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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo discutir as práticas escolares, os dispositivos 

disciplinares e a produção de subjetividade, a partir de um estudo realizado numa escola 

da Rede Pública Estadual do município de São Paulo. Investigaram-se práticas escolares 

para observar elementos pertinentes aos modos de produção tanto de subjetividade 

assujeitada ou normalizada, quanto de subjetividade singular, entendida aqui como 

produção de autonomia e de práticas alterativas. Inicialmente, realizou-se um trabalho 

de revisão da literatura em torno de textos que discutem a emergência da Escola Normal 

na modernidade, com seus dispositivos e práticas pautadas no disciplinamento. 

Realizou-se uma discussão sobre a proposta educativa de Émile Durkheim e seu 

discurso escolar e a perspectiva genealógica de Michel Foucault, na qual ele analisa 

dispositivos e tecnologias disciplinares atrelados ao discurso escolar e à produção do 

aluno. A investigação no campo se deu por meio de observação participante, 

entrevistas, oficinas com grupo de jovens alunos e elaboração de diários de campo. A 

investigação foi apoiada em pressupostos da Pesquisa-Intervenção, que traz como 

referencial teórico-metodológico a Análise Institucional. A partir de um primeiro eixo 

de análise, constatou-se distanciamento e desencontros - especialmente na relação 

educador-aluno - e ênfase nas práticas escolares que visam ao disciplinamento no 

sentido da contenção, do assujeitamento subjetivo, com pouca abertura aos processos 

inventivos na escola. Por meio de uma ampliação de perspectiva no campo de análise, 

verificaram-se processos de trabalho na escola e, por conseguinte, sinais de 

despotencialização do educador para o trabalho educativo. Algumas práticas criativas e 

inventivas detectadas, entretanto, conferiram possibilidades de resistência e 

transformação diante dos dispositivos que concorrem para o assujeitamento subjetivo. 
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1. APRESENTAÇÃO  

 

A escola, desde suas primeiras versões, emprega dispositivos e práticas com a 

finalidade de padronizar comportamentos e formar contingentes de pessoas úteis à 

sociedade. Com a profusão das fábricas, a divisão social do trabalho, e dos novos modos 

de produção, na passagem do século XVIII ao século XIX, a sociedade demandou 

trabalhadores disciplinados e obedientes. Assim, alguns pensadores abordaram o tema 

da “educação para o povo”. Pensaram em uma educação direcionada aos operários e, 

principalmente, aos filhos de operários. Essa educação ficaria circunscrita ao preparo 

daqueles que continuariam a ocupar os níveis mais baixos da pirâmide social.  

A educação destinada aos pobres não poderia servir apenas como meio de 

transmissão do conhecimento acumulado, mas deveria funcionar para ajustar, adaptar e 

preservar o status quo.  Uma vez que, vandalismos, desemprego, greves e acidentes 

contrariavam o projeto de ordem e progresso da elite burguesa em ascensão.  

Na França da segunda metade do século XIX, Taillandier, o então secretário 

geral do Ministério da Instrução Pública, declarou a posição oficial da escola: “hoje em 

dia, um dos maiores interesses da civilização, em meio ao desenvolvimento imenso da 

indústria, é a educação dos operários, a educação moral mais que a educação técnica” 

(MONIER, 1985, apud ENGUITA, 1989, p. 113, grifos nossos). 

Para formar bons indivíduos, identificados com a ordem social vigente, livres 

dos estados de selvageria que eram atribuídos às pessoas menos favorecidas, a escola 

investiu na moralização infantil. O sociólogo francês Émile Durkheim (1858 – 1917), 

um dos primeiros sociólogos a teorizar acerca da função pedagógica e da instituição 

escolar, contribuiu no processo de constituição dessa escola “moralizante”. Ele 

preocupou-se com as formas de integração e convívio social e buscou compreender 

quais fatores poderiam garantir a ordem social. 

O ser humano, na concepção durkheimiana, deve ser levado a desenvolver um 

espírito moral e coletivo, pois, apresenta-se ao mundo como um ser anti-social. Segundo 

Fernandes (1994) e Fauconnet (2007) a criança é, para Durkheim, o ser da falta, 

entregue aos domínios das paixões e dos desejos, o que deve ser passível de controle e 

normatização. Portanto, a escola deveria levar a criança ao domínio de si, à privação e 

sacrifício de seus interesses individuais em prol dos interesses da coletividade. 

