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Resumo: Este trabalho parte de um olhar foucaultiano sobre as instituições disciplinares 
que se estabelecem na modernidade e que moldaram a sociedade contemporânea. 
Adotando a idéia de que a escola é uma das principais dentre estas instituições, 
abordaremos a questão do poder relacionado à disciplina e como esta relação torna-se 
presente na escola e nas rotinas escolares, no cotidiano de cada instituição. A disciplina, 
no objetivo de docilizar corpos e assim, submeter os indivíduos aos padrões e 
enquadramentos da sociedade capitalista, permeia toda a estrutura escolar, estrutura esta 
que avoca uma série de procedimentos arquitetônicos e organizacionais advindos de 
outras instituições. A sala de aula, a organização das fileiras, o controle do tempo, a 
vigilância perene e a educação corporal são mecanismos adotados pelo poder disciplinar 
para instaurar-se na escola e assim gerar as práticas de controle. A questão que se 
levanta é como, nas modificações e alterações presentes na sociedade contemporânea, a 
escola moderna, disciplinar e moralista, mantém sua funcionalidade de espaço de troca 
de saberes, correndo o risco de passar para uma instituição desfalecida.   
Palavras-Chaves: Escola, Corpo, Disciplina. 

 
Abstract: This work begins with a look on Foucaultian disciplinary institutions that are 
established in modernity and that have shaped contemporary society. Adopting the idea 
that school is a major among these institutions will discuss the issue of power related to 
the discipline and how this relationship becomes present in school and school routines, 
the daily life of each institution. The discipline, the goal of docile bodies and therefore 
subject individuals to the standards and frameworks of capitalist society, permeates the 
whole school structure, this structure Avoca that a number of architectural and 
organizational procedures arising from other institutions. The classroom, the 
organization of the rows, keeping time, the monitoring body education are perennial and 
mechanisms adopted by the disciplinary authority to establish themselves in school and 
thus generate the control practices. The question that arises is how, in the modifications 
and changes in today's society, the modern school, discipline and morality, maintains its 
feature space for exchange of knowledge, the risk of moving to an institution swoon. 
Keywords: School, Body, Discipline. 
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Nas pesquisas bibliográficas relativas ao surgimento e à constituição das 

instituições disciplinares, é notável perceber como a escola surge combinando toda uma 

série de dispositivo regulares presentes em outros mecanismos de controle do poder, 

como as rotinas próximas aquelas aplicadas nos exercícios militares ou todo culto em 

torno da figura do professor, que assemelha à relação de pastoreio presente nas 

organizações religiosas com seus líderes.  

 

 Além dessas, a escola assegura toda a estrutura necessária para a plena 

implantação do capitalismo, apresentando uma estrutura de formação seriada, herdada 

da própria organização fabril, com uma necessária linha de seqüenciamento no processo 

de ensino, com objetivos específicos para cada aprendizado, na busca de criarem-se 

cidadãos perfeitos e alinhados com as regras do poder em exercício, homens e mulheres 

disciplinados e dóceis que não questionasse ou não quebrassem a harmonia que se 

estabelecia.  

 

 A escola adquire um  papel muito além da questão da formação educacional 

propriamente dita. A organização curricular e os direcionamentos pedagógicos adotados 

em cada época refletem a busca por um alinhamento em determinado discurso. As 

próprias discussões relativas às reformas didáticas, as perspectivas de constituição das 

rotinas escolares, aos direcionamentos da instituição na sociedade com suas variadas 

projeções calcava sua base na questão disciplinar e a importância desta na formação do 

individuo enquanto aluno. 

 

 Afinal, é a disciplina que manterá a escola com instituição formal, reprodutora 

de valores morais e sociais. A educação real e visível estará intimamente ligada a uma 

série de mecanismos, vozes, imagens, rituais e procedências que deixem claramente a 

necessidade vital da escola exigir de seus entes, alunos, professores e funcionários, uma 

inserção nas normas e nos dispositivos disciplinares. 

 

 As escolas brasileiras, como veremos no decorrer deste texto, avocaram a si 

estas mesmas condições, na busca de uma modernidade necessária e urgente, a escola 

tornou-se palco para as grandes representações de surgimento da civilização, do 

progresso e da evolução do nacionalismo. E, com firmeza, a disposição disciplinar da 
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escola, emoldurando valores e moldando corpos, estava a finco nesta produção 

discursiva.  

