 

tranqüilas para a sociedade, ou seja, “corpos dóceis e úteis” utilizando a expressão de 

Foucault.  

Foucault (2007) afirma existir uma relação de fiscalização inserida na prática de 

ensino. A manutenção de um olhar permanente, que tem como objetivo anotar, observar, 

registrar e classificar produz nos sujeitos a certeza de sempre poder estar sendo vigiado. Deste 

modo, a instituição escolar se torna um local de vigilância e observação constantes. 

Nesta pesquisa, foi possível observar que o trabalho pedagógico realizado nas classes 

de alfabetização investigadas não é diferente. O disciplinamento, nessas classes, surpreende 

pela sua capacidade de muitas vezes se disfarçar sem perder de vista seus interesses primeiros, 

ou seja, a produção de indivíduos socialmente adaptados, disciplinados. Esta capacidade de 

disfarce dos objetivos de suas atividades produz a crença ilusória da criação de novas 

metodologias pedagógicas, porém metodologias que ficam presas em suas antigas 

concepções. São práticas e métodos antigos, de décadas e séculos passados presentes nas 

escolas de hoje como características de uma pedagogia contemporânea. Então, as técnicas e 

métodos disciplinares são renovados, melhorando seu grau de disfarce e eficácia. 

Os resultados desta pesquisa revelam mecanismos disciplinadores que acontecem de 

forma tácita ou explícita e que, os professores em questão, muitas vezes não se dão conta dos 

mesmos. As observações sugerem que as professoras têm práticas disciplinadoras 

eufemizadas, transfigurando jogos e brincadeiras em instrumentos de controle, além da 

utilização da literatura infantil numa pedagogia voltada a instilar nas crianças o medo e, com 

isso, obter delas comportamentos desejados e tidos como legítimos no espaço escolar. 

Desde as histórias aterrorizantes até as brincadeiras do recreio que também é vigiado e 

resulta em punição dos que fogem às regras, a escola busca o controle sobre o corpo do outro. 

O uso da contação  de histórias infantis é uma prática aceita sem nenhuma resistência pelas 

crianças. Para as professoras, a utilização de histórias é também uma forma de aproveitar o 
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tempo e educar, é “muito melhor deixá-los assim do que sem ter o que fazer”, conforme a fala 

de uma das professoras observadas que reproduz e incorpora seu próprio discurso pelo reforço 

e convencimento. 

Mas, nem sempre as técnicas alcançam os resultados esperados. Isto mostra que 

muitas vezes os mecanismos disciplinares utilizados não estão mais sendo eficientes. Isso 

acontece quando entra em cena a resistência, ou seja, a não aceitação das regras, por parte das 

crianças. É no conceito de resistência que se inicia a explicação do desespero cada vez maior 

de escolas, professores e gestores, que afirmam não mais saber o que fazer com a indisciplina 

sem solução. 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa foi possível concluir que as professoras 

tentam disciplinar, tentam resolver, inventam coisas, ameaçam, castigam, punem e quando 

não há mais o que fazer, chamam a família. As famílias têm a função de participar e assumir a 

responsabilidade pela educação das crianças. A família é uma instituição que precisa 

funcionar. Foucault (2007) diz que a família moderna faz os mecanismos disciplinares 

acontecerem como devem, e caso percebam alguma falha precisam encaminhar aqueles que 

precisam ser disciplinados, as crianças, para um internato. O dispositivo família não pode ser 

dispensado e as professoras, talvez sem se dar conta disso, estão chamando este dispositivo 

disciplinar para lhes auxiliar. A família é tão importante que caso não exista nas figuras de pai 

e mãe, precisa ser substituída por um orfanato. Castro (2009), leitor de Foucault nos diz que a 

família é: 

Um dispositivo de soberania, uma engrenagem essencial da sociedade disciplinar. 
Ela funciona como a articulação de diferentes dispositivos disciplinares. Por um 
lado, a família assegura a inserção do indivíduo nos diferentes dispositivos 
disciplinares (escola, trabalho, exército). Por outro, assegura a passagem de um a 
outro (da escola ao trabalho, por exemplo) (CASTRO, 2009, p. 115). 

