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RESUMO

A instituição Escola é considerada o segundo grupo socializador do
ser humano, sendo o primeiro, a família. O contexto escolar é, entre
outros agentes sociais de referência, igualmente responsável pela
socialização secundária e também transmissor de valores sociais,
morais, conteúdos científicos e regras disciplinares. Nesse sentido,
este artigo aborda a esfera denominada “controle” no espaço escolar,
verificando a sua materialização no cotidiano através das relações
estabelecidas entre os corpos técnico-pedagógico e discente.

PALAVRAS-CHAVES
Escola. Socialização. Controle.
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Este artigo enfoca a operacionalização do controle na instituição
escolar, baseando-se em Richard Sennet, Michel Foucault, Miriam
Abramovay e Jean-Claude Caron. Começa por descrever, de modo
sucinto, a funcionalidade do controle enquanto instrumento de
adequação e capacitação de pessoas.  Apresenta, em seguida,
características relacionadas à instituição escolar, buscando clarificar
os significados da escola junto à comunidade, bem como a utilização
de instrumentos disciplinares por parte desta instituição. São
consideradas as escolas privadas de vertente católica, as quais, além
de ministrarem as disciplinas de cunho científico adotam valores,
como ordem e respeito às autoridades.

O CONTROLE NA ATUALIDADE SOCIAL

Com o intuito de esclarecer esta questão referente ao controle,
Michel Foucault (1977), teórico do poder, em sua obra “Vigiar e Punir:
nascimento da prisão” enfatiza: “Em qualquer sociedade, o corpo está
presente no interior de muitos poderes apertados, que lhe impõe
limites, proibições e obrigações. Salienta que o poder não se transmite
como coisa, pois está em toda a parte, não possuindo caráter fixo,
controlando até mesmo aqueles que estão encarregados de controlar.
Nesse sentido, o amplo e complexo conjunto de instituições sociais
existentes, entre eles a escola, são veículos de exercício do controle,
tendo em vista sua função social de garantia de ordem.

O mundo atual globalizado apresenta novas formas de relações
sociais de trabalho, em decorrência da adoção de um novo padrão de
produtividade, determinado por uma revolução tecnológica de base
microeletrônica.Esta tendência passa a organizar o processo produtivo
de modo incomparavelmente mais rápido, tornando dispensável
grande contingente de mão-de-obra. Para os que ainda permanecem
incluídos no mercado de trabalho, novas formas de controle são
instauradas, ou seja, os trabalhadores trocam uma forma de submissão
ao poder cara a cara por outra, eletrônica, conforme Sennet (1999). A
liberdade de organização de tempos e movimentos por parte dos
trabalhadores traz consigo novos modos de manipulação.

De acordo com Foucault (1977), existe uma relação de fiscalização,
definida e regulada inserida na essência da prática do ensino. Não
como uma peça trazida ou adjacente, mas como um mecanismo que
lhe é inerente e multiplica a sua eficiência. Assim, constata-se o caráter
regulador e disciplinador da instituição escola em qualquer sociedade.
Seus sistemas de recompensas/ punições configuram-se como meios
/ instrumentos através dos quais o poder simbólico se materializa no
cotidiano dos atores escolares.

É preciso salientar que este escrito não pretende defender a
abolição de regras e normas que tornam possível a vida em sociedade,
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mas sim instigar uma reflexão e momentos de questionamentos, a
respeito daquilo que, em nosso dia-a-dia, adquire uma aparência de
fato natural e não de algo socialmente construído. O item seguinte
apresenta os traços essenciais em relação à articulação entre a escola
e a ação disciplinadora.

A ESCOLA E SUA AÇÃO DISCIPLINADORA

A educação é um fenômeno social e universal, sendo uma atividade
necessária à existência e funcionamento de todas as sociedades. Por
meio da ação educativa, o meio social exerce influências sobre os
indivíduos e estes, ao assimilarem e recriarem essas influências,
tornam-se capazes de estabelecerem um relacionamento ativo e
transformador em relação àquele.

Nas escolas, como em qualquer outro espaço institucional, existem
comportamentos que são negativamente sancionados mediante
punições específicas. A adoção de regras, enquanto valores que devam
ser comuns e conhecidos por todos, no processo de interação social,
faz com que os indivíduos se comportem segundo as expectativas do
papel social que estão desempenhando a cada momento. O quadro a
seguir evidencia alguns comportamentos e suas respectivas punições.