Reconhecida e concebida como lugar, a escola primária, no final do 
século XIX, foi tributária de uma missão: formar o cidadão 
republicano, o simulacro de homem moderno, cuja formação exigia 
uma soma maior de conhecimentos. Educar o povo consistia em 
preparar as crianças para a vida social. (SOUZA, 1998, p. 158) 

 

 E fácil notar, pela própria disposição arquitetônica das escolas esta questão 

disciplinar. Prédios que se assemelham aos quartéis, aos conventos, aos hospitais. O 

espaço marcado para fala do professor, a disposição das salas, organizadas em 

territórios definidos por séries, as turmas formadas pelas idades, a disposição das 

carteiras, a rotina do escrever, ouvir, falar, repetir, mas sempre, silenciar em respeito à 

ordem. Uma rede de relações, bem descrita por Foucault,  

 

Na disciplina, os elementos são intercambiáveis, pois cada um se 
define pelo lugar que ocupa na série, e pela distância que o separa dos 
outros. A unidade não é portanto nem o território (unidade de 
dominação), nem o local (unidade de residência), mas a posição na 
fila: o lugar que alguém ocupa numa classificação, o ponto em que se 
cruzam uma linha e uma coluna, o intervalo numa série de intervalos 
que se pode percorrer sucessivamente. A disciplina, arte de dispor em 
fila, e de técnica para a transformação dos arranjos. Ela individualiza 
os corpos por uma localização que não os implanta, mas os distribui e 
os faz circular numa rede de relações... (FOUCAULT, 2004a, p.125). 

 

 Toda a organização escolar, focada na centralização da figura docente e na 

manutenção das hierarquias  apresenta todo viés disciplinar institucional, mecanismos 

que silenciam os territórios, tornam os corpos e os sujeitos dóceis e cria uma constante 

movimentação de coesão, sob a constante da vigilância preservada em cada rotina. 

 

 Abarcando estes direcionamentos, este trabalho se referencia na abordagem 

foucaultiana para focar a escola como instituição disciplinar, partindo de análises dos 

referenciais que estudam a educação e a escola brasileira, além de buscar compreender 

como as relações de poder e toda a estrutura escolar estão alinhadas  na produção de 

indivíduos, na constituição das rotinas e padrões corporais e como a questão da 

disciplina torna-se marcante dentro da sociedade contemporânea, instrumento para o 

próprio ordenamento social.  
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Poder e Disciplina 

 As relações de poder não são uniformes, não estão localizadas em um espaço 

central e nem residem em determinado sujeito, ao contrário, o poder se manifesta em 

formas múltiplas. Na sociedade contemporânea, estas relações de poder percorrem todos 

os espaços sociais, todas as estruturas, integradas, interligadas, associadas. Todos os 

indivíduos são sujeitos  e objeto de poder, já que este é resultante de uma série de 

relações. 

Dispomos da afirmação que o poder não se dá, não se troca nem se 
retoma, mas se exerce, só existe em ação, como também da afirmação 
que o poder não é principalmente manutenção e reprodução das 
relações econômicas, mas acima de tudo uma relação de força 
(FOUCAULT, 2004a, p. 175).  

 

A principal característica da sociedade disciplinar consistiu  na manutenção de 

mecanismos para organização do espaço e do controle do individuo, do seu cotidiano, 

de sua rotina e de sua integração social.  

 

Perdido o rei e seu poder sobre a vida dos outros, encerrada a imagem do 

homem/súdito, o que se tem agora é um homem da cidade, inserido em nova estrutura, 

novas instituições, que venham reforçar o poder disciplinar a ser conduzido, controlado 

pelo Estado.  

Na época atual, todas essas instituições - fábrica, escola, hospital 
psiquiátrico, hospital, prisão - têm por finalidade não excluir, mas, ao 
contrário, fixar os indivíduos. A fábrica não exclui os indivíduos; liga-
os a um aparelho de produção. A escola não exclui os indivíduos; 
mesmo fechando-os, ela os fixa a um aparelho de transmissão do 
saber. O hospital psiquiátrico não exclui os indivíduos; liga-os a um 
aparelho de correção, a um aparelho de normalização dos indivíduos. 
O mesmo acontece com a casa de correção ou com a prisão. (FRAGA, 
2006,  p. 65) 

 

O poder disciplinar age em varias esferas: é polivalente e polimorfo 

(FOUCAULT, 2004a), se esquematiza em vários segmentos diferentes, segue rotas 

diferenciadas para exercer o controle sobre sistemas econômicos, judiciários, sociais e 

intelectuais. 

 

Com esta marca, a sociedade disciplinar permite o desenvolvimento de saberes 

que permitirão o estabelecimento da “verdade” e da “normalidade”. O processo de 
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inserção e controle dos cidadãos na sociedade não consiste apenas na cobrança de seus 

deveres, mas também na repressão de atitudes, pensamentos, vozes e idéias que fujam 

da verdade social que está definida.  