As práticas de ensino utilizadas pelas instituições escolares nesse contexto foram 

fundamentadas por uma pedagogia disciplinar (Varela, 2002). Trata-se de uma 



pedagogia sustentada pelo que Foucault (1987) denominou poder disciplinar, poder 

capaz de produzir práticas assujeitadoras e excludentes, aparentemente ocultas no 

cotidiano controlado (SINGER, 1997, p. 40). 

Se, por um lado, Durkheim (1922-2007) valorizou estratégias de moralização 

através das práticas escolares disciplinadoras; por outro lado, Foucault (1987) analisou 

alguns efeitos das práticas formatadoras de sujeitos. 

Na obra Vigiar e Punir  (1987), Foucault levantou perguntas em torno do poder 

ao investigar sua produtividade e os modos de operar que o fazem circular em diversos 

planos da rede social. Ele selecionou teorias sobre crime, leis e métodos de punição 

como materiais para análise de questões do campo judiciário. Depois fez relação entre 

os objetos citados, práticas e saberes formulados em outros campos, tais como: o 

militar, o médico, e o pedagógico.   

As instituições atravessadas pelo poder disciplinar empregaram uma tecnologia 

para controlar as multiplicidades humanas, diminuir os custos do exercício do poder e 

maximizar a intensidade de seus efeitos. Para se referir a essa tecnologia, que também 

deveria ligar o desenvolvimento do poder ao proveito dos dispositivos em que ele é 

exercido, Foucault (1987) empregou o termo disciplina.  

A disciplina “[...] dissocia o poder do corpo; faz dele por um lado uma ‘aptidão’, 

uma ‘capacidade’ que ela procura aumentar; e inverte por outro lado a energia, a 

potência que poderia resultar disso [...]” (FOUCAULT, 1987, p. 119). Pode-se dizer que 

o poder disciplinar produz submissão e obediência. 

Formado para interagir com máquinas, especialmente nas fábricas que se 

espalhavam pela Europa Ocidental, o aluno inserido no projeto de “educação para o 

povo” deveria ser útil e forte. No entanto, com as modificações na configuração social 

localizadas, sobretudo, a partir da metade do século XX, esse modelo de escola começa 

a demonstrar sinais de seu esgotamento, os sujeitos mudaram, novas demandas 

surgiram.  

Ainda assim, práticas educativas pautadas num modelo de pedagogia disciplinar 

incidem sobre um sujeito distinto daquele localizado em instituições situadas no apogeu 

da modernidade. O sistema escolar mantém muitas práticas atreladas a modos de 

funcionamento estabelecidos desde a sua constituição. 

Muito se fala sobre habilidades e competências, tomada de decisão, iniciativa etc. 

A sociedade pede sujeitos ativos, ousados, e a escola forma um enorme contingente de 

alunos submissos, formatados e, nessa direção, com poucas chances de inserção social.  



A escola fica esvaziada de sentido, muito habitada e pouco experimentada, por 

manter padrões de funcionamento incapacitantes e sem estímulos às práticas de 

transformação. O “disciplinamento pelo disciplinamento” é potente aos processos de 

assujeitamento subjetivo. Alunos inseridos nessa mecânica do assujeitamento 

desenvolvem potencial para obedecer. “Daí a relevância de se problematizarem 

dispositivos e práticas de ensino que formam/produzem subjetividades passivas, 

submissas” (NASCIMENTO, 2009, p. 14). 

A pesquisa aqui referida foi realizada em uma escola da Rede Pública Estadual do 

município de São Paulo. O principal objetivo foi observar e problematizar as práticas 

escolares, os usos de dispositivos disciplinares e os processos de produção de 

subjetividade no contexto institucional. A escola fica na comunidade Paraisópolis, zona 

sul da capital paulista. O estabelecimento atende aproximadamente mil e duzentos 

alunos, distribuídos nos níveis de Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio. As aulas 

são ministradas em três turnos: matutino, vespertino e noturno.  

 

2. MÉTODO 

A metodologia contou com alguns pressupostos da Pesquisa-Intervenção, que traz 

como referencial teórico-metodológico a Análise Institucional (Rocha, 2006). No 

processo de ação do pesquisador caracterizado pela pesquisa e intervenção, renuncia-se 

a pretensão de alcançar objetivos preestabelecidos. O pesquisador dirige o olhar aos 

processos e aos analisadores e indicadores de análise suscitados no campo de pesquisa.  