CAUSAS TIPOS DE PUNIÇÃO
QUANTIDADE

DURAÇÃO

Conversas e brincadeiras em classe1 Encaminhar ao SOE Quantas forem
necesárias

Assistir aulas com deveres e materi-
ais incompletos

2 Advertência oral Quantas forem
necesárias

Deveres incompletos3 Encaminhar o aluno
à biblioteca

Várias vezes

Excesso de bagunça, deveres incom-
pletos, derespeito ao professor

4 Cancelar o recreio Várias vezes

Deveres incompletos, bagunça, de-
sentendimento com os colegas

5 Segurar o aluno após
o horário

Várias vezes

Mau comportamento e falta de tarefas6 Tirar ponto Várias vezes

Uniforme incompleto, falta do cra-
chá de identificação

7 Mandar o aluno de
volta para casa

Uma ou duas ve-
zes

Quando está atrapalhando o anda-
mento da turma com conversas ex-
cessivas

8 Expulsar o aluno da
sala de aula

Várias vezes

Excesso de conversa ou desentendi-
mento com os colegas

9 Mudança de turma Até duas vezes

Conversas excessivas, brigas com
colegas, desentendimento com pro-
fessor, atrasos frequentes, desinte-
resses pelos estudos.

10 Termo de compro-
misso

Sem informação

Causas, tipos e duração das punições
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Causas, tipos e duração das punições (continuação)

Verifica-se que na essência de todos os sistemas disciplinares há
um pequeno mecanismo penal, ou seja:

 “Na oficina, na escola, no exército, funciona como repressora

toda uma micropenalidade do tempo (atrasos, ausências, inter-
rupção de tarefas), das atividades (desatenção, negligência, falta
de zelo), da maneira de ser (grosseria, desobediência), dos dis-
cursos (tagarelice, insolência), do corpo (sujeira, atitudes incor-
retas, gestos não conformes), da sexualidade (indecência,

imodéstia)” (FOUCAULT, 1977, p.159).

A escola, considerada como um dos grupos socializadores do ser
humano, desempenha importante papel na formação psicossocial dos
indivíduos. É considerada como locus de sociabilidade positiva, segun-
do a sua representação junto à sociedade. Contudo, suas práticas
permeadas por controles disciplinadores das pessoas configuram a es-
cola como portadora de uma violência própria, perpassada por forte
conteúdo simbólico. Para elucidar melhor esse assunto, os próximos sete
parágrafos são baseados no escrito de Jean - Claude Caron (1996) sobre o
cotidiano escolar e sua influência na formação e capacitação dos alunos.

A instituição escolar mostra-se componente da paisagem social e
cultural de muitas sociedades. Qual outra instituição se assemelha mais
fortemente à idéia de juventude? Essa associação depende de uma lon-

CAUSAS TIPOS DE PUNIÇÃO
QUANTIDADE

DURAÇÃO

Conversas e brincadeiras em classe,
discussão com colegas e professo-
res, não cumprimento dos horários
e reincidência dos deveres incom-
pletos

11 Advertência por es-
crito

Até três por ano

Alunos que apresentaram proble-
mas nos anos anteriores

12 Não renovação da
matrícula

Sem informação

Reencaminhamento à direção após
três advertências por escrito, brigas
sérias, agressões físicas, namoro,
consumo de drogas e cigarro

13 Suspensão Uma ou duas ve-
zes dependendo
da escola. Dura-
ção de 1 a 15 dias
conforme o caso

Quando o aluno encami nhado à di-
reção já foi suspenso e o caso for
considerado grave. Por exemplo,
fumar maconha na escola, brigar até
sangrar o colega, ameaçar professo-
res e coordenadores ou a pedido
dos pais

14 Transferência ou ex-
pulsão

Uma vez

Fonte: ABRAMOVAY, 2002, p. 144-145
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ga evolução que, na Europa, mais particularmente na França, nos cha-
mados liceus, assume caráter salutar.

O modelo normativo escolar, baseado no controle comportamental
de seus alunos e no exercício contínuo da disciplina tal como é co-
nhecido hoje, não é fato recente, apesar de todas as modificações so-
fridas ao longo da história.

Em relação ao Antigo Regime (séculos XVI a XVIII), o ensino apre-
sentava como finalidade mais a educação que a instrução: não que
nada seja aprendido, mas que não sendo objetivo da educação forne-
cer um diploma ou oficio, acentuava-se a fabricação de homens de
bem, protótipos de ordens baseadas no pensamento cristão, ou seja,
um objetivo de socialização.