 

As instituições disciplinares estão fincadas sobre uma trama de poder: 

econômico, no controle da indústria, da fábrica, dos mecanismos de produção, nos 

sistemas financeiros; político, elaborando sistemáticas e procedimentos que visem a 

regulamentação e a organização social; judiciário, com seu códigos, leis, punições e 

aprisionamentos e também através da produção de saberes. Há uma interação nesta 

trama, cada ação está relacionada para provocar uma reação, cada força gera uma força 

em seqüência.  

Duas imagens, portanto da disciplina. Num extremo, a disciplina - 
bloco, a instituição fechado, estabelecido à margem, e toda voltada 
para funções negativas: fazer parar o mal, romper as comunicações, 
suspender o tempo. No outro extremo, com o panoptismo, temos a 
disciplina - mecanismos: um dispositivo funcional que deve melhorar 
o exercício do poder tornando-o mais rápido, mais leve, mais eficaz, 
um desenho das coersões subtis para uma sociedade que está por vir. 
O movimento que vai de um projecto ao outro, de um esquema da 
disciplina de excepção ao de uma vigilância generalizado, repousa 
sobre uma transformações histórica: a extensão progressiva dos 
dispositivos de disciplina ao longo dos séculos XVII e XVIII, sua 
multiplicação através de todo o corpo social, a formação do que se 
poderia chamar grosso modo a sociedade disciplinar. (FOUCAULT, 
2004a, p.173) 

 

É partir desta trama, onde o poder disciplinar mecaniza as rotinas dos 

indivíduos, exercendo um controle e regulação da vida, que também surgem os espaços 

de confinamento, com funções especificas, justificadas para se manter uma pretensa 

ordem em busca da manutenção de uma lógica social.  

 

Não se trata somente de se estabelecer o controle das rotinas de cada individuo. 

A escola, o hospital e a prisão surgem para exercer a regulação de casa pessoa enquanto 

membro de uma sociedade formada por cidadãos. A projeção dos direitos de cada 

homem, como dito, resulta também na edificação dos deveres de cada pessoa.  

 

Estar na escola é direito de acesso ao conhecimento mas também é dever para 

que cada individuo possa ser inserido em sua funcionalidade na organização social. É 
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através da lógica de ensinamentos da escola que cada pessoa será regulada para tornar-

se útil e viável na estrutura econômica vigente. A máxima de que os jovens são o futuro 

de uma nação ou que somente estudando nos podemos nos tornar alguém. A sujeição ao 

processo de disciplinamento na escola é o caminho para que haja o progresso.  

 

O hospital e a prisão estão alocados nesta mesma perspectiva. Territórios para 

regulamentação e confinamento. O primeiro destina o corpo para que se mantenha 

preparado para cumprir suas funções sociais. Mesmo domesticado, o corpo necessita 

está em conforme com as suas necessidades de uso. A fábrica não pode parar pelo 

doente.  

 

Outra relação importante é feita. Sendo direito fundamental, a saúde deveria ser 

para todos. Porém, cada grupo econômico deve ser tratado de uma forma que 

corresponda a sua força de trabalho. De braços fortes a inteligências preparadas, cada 

individuo é ordenado de maneira que sua posição no sistema de produção não esteja 

ameaçado por problemas em sua saúde. E, na ventura dos problemas e da morte, a 

substituição dos ocupantes de cada posto é imediata. Não há necessidade de pranto, 

precisa-se de novos trabalhadores que substituam o velho. 

 

Mesma razão segue a prisão. Além de confinar aqueles que fugiram das regras, é 

preciso retirar a liberdade do corpo, cassar-se os direitos, retirar o infrator do meio da 

sociedade para, exercer a disciplina e dar exemplo aos demais. Não é para corrigir que 

nasce a prisão, ela vem pronunciar um aviso de que o desrespeito às regras é punível e é 

contrário ao objetivo de progresso da sociedade capitalista moderna.  

 

As instituições disciplinares não tem hierarquia entre si. Não há destaque para a 

escola em detrimento da prisão. Tão pouco elas são fontes de poder, ao contrário, elas 

são mecanismos para manifestação do poder disciplinar, são produzidas para sujeitar e 

reprimir o individuo, mobilizando, determinando, enquadrando e ameaçando o 

corpo.Corpos dóceis e úteis são o grande objetivo da disciplina. É o corpo a fonte 

inesgotável para o exercício dos mecanismos disciplinares.  