Na etapa exploratória, o pesquisador realizou treze visitas ao estabelecimento de 

ensino, as seguintes estratégias foram utilizadas: observação participante nos/dos 

espaços coletivos, rodas de conversa com professores, rodas de conversa com alunos, 

rodas de conversa com agentes escolares, rodas de conversa com agentes operacionais 

(funcionários da limpeza e da cozinha), acompanhamento de aulas, entrevistas 

individuais, oficinas com grupo de jovens alunos, e elaboração de diários de campo. 

A leitura dos diários de campo e das entrevistas elucidou alguns indicadores de 

análise que apareceram sob a forma de temas disparadores de discussões em grupo, 

acontecimentos registrados durante a investigação no campo e limitações presentes no 

contexto pesquisado. Dois grandes eixos temáticos foram fundamentais ao trabalho de 

análise: assujeitamento X processos de singularização. 

 

 



3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Uma gama de impasses paira sobre o cotidiano escolar: percalços nas relações 

entre usuários da escola, ênfase nas estratégias de disciplinamento de alunos e falta de 

abertura à participação coletiva dos atores da comunidade escolar, sobretudo nos 

processos decisórios.  

3.1.  Da perda de sentido da escola e do assujeitamento subjetivo 

Verificou-se na escola o que foi aqui designado como 

distanciamento/desencontro, um tipo de montagem em que a “forma-professor” e a 

“forma-aluno” parecem não encontrar conexões; são referidas desconexões relativas à 

dificuldade em acompanhar mutações dos alunos e parece difícil construir um sentido 

comum para a escola, em meio a um clima de cansaço e frustração. 

O distanciamento favorece a sustentação, sobretudo nos professores, de 

expectativas perante a existência de uma “forma aluno” que, em realidade, inexiste. 

Muitos professores aguardam a chegada de um aluno atento às suas ordens, interessado 

pelos estudos, ávido pelo conhecimento e, nessa direção, abstrato, ideal. A ausência 

desse aluno ideal também traz embaraços à comunidade escolar. 

A desconexão referida dificulta a relação e atuação de alguns professores com 

jovens alunos. Uma série de discursos rotula e classifica a “forma aluno”  predominante 

na escola como “aluno-problema”, “desinteressado”, “violento”, “fracassado”, 

“terrível”, além de outras rotulações que circulam no espaço escolar. As cenas a seguir 

falam um pouco mais sobre empecilhos vivenciados no turbulento ambiente escolar: 

a) Ao receber textos produzidos pelos alunos, manuscritos em 
folhas de papel, uma professora falou: Eles não têm cuidado com 
nada, não sabem respeitar o professor (professora; comentário 
feito ao pesquisador no corredor da escola, durante transição de 
uma turma à outra, a professora estava com as atividades em 
mãos); 
b) Uma professora se irrita com a assiduidade dos alunos e diz: 
“esses alunos não faltam por nada, também, a maioria vem só 
pra comer” (professora; comentário feito na sala de professores, 
antes da primeira aula);  
c)  Aluna critica escola e relata preferência por outras 
instituições: “gosto da escola, mas eu aprendo mais na ONG, 
onde faço curso de preparação sobre o primeiro emprego, aqui é 
briga o tempo todo, muita ignorância” (aluna, 3ª série do Ensino 
Médio; durante oficinas com grupo de jovens alunos). 

 

Na cena (a), verificou-se uma ocorrência comum na escola: a atividade foi 

entregue sem o asseio esperado pela professora. Quando ela diz que os alunos “não têm 



cuidado com nada”, está se referindo ao âmbito escolar; mas pode ser que, em outras 

circunstâncias, o aluno citado demonstre esmero. A falta de um sentido comum torna-se 

evidente, a professora não recebe a resposta que espera do aluno. 

A cena (b) revela que a presença física dos alunos não garante aproximação às 

propostas da escola. Diz muito sobre a desconexão dos atores da comunidade escolar e 

aponta o sofrimento do professor nesta situação de desencontro. Professores e alunos 

mantêm uma relação tensa, o que leva um aluno à escola não coincide com o que se 

espera da prática discente.  

Por fim, a cena (c) indica um desdobramento da tensão estabelecida na 

desencontrada relação professor-aluno. Imersa em uma relação com pouco 

entendimento entre as partes, a aluna relata sua experiência diante de posturas 

autoritárias em sua relação com outros atores da comunidade escolar, demonstrando sua 

preferência pela ONG, onde pode projetar seu futuro e preparar sua entrada no mercado 

de trabalho. A preferência pela ONG também se justifica, uma vez que a escola 

demonstra seu enfraquecimento e oferece poucos estímulos aos processos de criação e 

inventividade.  