Diante dos dados coletados, da análise e reflexão sobre cada situação vivida nas 

escolas, por inúmeras vezes me coloquei no lugar das professoras. Foram quase cinco anos 

em sala de aula, são quase nove anos em escola, e foi difícil pensar a rotina escolar de outra 

maneira. Lembro como se fosse hoje da minha primeira experiência em sala de aula como 

professora: a orientadora educacional entrou em sala comigo no primeiro dia de trabalho e 

disse: “tenho ordem da diretora para assistir você até ter certeza que você dá conta de manter 

a disciplina e ensinar, isso é o que chamamos de domínio de classe”. Fui vigiada durante 

quinze dias e, finalmente, ouvi da orientadora: “você é competente, portanto, a partir de hoje 

não vou mais assisti-la. Apesar de ser sua primeira experiência em sala de aula, você já 



 65 

mostrou que tem capacidade de organizar o tempo, as aulas, os conteúdos e o mais 

importante, você sabe fazer os alunos obedecerem-na”. 

A escola atual ainda espera isso das professoras, direção e coordenação têm a função 

de cobrar  das professoras que todo esse processo disciplinador aconteça. Afinal, as crianças 

precisam estar quietas e comportadas, caso contrário, a professora não tem o tal domínio de 

classe e não pode ensinar/educar. 

Não bastasse a equipe gestora da escola fazer cobranças das professoras, os pais 

também vêm até a escola para reclamar e reivindicar para que nas aulas haja ordem e 

disciplina. Parece mesmo não haver saída: ou as professoras disciplinam ou elas são 

excluídas. É possível perceber que assim como os alunos, as professoras também são vigiadas 

e controladas e, assim sendo, não importa o método, a técnica. O que importa é conseguir das 

crianças uma letrinha bonita, um corpinho quieto e uma boquinha fechada, pelo menos na 

lógica escolar que temos hoje. 

Na atual função que exerço, a coordenação pedagógica, também fica difícil o 

vislumbre de outras ações, uma vez que respondo diretamente à instância maior, que tem as 

mesmas práticas citadas na pesquisa. O trabalho da instituição escolar é alicerçado no 

disciplinamento, exigência da lógica da sociedade atual, e no cotidiano, todos os profissionais 

da educação precisam seguir estas regras. 

Esta pesquisa fez surgir novas inquietações, a necessidade de compreender este 

complexo cenário que é a escola, sua função, sua intenção, seu “problema”. É definitivamente 

angustiante assistir ao desespero dos profissionais da educação e dizer que não há soluções ou 

respostas prontas para os problemas disciplinares na escola. 

É possível pensar este tema e buscar novas alternativas para que sejam encontrados 

caminhos que levem à configuração de uma outra sociedade, que possa ter espaço para uma 

educação dentro de outras perspectivas, outros olhares e que, quem sabe um dia, se possa, 

conforme nos atuais Projetos Políticos Pedagógicos “oferecer ao educando, oportunidades que 

o transformem em cidadãos pensantes, possuidores de uma mentalidade científica, lógica, 

crítica e autônoma, capazes de interpretar e transformar a natureza e o meio em que vivem, 

para o exercício consciente e democrático da cidadania” (Projeto Político Pedagógico de uma 

das escolas observadas), portanto, alunos críticos, participativos, autônomos diferentes dos 

que temos hoje.  
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APÊNDICE A 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA COM AS PROFESSORAS 

 

 

As perguntas que foram roteiro para a minha conversa foram: 

� Neste momento você já tem alguma opinião sobre o artigo do jornal? 

� De quem você acha que é o papel de disciplinar? 

� Você se considera disciplinadora? Como faz isso na prática? 