 

As forças políticas produzem mecanismos que promovem o adestramento do 

individuo, adequando aos modelos básicos do sistema de produção industrial em 
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ascensão e criando os padrões de normalidade a serem adotados. São estes modelos e 

padrões que vão definir os comportamentos de cada individuo na sociedade. Eles 

definem o próprio individuo e seus limites 

 
Mediante uma vigilância que é "ao mesmo tempo global e 
individualizante", onde o "anteparo da escuridão" é substituído por uma 
"visibilidade isolante", vai-se constituindo então um tipo de poder que 
se exerce "por transparências", uma dominação que se faz como que por 
"iluminação". (FOUCAULT, 1996, p. 200) 
  
 

De certa forma, os direitos que surgem estão alinhados para criação de uma 

ordem onde a disciplina do homem que tenha conhecimento de sua cidadania. Os 

direitos surgem para dar suporte aos deveres enquanto cidadão. A manifestação destes 

direitos e deveres está relacionada a uma nova concepção de sociedade, que possibilite 

uma ampla inclusão e controle do homem.  

 

 A proclamação de que o homem é portador de direitos e a reafirmação destes 

direitos como universais e inalienáveis também cria um espaço de atuação: sua 

concessão está ligada à sobrevivência dos saberes que constituem a civilização e a 

cidadania.  

 

 A produção destes saberes sobre o homem é resultado justamente do exercício 

dos mecanismos de disciplinamento. Alinhados na força de seus direitos e presos aos 

limites de seus deveres, os indivíduos são classificados, combinados, isolados e 

hierarquizados de uma maneira que se possa estabelecer uma vigilância permanente de 

ações e idéias.  

 

 O registro das práticas de um empregado da fábrica, as leituras feitas a partir da 

controle da liberdade de um preso, as experimentações pedagógicas feitas com as 

crianças na escola,  a observação dos exames clínicos de um doente fornecem material 

para se estabelecer uma articulação entre o saber e o poder. 
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Corpos Dóceis e Rotinas Escolares 

 

O século XVIII é marcado pela organização dos mecanismos de controle que 

permeiam a sociedade disciplinar. O corpo passa a ser enxergado com objeto de poder, 

máquina que preserva um sistema e que pode, aplicada as diversas ferramentas, ser 

adestrado, tornando dócil e dominado. A formação das disciplinas busca a produção de 

corpos domesticados e preparados para o desempenho de variadas funções.  

A disciplina aumenta a força em termos econômicos e diminui a 
resistência que o corpo pode oferecer ao poder. Daí que o corpo tenha 
sido fonte de utilização econômica e só se torne força útil se,  ao 
mesmo tempo, é produtivo e submisso. Essa sujeição não é obtida só 
pelos instrumentos da violência ou da ideologia, pode muito bem ser 
direta, física, usar a força contra a força sem, no entanto, ser violenta. 
Pode ser calculada, organizada de forma subtil, não fazer uso de armas 
nem do terror e, no entanto, continuar a ser disciplina física. Os 
métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, 
que realizam a sujeição constante das suas forças e lhe impõem uma 
relação de docilidade - utilidade, são aquilo a que podemos chamar as 
disciplinas. (MACHADO, 2004, p. 30) 

 O espaço escolar é marcado por toda uma série de rotinas disciplinares 

objetivando dispor de  mecanismos que possam estabelecer não somente a preparação 

dos indivíduos para estarem socializados, condicionados aos preceitos morais e legais 

que ordem as relações sociais e dentro da civilidade. 

 A escola brasileira, marcada por toda sua influência da modernidade européia e 

capitalista, herdeira de todos os preceitos de uma cultura judaico-cristã, instala-se não 

somente como espaço de formação do homem enquanto agente econômico mas também 

como cidadão  e ente participativo do pacto de civilização, como podemos perceber na 

afirmação da profa. Rosa Souza (1998, p. 158), 

 

Reconhecida e concebida como lugar, a escola primária, no final do 
século XIX, foi tributária de uma missão: formar o cidadão 
republicano, o simulacro de homem moderno, cuja formação exigia 
uma soma maior de conhecimentos. Educar o povo consistia em 
preparar as crianças para a vida social. 

 

 

 As rotinas escolares estão relacionadas a organização física e funcional da 

instituição. A disciplina necessita de espaços definidos para sua ação, onde os 
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estudantes possa ser vigiados, que tenham seu local demarcado e se possa, a partir dessa 

posição, criar-se toda rotina de sanções ou de elogios. 

 A instauração da República no Brasil dará uma nova posição à instituição 

escolar, a idéia de que é através da educação que se pode chegar ao desenvolvimento e 

ao progresso da nação. Transformados em verdadeiros templos do saber, cada prédio é 

dotado de uma projeção arquitetônica que, sem fugir dos padrões próprios de uma 

instituição disciplinar, fique marcado como um local salutar e ordenado, preparado para 

receber os alunos, acomodá-los e mantê-los alinhados na harmonia da disciplina. 