Sofrem alunos e sofrem professores em uma escola questionada em seus 

sentidos, com pouco espaço para circulação da fala entre seus atores. Num clima tenso, 

as salas de aula são tomadas pelo que podemos chamar de “combates”, envolvendo 

alunos e professores. Com efeito, o autoritarismo aparece em tentativas de resolver os 

constantes impasses na escola. Essa postura não é adotada apenas por educadores, mas 

pelos usuários da escola de modo geral, embora seja mais facilmente exercida por quem 

se encontra em posição de poder, de coerção e de punição.   

Professores lidam com posturas autoritárias adotadas por membros do corpo 

diretivo e, por sua vez, no lugar mais baixo da escala hierárquica, os alunos também 

convivem com “autoritarismos” oriundos de posturas adotadas por pessoas da direção. 

Todavia, os efeitos das práticas autoritárias são mais presentes na relação entre alunos e 

professores, durante as aulas. 

O turbulento cotidiano escolar é “agitado” e, paradoxalmente, pacífico, 

silenciado, com pouca abertura para o diálogo entre os atores da comunidade escolar, 

onde posturas autoritárias sustentam um poder de dominação que se exerce no 

cotidiano. Trata-se de um campo de forças contornado por linhas duras, enrijecidas, 

atreladas a tecnologias que agenciam assujeitamento de subjetividades, operadas com a 

finalidade de exercer controle sobre os corpos submetidos à instituição escolar.  



A escola sustentada por essa mecânica do poder disciplinar forma alunos 

passivos e sujeitados. As práticas disciplinares objetivam os alunos, definindo-os 

através de recursos voltados à normalização. A maioria dos alunos demonstra 

passividade diante dos padrões de conduta instituídos e sustentados na escola. 

Nascimento (2009) chamou esse processo assujeitador de “pacificação subjetiva”. 

Todavia, onde há força, há resistência (Foucault, 1979), os alunos não se deixam 

educar facilmente pelo modelo de pedagogia voltado ao ordenamento. Além disso, a 

subjetividade da criança e do jovem, instituída na chamada modernidade sob influências 

do modelo de família burguesa e da escola “normal”, conforme já mencionado, foi 

alterada. Movimentos de resistência diante do modelo disciplinador, ultrapassado e 

incoerente com as demandas que chegam à escola aparecem em forma de problemas 

como: ausências freqüentes no quadro de professores, incidentes disciplinares etc.  

Vale ressaltar que, muitos problemas localizados no cotidiano escolar aparecem 

como efeito de políticas que promovem “aceleração” dos processos de aprendizagem e 

desvaloriza o processo de escolarização. Isto é, nem todos os problemas indicam 

resistência diante de uma lógica de poder operante na instituição.  

Constatou-se nos últimos anos um processo de sucateamento do ensino público, 

a atuação profissional dos educadores perdeu reconhecimento social. Os salários são 

irrisórios e não há um plano de carreira (Fernandes, 2007). A centralização 

administrativa da escola, um dos grandes empecilhos ao enfrentamento do problema, 

segue a pauta dos modelos de gestão escolar que foram implantados ao longo dos anos e 

reflete políticas fundamentadas na hierarquia e na verticalidade. Os processos de 

trabalho na escola são tolhidos por diversos problemas, entre eles: fragmentação, 

fragilidade pedagógica, tarefismo, curto espaço de tempo para realização das atividades 

educativas e isolamento.  

 

3.2.  Das práticas alterativas 

A pesquisa mostra a possibilidade de provocar rupturas diante do “fazer 

escolar”, alguns atores escolares enfrentam as forças assujeitadoras que atravessam a 

instituição. Verificou-se que, em alguns casos, professores desfizeram a idéia de 

determinação, impotência e irreversibilidade e buscaram estratégias inovadoras para o 

trabalho em sala de aula.  

As práticas de resistência dos professores foram classificadas como práticas 

alterativas (Nascimento, 2009). Nos processos de alteração da lógica instituída na 



escola, alunos foram retirados de uma posição de dependência e submissão, professores 

experimentaram novos modos de atuação.  

Em uma das entrevistas realizadas, no processo de pesquisa, uma professora 

falou sobre sua estratégia de ensino a partir da construção de um projeto que integrou 

música RAP e ensino de gramática inglesa. A atividade consistiu na tradução de trechos 

de algumas músicas internacionais, cantadas no estilo RAP. Foram notadas mudanças 

significativas na postura de alunos e alunas que, antes dessa atividade, apresentavam 

pouco interesse e, muitas vezes, provocavam agitações no ambiente de sala de aula. 