As perguntas foram se encaixando dentro da conversa que tivemos. Em momento 

algum tive que interromper um assunto para fazer as perguntas acima. As falas das 

professoras durante as entrevistas estão em itálico. 
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APÊNDICE B 

 

ENTREVISTA COM A PROFESSORA A 

 

Comecei a conversa dizendo que gostaria de saber algumas coisas sobre o que ela 

pensa em relação a disciplina. Falei do artigo no jornal. Ela disse que não viu e nem poderia 

ler naquele momento porque tinha esquecido os óculos em casa. Eu relatei para ela sobre o 

que falava o artigo do jornal e ela disse que o jornal estava certo. Concordou com tudo o que 

o artigo trazia, apesar de ele estar trazendo pontos de vista diferentes. Quando perguntei à ela 

o que pensa sobre o disciplinamento das crianças ela disse depende, às vezes tem que ser bem 

rígida mesmo. Também disse que nos casos de alunos que sofrem violência em casa, o que 

ajuda é uma boa conversa, porque nesses casos falta amor e afetividade na família, então é 

claro que lá também não vai ter conversa com a criança. Neste momento da conversa 

perguntei à ela se acha que o papel de educar, disciplinar é da família. Foi imediata na 

resposta. Primeiro vem a família. Ela já tem que dar as primeiras noções de boas maneiras e 

bom comportamento, depois vem a escola, dá sim é a hora de domar as feras. Mas, por favor, 

não escreva isso no seu trabalho. Escreva que na escola, o professor tem o papel de controlar 

a disciplina. Se falarmos em domar as feras, vão pensar que somos muito carrascos. 

Então falei para a professora que já mencionou a família, a escola e questionei a 

sociedade. Perguntei qual o papel da sociedade na opinião dela. Ela respondeu que é a 

negligencia da família que causa a indisciplina. Os pais e a sociedade não fazem nada, não 

fazem diferença nenhuma neste processo. Pais e sociedade jogam para o professor a 

responsabilidade de disciplinar. Aí, deixamos de dar conhecimento porque temos que 

primeiro disciplinar. 

Perguntei para a professora: então você se considera uma professora disciplinadora? 

Com certeza! Só assim pra ter bom rendimento em sala de aula. Em seguida perguntei como 

ela faz esse disciplinamento. Perguntei se usa métodos, técnicas. A única coisa que faço pra 

disciplinar é conversar, chamar atenção ou em últimos casos chamar os pais pela agenda. 

Uma coisa que eu não faço mais é brincadeiras ou outras atividades lúdicas pra disciplinar. 

Já fiz isso há alguns anos mas não tive resultado. Elogios também funcionam, como por 

exemplo dizer “hoje foi bom, mas quero ainda melhor”. Na verdade, toda técnica que 

disciplina é bem-vinda, se você tiver alguma coisa diferente que funcione, me passe. 

A conversa terminou por aí. Ela disse que precisava se organizar porque logo bateria o 

sinal. 
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APÊNDICE C 

 

ENTREVISTA COM A PROFESSORA B 

 

Da mesma forma, comecei falando pelo artigo do jornal. A primeira coisa que a 

professora fez foi pedir a cópia do artigo para ler em casa. Quando eu falei que gostaria de 

saber da opinião dela, ela começou a falar sem me dar a oportunidade de responder. Sem 

querer, ela respondeu o que eu queria ter perguntado. Olha Sharlene, que coincidência você 

aparecer aqui pra falar justamente sobre isso no dia de hoje. no recreio de hoje de manhã, 

ainda estava conversando com minhas colegas pedagogas. Todas temos a mesma opinião. Há 

anos atrás era um prazer vir pra escola porque era pra ensinar. Eu vinha feliz pra escola. 

Agora venho para educar, venho com angústia, desânimo, é triste ter que falar isso. E essa 

tecnologia tá atrapalhando, não serve nem pra ensinar alguma coisa pras crianças. Falta os 

pais darem limites. A educação era pra vir de casa e a escola só continuar. Mas isso não é 

mais assim. A gente tem que deixar de ensinar pra primeiro endireitar as crianças. Por isso 

minha tristeza. A família não faz nada e eu tenho que disciplinar. To toda vida tentando outra 

coisa, por nada mais funciona. Esse ano inventei o “cantinho triste”, fiz um cartaz com um 

boneco chorando. Quem bagunçar tem seu nome escrito lá a cada vez que incomodar. E cada 

vez que o nome for escrito perde um ponto na nota. Eu tento “n” maneiras de sanar o 

desconforto de estar em uma sala de aula indisciplinada. 