 

 Sobre esta questão, a historiadora Rosa Souza nos fala que  

 

[A sala] atendeu ao princípio da racionalidade funcional e a critérios 
disciplinares (...) A questão mereceu a atenção não só de arquitetos, 
mas de educadores, médicos e higienistas que recorreram a sua missão 
civilizadora de prescrever critérios e condições ideais de ar, luz, 
mobiliário e postura dos alunos (...) toda a projeção do lugar visava à 
concentração, à imersão nos estudos e nas tarefas escolares. As 
grandes janelas que permitiam a invasão de luz na sala de aula 
“obscureciam” o ambiente externo, o jardim, a calçada, a rua, a 
cidade. Vemos assim como um critério de adequação arquitetônica 
corresponde às necessidades disciplinares. (1998, p. 139) 

 

 Ao dividir a escola em classes, divide-se o grupo de alunos para melhor exercer 

o controle e, na mesma perspectiva, dispõe-se cadeiras para cada aluno tenho sua 

posição única e assim possa ser controlado, (...) a sala de aula formaria um grande quadro único, 

com entradas múltiplas, sob o olhar cuidadosamente ‘classificador’ do professor” (FOUCAULT, 2004a, 

p. 135).  A organização e distribuição as turmas  em filas, estabelecidos numa ordem alfabética ou 

numérica e fixados em horários pré-definidos reflete a necessidade de criação e manutenção da hierarquia 

na escola.  

As carteiras individuais foram enfatizadas como as melhores do ponto 
de vista pedagógico, moral e higiênico. Num processo de 
escolarização em massa ao qual correspondia adequadamente a escola 
graduada( grupos escolares), a padronização e homogeneização 
combinavam paradoxalmente com a individualização do aluno. A 
carteira individual constituía um dispositivo ideal para manter a 
distância entre os alunos, evitando o contato, a brincadeira, a distração 
perniciosa. Nenhum contato com outros corpos, isolado cada aluno em 
seu espaço – do domínio da carteira e suas adjacências – ficavam 
garantidas a disciplina, a moral e o asseio. (SOUZA, 1998, p. 140) 
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 Além do posicionamento de salas e dos espaços escolares, os órgãos 

administrativos, diretores e supervisores, estarão também posicionados de maneira a 

manter toda uma vigilância efetiva sobre a instituição. Os dirigentes marcam as práticas 

transgressoras, exigem o cumprimento da rotinas, mantém arquivadas as práticas 

cotidianas e exercem o poder de julgar e manter tanto estudantes quanto professores na 

instituição. 

 

 Como um “(...) um espaço fechado, recortado, vigiado em todos os seus pontos, 

onde os indivíduos estão inseridos num lugar físico onde os menores movimentos são 

controlados onde todos os acontecimentos são registrados (...)” (FOUCAULT, 2004a, p. 

174), a escola configura-se como um espaço onde  seus administradores possam 

estabelecer repetidas formas de vigilância e controle.  

 

 A configuração arquitetônica e as práticas de controle da diretoria sobre o 

professor e o aluno através do “olhar panóptico” demonstra de forma veemente como a 

disciplina faz “(...) funcionar o espaço escolar como uma máquina de ensinar mas 

também de vigiar, de hierarquizar, de recompensar” (FOUCAULT, 2004a, p. 134).  

 

 Foucault fala que a disciplina é uma anatomia política do detalhe (2004a, p. 

120), em outras palavras, a disciplina se torna a forma estruturada e organizada das 

relações humanas por meio dos detalhes. Os mínimos detalhes formam a política de 

controle e utilização dos homens que vem se desenvolvendo desde a era clássica, com 

técnicas, processos, saberes, descrições, receitas e dados. Foucault acredita que em meio 

disso nasceu o homem moderno. 

  

 No Brasil, passadas todas as mudanças relativas a transição da monarquia para 

república, o desenvolvimento institucional das escolas, tendo como norte o papel 

civilizador e moralizador da educação, será constituído pela noção de que é a ordem a 

disciplina na escola reflete-se na sociedade. Se a escola não propor e impor estas duas 

ações em suas práticas, fatalmente a harmonia social estará fragmentada. 
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A ordem e a disciplina são constitutivas da cultura escolar que se 
encontrava em construção nos grupos escolares. São requisitos de 
ordem pedagógica e política. Em primeiro lugar, disciplina e ordem 
são indispensáveis para o ensino simultâneo, obedecendo, pois, a uma 
dupla racionalidade didático- pedagógica: a condição para realizar o 
ensino e os meios para alcançar as mais elevadas finalidades da escola 
primária - civilizar e moralizar. Além disso, são elementos simbólicos 
que elevam o valor da escola e dão crédito à instituição educativa. 
(SOUZA, 1998, p. 145) 

 
 Todas as atividades que formam a dinâmica cotidiana escolar estão também 

controladoras pelo horário, que é a garantia da qualidade do tempo. Um controle 

contínuo sob o horário de chagar e de sair, de início e de término.  