Em outra ocasião, um professor propôs uma aula diferente: distribuiu “Guias do 

Estudante” aos alunos para falar sobre profissões e programas de bolsas de estudo. Ele 

deu explicações básicas sobre o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), PROUNI 

(Programa Universitário) e, depois, iniciou um bate-papo com a turma acerca da 

construção de um projeto de formação. Alunos e alunas participaram ativamente dessa 

aula por meio de olhares atentos e inquietos. Alguns alunos se manifestaram a fim de 

sanar dúvidas. Ao final da aula, alunas e alunos formaram um círculo em volta do 

professor, muitos contavam sobre seus planos pessoais e profissionais.  

Ao término da aula citada acima, o professor disse que pensou em abdicar do 

ensino de Geografia naquele dia, numa tentativa de propiciar uma aula com maior poder 

de intervenção junto aos jovens. 

Outra forma de abertura aos processos de criação e invenção na escola se deu 

pela realização de uma experiência que o pesquisador desempenhou com um grupo de 

jovens alunos, por meio do projeto Além da Imagem. A partir de registros fotográficos 

feitos por alunos e alunas dentro e fora da escola, houve troca de experiências e 

discussões sobre a escola e a vida na comunidade. Além disso, assuntos relacionados ao 

projeto de futuro dos alunos motivaram algumas discussões. Os encontros com o grupo 

de jovens alunos fortaleceram o instrumental metodológico, compuseram o processo de 

pesquisa-intervenção. 

Essas experiências alterativas mostram possibilidades de constituir dispositivos 

de resistência ao modelo predominante de escola, viabilizando outros vetores de 

produção de subjetividade aos atores escolares. Alunos e alunas foram convidados a 

saírem de lugares de submissão e passividade, geralmente a eles reservados, o que só foi 

possível mediante rompimentos difíceis de operar dentro dessa escola. 

 

 



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estabelecimento e o emprego de regras, limites ou cerceamentos são 

fundamentais ao funcionamento da escola, do mesmo modo que a possibilidade de 

participação em processos de reestruturação e restauração das prescrições e das regras 

de comportamento. As relações de poder não são “naturalmente” prejudiciais, “o poder 

não é o mal”. 

A normalização continua a operar nos processos singulares, nas práticas 

alterativas, a disciplina é mantida, mas há espaço ao pensamento. Nessa direção, as 

relações de poder não são “abafadas” por “estados de dominação”. As práticas 

disciplinares são importantes, desde que possam ser revistas e reinventadas com a 

participação de toda a comunidade escolar.  

Uma adequada formação educativa, a principal e mais nobre função da escola, 

inclui possibilidades de exercer práticas alterativas, inventivas e, deste modo, 

produtoras de subjetividade singular. 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

DURKHEIM, E. Educação e Sociologia. Lisboa: Edições 70, 2007. 

ENGUITA, M. A face oculta da escola. Educação e trabalho. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1989. 

FAUCONNET, P. A obra pedagógica de Durkheim. In: DURKHEIM, E; Educação e 

Sociologia. Lisboa: Edições 70, 2007. 

FERNANDES, A. D. Histórias e práticas do sofrer na escola: múltiplos atos/atores na 

produção do “aluno-problema”. In: MACHADO, A.M; ————; ROCHA, M.L. 

(orgs.). Novos possíveis no encontro da psicologia com a educação. São Paulo: Casa 

do Psicólogo, 2007. 

FERNANDES, H. R. Sintoma social dominante e moralização infantil: um estudo 

sobre a educação moral em Émile Durkheim. São Paulo: editora da Universidade de 

São Paulo: editora Escuta, 1994. 

FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979.  

————. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis, Vozes, 1987. 



NASCIMENTO, L. R. Práticas escolares em tempos de turbulência: um olhar para 
os modos de produção de subjetividade em uma escola pública. São Paulo, 2009. 
185p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia 
Social da PUC-SP. 

ROCHA, M. L. Psicologia e as práticas institucionais: A pesquisa-intervenção em 

movimento. Revista Psicologia, v. 37, n. 2, p. 169-174, maio/ago, 2006. 

SINGER, H. República de Crianças: sobre experiências escolares de resistência. 

São Paulo: Hucitec, FAPESP, 1997. 

VARELA, J. Categorias espaço-temporais e socialização escolar: do individualismo ao 

narcisismo. In: COSTA, M. V (org.). Escola básica na virada do século: cultura, 

política e currículo. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

 

 

 

 