Nesse sentido, tem-se na Europa, no fim do século XVIII, uma reno-
vação pedagógica em que, ao lado da definição de novas práticas, afir-
mam-se as idéias da onipotência da educação na modelagem do ser
humano. Helvetius Apud Caron (1996, p.70): “o homem não é de fato
mais que o produto da sua educação”. Ou ainda: “Não há para a nossa
parte do mundo, arruinada moral, espiritual e politicamente, nenhu-
ma salvação possível, a não ser pela educação, a não ser pela formação
da humanidade, pela formação do homem”, Pestalozzi Apud Caron
(1996, p.72).

 Ao longo do processo histórico, o caráter da escola, enquanto ins-
tituição reguladora e modeladora de comportamentos adquire novas
configurações. Na Pedagogia, em elaboração nos séculos XVIII e XIX,
encontram-se sempre os dois meios de balizar o comportamento dos
alunos: o castigo e a recompensa. Tal binômio já existia na prática
educativa do Antigo Regime e será conservado ainda após a Revolu-
ção Francesa (1789), inclusive nos estabelecimentos públicos.

No século XIX, a distribuição dos prêmios com bordas douradas,
encadernados em couro ou cartonagem vermelha com o timbre do
estabelecimento escolar mostraram-se corriqueiros nas cerimônias
de anuais da chamada República.

No oposto da recompensa, mas com seu complemento no sistema
educativo, tem-se a punição. O castigo corporal, em uso por toda Eu-
ropa até o fim do século XVIII, acaba por cair em desuso no final do
Antigo Regime.  Contudo, o uso da palmatória, do chicote, do açoite,
da régua, era ainda temido pelos colegiais do século XIX. Pouco a pou-
co, começaram a substituir esses castigos por proibições (de receber
visitas dos pais), privações (de alimentos, de recreação, de parte das
férias) ou punições mais simbólicas (roupa de burel, equivalente a
um chapéu de burro), a prisão e a lição suplementar. A seguir são
enfocados o âmbito da escola privada de vertente católica e sua moda-
lidade de controle e disciplina.

As escolas privadas católicas na cidade do Natal ainda são referên-
cia para o recebimento de uma educação considerada de boa qualida-
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de, de acordo com o discurso defendido por parte da sociedade
natalense. Tais estabelecimentos, tradicionais nesta cidade, são esco-
lhidos para a educação de jovens e crianças filhos de ex-alunos que
buscam uma educação diferenciada, caracterizada pela apreensão de
conteúdos seculares (Ciências Exatas, Naturais, Sociais e Humanas),
de valores éticos (ordem, respeito, amor ao próximo). A crise na edu-
cação pública do país, fruto de todo um reordenamento político-eco-
nômico, é entendida por alguns como conseqüência do ideário
Neoliberal que apregoa a existência do Estado como esfera mínima
para o social e máxima para o capital. Nesse âmbito, o modelo de es-
cola aqui apresentado encontra-se caracterizado, pela sociedade
contemporânea, como local de refúgio e aprendizado considerado
positivo.

A escola, enquanto instituição presente em qualquer sociedade,
é responsável também pela transmissão de valores, crenças, costu-
mes, enfim, pela reprodução de padrões socialmente defendidos.
Dessa forma, é responsável pela elaboração de regras e normas que
possibilitem tal difusão de conceitos e a chamada adequação dos
indivíduos, neste caso, dos alunos, ao chamado modelo padrão de
pessoa, onde o que é diferente de tal referencial é tido como
“desviante”.

A indagação elaborada por Michel Foucault (1977, p.179): “Em uma
sociedade como a nossa, que tipo de poder é capaz de produzir dis-
cursos de verdade dotados de efeitos tão poderosos?” Parece perti-
nente, no sentido de se refletir o cotidiano escolar em seu exercício
de transmissão de uma dada cultura. Para conseguir o seu objetivo a
escola usará de inúmeros instrumentos de punições e também de re-
compensas para aqueles que se adequarem a uma determinada fôrma.