 O discurso dos professores é sempre nessa direção: há tempo para tudo, tempo 

de estudar e de brincar. Na escola, o maior tempo é de estudar. Assim, o professor é um 

fiscal que pressiona, afastando o que possa distrair para que o tempo seja integralmente 

útil. Dentro desse controle, a escola usa modelos para gerir e modelar os estudantes. A 

função do controle está em corrigir e prevenir, funcionando como uma economia do 

poder. 

 A administração exige que se cumpram os horários de aula, pois a sistemática 

exige que, tal com a fábrica, os professores,  funcionários e produtores,  devem produzir 

sua funções e, de forma hierárquica determinar que os alunos se insiram e se organizem 

neste sistema. Deve garantir que as individualidades se integrem a uma funcionalidade 

“orgânica”, ou seja, que funcionem como um organismo com atividades controladas e 

codificadas.  

“(...) o corpo, do qual se requer que seja dócil até em suas mínimas 
operações, opõe e mostra as condições de funcionamento próprio a um 
organismo. O poder disciplinar tem por correlato uma individualidade 
não só analítica e ‘celular’, mas também natural e ‘orgânica’.”  
(FOUCAULT, 2004a, p. 141). 

 

 O extremo controle na aplicação dos horários requer do professor um controle 

bastante rígido. A organização espacial - como já apresentado - permite esse controle, 

um olhar disciplinador e consistente. Não basta apenas o cumprimento do horário por 

parte dos professores e alunos, “(...) procura-se também garantir a qualidade do tempo 

empregado: controle ininterrupto, pressão dos fiscais, anulação de tudo que possa 
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perturbar distrair; trata-se de constituir um tempo integralmente útil (...)” 

(FOUCAULT, 2004a, p. 137).  

  

 É necessário entender que  as práticas disciplinares refletem o ensejo que o 

espaço escolar não seja apenas o local da passagem do saber, mas também de 

preparação completa do sujeito. A escola deixa de ser o local da formação interior mas, 

na aplicabilidade desta série de rotinas corporais e morais, também busca formar o 

cidadão, aplicado à constituição do desenvolvimento social. 

 
As práticas disciplinares põe de manifesto outra face da dimensão 
educativa do espaço escolar. Submetendo o corpo a uma série de 
interdições, os grupos escolares foram responsáveis pela produção de 
corpos e sensibilidades, pela difusão dos novos processos disciplinares 
e, de certa forma, pela construção de uma nova ordem escolar. 
(SOUZA, 1998, p. 150) 

  

 É notável a semelhança desta organização de controle com toda a estrutura 

presente em outras instituições disciplinares. Mais uma vez a hierarquia se torna 

presente como forma de manutenção da disciplina e coordenação dos trabalhos. Como 

uma fábrica, é necessário que todos os sistemas pedagógicos e a própria concepção da 

escola esteja definida de maneira racional, abarcando todas as relações presentes no 

universo escolar, como bem nos coloca Marta Chagas Oliveira colocando que “o papel 

da educação foi hiperdimensionado: tratava-se de dar forma ao pais amorfo, de 

transformar habitantes em povo, de vitalizar o organismo nacional, de constituir a 

nação.” (2004a, p. 13). 

 

 Nas rotinas escolares, a presença dos exames e testes realça toda a estrutura 

disciplinar. Através dele o professor conhece seus alunos, descritos, mensurados, 

comparados a outros, treinados, classificados, normalizados. “O exame combina as 

técnicas da hierarquia que vigia e a sansão que normaliza. É um controle normalizante, 

uma vigilância que permite qualificar, classificar e punir” (FOUCAULT, 2004a, p. 

164).  

 Os exames são aplicados dentro de um extenso ritual que envolve toda uma serie 

de procedimentos, da padronização de sua estética até a conduta disciplinar e temporal. 
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A aplicação das provas acontece nas classes com alunos em ordem pré-estabelecida, 

enfileirados, com um horário mínimo para término, com a proibição de qualquer 

dialogo, exige uma conclusão de maneira sistemática e objetiva. Esse ritual renova 

constantemente o poder, demonstra a força que a disciplina possui no cotidiano escolar, 

em uma rotina que ao avaliar e compara os alunos, possibilita analisá-los e se 

necessário, sancioná-los.  

 Cada resultado dos exames permite o conhecimento sobre o aluno, sobre suas 

aptidões e deficiências, sobre sua evolução ou desvio ao mesmo tempo de transmissão 

do saber, esse método pressupõe “(...) um mecanismo que liga um certo tipo de 

formação de saber a uma certa forma de exercício do poder” (FOUCAULT, 2004a, p. 