O que os pais fazem, ainda é errado. Essa história de ritalina não serve de nada. Só 

dopa os alunos, mas não disciplina. Aí a gente faz reunião com os pais e só vem um terço 

deles. Os que aparecem ainda são aqueles pais dos que não são pestes.  

Eu faço pedir desculpa, dar abraço. Tenho que mudar meu planejamento porque daí 

um bate no outro, já saem sangrando e a gente aí, frustrada, tendo que contornar essas 

situações horrorosas de pura indisciplina. A gente fica muito frustrada com toda essa 

indisciplina. É frustrante perder tanto tempo tendo que disciplinar. Daí pra resolver esse 

problema, a gente sempre tem que estar inventando jogos ou atividades novas pra disciplinar 

porque só falar não adianta mais. A gente fala, grita e os alunos não tão nem aí. Mas sabe o 

que é isso Sharlene!? É que aqui a gente ensina uma coisa, daí em casa ensinam outra. Por 

isso nós não chegamos a lugar algum. A família destrói o que a escola tenta construir. A 

família deveria falar a mesma língua que nós. 

 A conversa terminou por aqui. A professora disse que ainda precisava fazer outras 

coisas e eu agradeci por sua atenção. 
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APÊNDICE D 

 

ENTREVISTA COM A PROFESSORA C 

 

Esta professora fez a mesma coisa. Não li ainda, mas posso levar a cópia comigo? 

Tenho interesse em tudo o que possa ajudar a disciplinar. Ela me disse que estava pronta para 

responder, era só perguntar. Então perguntei a ela à quem ela atribui a responsabilidade de 

educar ou disciplinar. O Estatuto da criança é bem claro. Educar é papel de todos. Da 

família, da escola e da sociedade. E eu concordo com o estatuto. O problema é que ninguém 

lê e ninguém conhece ele de verdade. Falta conhecimento da parte de todos. Sou da opinião 

que a escola deveria chamar o Conselho Tutelar para ensinar para professores e pais o que 

eles podem/devem e não podem/devem fazer. Os pais não sabem mais educar, priorizam dar 

jogos, a TV e proíbem um amigo. Tá tudo errado. E infelizmente, nem família, nem sociedade 

estão cumprindo seu papel. Sobrou tudo pra escola. Eu tenho que deixar de ensinar pra 

conversar e tentar disciplinar as crianças. Aí perguntei pra ela se ela se via como uma 

professora disciplinadora. Ela respondeu que achava que eu era. Mas não sou. Se eu fosse, 

minhas técnicas dariam certo. Nem o calendário do comportamento não funciona mais. 

Aproveitando que ela mencionou a palavra técnicas, perguntei quais são as suas. E ela disse 

em primeiro lugar o aluno tem que sabem que se ele quer respeito, tem que me respeitar 

primeiro. Outra coisa que eu levo muito a sério é a minha palavra. Se é sim, é sim. Se é não, 

é não. Não adianta vir, chorar, pedir, não mudo minha palavra final. Eles precisam saber 

que tem limites. A aula também precisa ser dinâmica. Não se deve deixar o aluno sem ter o 

que fazer. Jogos, fazer pensar, conquistar o aluno. A minha fala, o meu tom de voz, a 

expressão facial, saber usar a voz; isso faz a diferença. Olhar de cara feia e falar grosso já 

mostra pro aluno o lugar dele. Às vezes se vai ao extremo, e eu vou mesmo porque se não 

fizer isso na hora certa, isso vai fazer falta nele pro resto da vida dele. 
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ANEXO 

 

MATÉRIA DO JORNAL DE SANTA CATARINA DE 09 DE ABRIL DE 2009 