Ao salientar o aspecto religioso presente nas escolas aqui considera-
das, o fator disciplina mostra-se bem mais evidente pois, neste contexto,
o sentido de ordem apresenta-se de modo explícito, visando a adoção
dos valores cristãos em oposição aos valores defendidos por uma socie-
dade considerada laicizada. A existência de uma hierarquia forte, aliada a
um sistema de valores extremamente tradicionais, onde muitas vezes não
é cabível a formulação de questionamentos críticos (mesmo com a exis-
tência dos chamados grêmios e da figura dos líderes de classe) fazem
com que esta instituição realmente se diferencie das demais escolas, tan-
to da esfera pública, como das demais escolas particulares laicas. Fatos
como: desrespeito ao professor em classe, namoro nas dependências da
escola, uso de cigarro, notas vermelhas ou conceito “insuficiente”, falta
de uniforme, desentendimento com os colegas, são passíveis de puni-
ções severas, se comparadas a outras modalidades de escola. Esses fatos
devem ser entendidos como conseqüência do modo diferenciado do uso
do controle, por parte dos responsáveis pela instituição (corpo técnico-
pedagógico, diretoria, supervisão, coordenação) em relação aos alunos,
enquanto grupo alvo das regras.
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A escola desempenha papel fundamental em relação à formação
de identidades, de acordo com o discurso socialmente defendido. A
Identidade é entendida como consciência que cada um de nós tem de
si próprio, no relacionamento com a sua comunidade, a sua classe
social, o seu grupo racial, o seu gênero e o país em que vive. Vista sob
esta perspectiva, a escola, em sua missão de uniformizar pensamen-
tos e ações dos indivíduos para que se possa viver em sociedade, ter-
mina por “matar” as identidades próprias.

O modo de vida que deve ser instaurado na sociedade e transmiti-
do pela escola aos seus alunos refere-se ao modelo construído pelas
classes que detêm o poder de decidir os rumos desta mesma socieda-
de. Então, tudo o que fugir a esse padrão é considerado “desviante” e
tudo aquilo que não está adequado à regra é passível de punição, é
alvo de disciplina, de castigo em suas diversas formas, de modo que
aqueles que são encarregados de controlar e os controlados, todos
são perpassados pelo poder e são conseqüências de uma conforma-
ção determinada socialmente.

CONSIDERAÇOES FINAIS

Demonstrar o efeito do exercício do controle por parte da insti-
tuição escolar constituiu-se uma das finalidades deste artigo, aspecto
este revelado ao longo das diferentes partes da sua estrutura.  Sobre-
tudo quando se considera que tal fato está presente em todas as orga-
nizações, famílias, comunidades, grupos minoritários e também em
cada indivíduo. Através do controle, constituímo-nos frutos de uma
construção cultural absorvida ao longo da vida.

Não se pretende com este artigo sugerir o abandono total da ado-
ção de regras que tornam possível a vida em sociedade, mas sim con-
tribuir para a elaboração de uma reflexão a respeito dessas questões
que  são apresentadas como naturais, sendo, na verdade, conseqüên-
cias de um ordenamento social e cultural.

REFERÊNCIAS

ABRAMOVAY, Miriam. Violência nas escolas. Brasília: UNESCO, Coordena-
ção DST/AIDS do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado dos Direitos Huma-
nos do Ministério da Justiça, CNPq, Instituto Ayrton Senna, UNAIDS, Banco
Mundial, USAID, Fundação Ford, CONSED, UNDIME: 2002.

ABRAMOWICZ, Anete. Educação: Pesquisas e Práticas. Campinas: Papirus,
2000.

CARON, Jean-Claude. Os Jovens na escola: alunos de colégios e liceus na França
e na Europa (fim do séc. XVIII – fim do séc. XIX) In: GIOVANNI, Levi (org).
História dos jovens – a época contemporânea 2. São Paulo: Companhia
das Letras. 1996.



INTERFACE

92

INTERFACE - Natal/RN - v.1 - n.2 - jul/dez 2004

FOUCAULT, Michel. Os corpos dóceis. In: Vigiar e Punir: nascimento da pri-
são. Petrópolis: Vozes, 1977.

FOUCAULT, Michel. Os recursos para o bom adestramento. In: Vigiar e Punir:
nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1977.

________________. Soberania e disciplina. In: Microfísica do Poder. 2.ed. Rio
de Janeiro: Graal,1998.

SENNETT, Richard. A Corrosão do Caráter. Rio de Janeiro. São Paulo:
Record, 1999.

TRAMITAÇÃO

Recebido em: 01/06/04

Aceito em: 03/07/04