166).  

 Pode-se dizer que o exame constitui-se uma das peças fundamentais para a 

edificação da pedagogia. De maneira geral pode-se afirmar que na escola o poder 

disciplinar torna-se natural e legítimo. A construção de um saber qualitativo na 

educação, de ações e projetos pedagógicos é sobreposta pelo caráter disciplinar das 

escolas. Afinal, o ato de  educar ao mesmo tempo que é  ensinar, qualificar, esclarecer é 

também forma de disciplinar, vigiar, punir.  

 Um outro mecanismo da instituição escolar na disciplina do corpo foi a intensa 

aplicação dos exercícios físicos como rotina na formação dos educandos. Não se trata 

apenas na prática salutar da atividade aeróbica mas uma clara relação da escola com a 

estrutura presente em outra instituição disciplinar: o exército.  

 

 Preparando o corpo nas práticas físicas, a escola forma cidadãos adequados à 

estrutura social, preparados para enfrentarem as rotinas de produção, corpos prontos 

para irem à fábrica. Dessa, a educação física passa de uma perspectiva militar para um 

dos principais instrumentos da escola disciplinar e inspirada pela tradição militar, 

conforme nos fala HORTA, ao fazer uma análise da inserção desta disciplina no 

currículo escolar brasileiro: 

“(...) o problema da educação física não se circunscreve ao Exército; e 
a sua solução deve preceder mesmo à entrada do brasileiro para o 
serviço militar. Deve esta educação começar nos primeiros anos de 
existência, de modo que o recruta seja recebido em condições de 
desenvolvimento e resistência que o tornem apto a suportar as 
exigências da vida militar. (...) Brilhantemente justificado, o projeto 
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condensa demorados estudos feitos no Ministério da Guerra pelos 
órgãos próprios. (...) Visa ele estender a todos os brasileiros, desde a 
primeira infância, os benefícios da educação física, de acordo com os 
princípios comuns racionais e científicos já aplicados” (1994, p. 65) 

 

 
 A educação física inserida no currículo escolar busca engendrar seu controle no 

condicionamento físico e no comportamento corporal dos alunos. Gesto e corpo são 

postos em relação. A disciplina não reside na rotina do ensinar ou ainda na imposição 

de gestos definidos, mas impõe a melhor relação entre um gesto e a atitude plena do 

corpo, que é sua condição de eficácia e de rapidez.  

 

Um corpo bem disciplinado forma o contexto de realização do mínimo 
gesto. Uma boa caligrafia, por exemplo, supõe uma ginástica – uma 
rotina cujo rigoroso código abrange o corpo por inteiro, da ponta do 
pé à extremidade do indicador. (Foucault, 2004a, p. 130).  
 

 

 A disciplina decompõe o ato em elementos, correlaciona o corpo com o gesto, 

articula o corpo com o objeto que manipula, e exercita os corpos com tarefas repetitivas, 

diferentes e graduais, através de uma utilização sempre crescente do tempo. A vigilância 

hierárquica é uma técnica fundamental para o exercício da disciplina, que opera através 

do olhar indiscreto, do princípio da total visibilidade. A sintonia entre o corpo preparado 

e o corpo educado provém de toda uma lógica que confere a cada exercício escolar uma 

funcionalidade especifica do corpo dócil, a exemplo da própria caligrafia, como nos fala 

VIDAL “A caligrafia muscular prescrevia uma escrita de tipo inclinado e sem talhe, 

obtida por tração e não pressão, resultado da unidade entre o movimento dos músculos 

do antebraço e da mão...” (2003, p. 501)   

 
 
 O exercício do controlar é aplicado para que não haja necessidade, imediata, de 

punir. Na escola, o mecanismo penal do sistema disciplinar são as sanções 

normatizadoras, aplicadas tanto para os estudantes quantos para os funcionários. As 

micropenalidades do tempo, da atividade, da maneira de ser, dos discursos, do corpo, da 

sexualidade se configuram em forma de punições em processos sutis que vão do castigo 

físico leve a rápidas privações e pequenas humilhações. As ordens das sanções devem 
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ser respeitadas e são colocadas em forma de lei, regulamento, regimento, estatuto, 

programa, regras.  

 
 Além disso, os exercícios de controle agem norteados pela moralidade a ser 

abarcada pelo individuo enquanto ser social. A punição que advém do não cumprimento 

das rotinas é apenas uma forma de evidenciar os caminhos da civilidade, da ordem, 

afinal 

A moral abarcava um manancial de civilidade e bons costumes: 
hábitos de ordem, comportamento da criança na escola, casa, rua e 
lugares públicos, deveres para com os pais e superiores, histórias que 
despertassem o amor pelo bem, deveres da criança na família, deveres 
para com os pais e avós, deveres para com os irmãos e irmãs, para 
com os servidores, criança na escola; moral e individual, deveres 
corporais, temperança, prudência, coragem, sinceridade; deveres de 
justiça e caridade, deveres de família e na vida profissional, deveres 
cívico e das nações entre si. (SOUZA, 1998, p.179) 

 
Conclusão  

Não podemos configurar a funcionalidade da disciplina com uma forma de 

suplício. Enquanto este está ligado ao poder sobre a vida advindo da autoridade real, o 

controle disciplinar visa a apropriação do corpo na busca pelo seu aproveitamento, ao 

máximo, estabelecido dentro de uma estrutura de controle.  

Os estudos liderados por Foucault e utilizados ao longo deste texto permite uma 

reflexão ampliadas sobre as instituições disciplinares, especialmente durante os dois 

últimos séculos.  

Toda a estrutura destas instituições baseou-se na produção de indivíduos 

preparados para serem inseridos no campo do trabalho surgidos com a ascensão plena 

do capitalismo. A exigência fabril não era apenas de corpos prontos para trabalhar, mas 

indivíduos que estivessem alinhados na estrutura social, nas moralidades e nos 

enquadramentos reproduzidos e instalados por esta sociedade. 

 Uma nova conjuntura social se apresenta neste momento de tribalização da 

escola e de uma extrema revisão de valores e conceitos, a escola e suas técnicas 

disciplinares nos direciona a uma reflexão sobre sua funcionalidade e aplicabilidade, a 

necessidade de se manter uma estrutura que, na prática da troca de saber, também 
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provoca uma estranha ação com que os indivíduos aceitem o poder de punir e de serem 

punidos.  

A educação contemporânea vem passando por um processo de crise e 

“desassossego” em relação aos métodos, aos conceitos, as práticas escolares, em função 

dos novos paradigmas e movimentos da contemporaneidade. Desde esse ponto de vista, 

torna-se necessário ampliar a função da sala de aula não apenas como espaço de trocas 

de saberes, limitados a uma série de rotinas, procedimentos de controle, mas local de 

formação de subjetividades.  

 

Esta consideração leva a reflexão sobre a necessária discussão acerca da própria 

instituição escolar, bem como da questão do professor, uma compreensão acerca da 

importância do educador neste processo formador e igualmente a relação do docente 

como partícipe de um mundo globalizado e cada vez mais exigente. 

Nesta mesma dimensão, estamos a conviver com a intensa movimentação 

advinda da tribalização, uma sociedade globalizada, marcada por uma frágeis 

conjunturas na organização social, constantes e atemporais. A sociedade, como 

aglomerado de saberes e conhecimentos, distintos, diferenciados, alguns harmônicos e 

outros em constante tensão, é atingida por estes movimentos, que ascendem estruturas e 

derrubam-se outras.  

Esta rotina não é percebida facilmente, pois a movimentação não segue uma 

linearidade, uma organização especifica e visual, mas age nas raízes, nas profundezas, 

gera uma corrente que parte das bases e seguem acima, destruindo ou reconstituindo o 

que estiver em sua frente.  

 A escola é uma das principais estruturas sociais em que estes movimentos de 

destruição e reconstituição podem ser percebidos ou até mesmo vistos, agindo na 

transformação dos ambientes de ensino, provocando queda de antigos paradigma e 

tradições, promovendo o surgimento de novas definições e conceitos e despertando para 

a necessidade de aprofundamento em determinada questão.  

 Estes procedimentos muitas vezes geram conflitos no espaço escolar, já que 

numa dinâmica de construção e destruição, conseqüentemente, estará em jogo os 

interesses dos grupos sociais que margeiam e estão inseridos naquele universo, vontades 

múltiplas que espelham claramente esta tensão de saberes e conhecimentos, ou 

explicitam uma realidade que necessita de uma análise profunda que é a transformação 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

17

da escola numa grande jaula, onde alguns adquirem (ou são transformados 

repentinamente) em donos de possíveis verdades que tendem a massacrar ou amedrontar 

os contrários ou os que simplesmente não partilham da idéia ora em voga.  

 Assim, toda esta estrutura disciplina que ainda persiste na escola, gera um lento 

processo onde a própria instituição inicia seu des-territorio, perde-se na violência das 

conjunturas, desfalece. De certa forma, o abandono de toda estas práticas disciplinares e 

limitadoras é um dos caminhos para se pensar uma escola que dialogue com os 

movimentos da contemporaneidade.  
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