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 “O poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível o qual só pode ser 

exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão 

sujeitos ou mesmo que o exercem.” (BOURDIEU, 1989). 

 

 

 



RESUMO  

 

Este trabalho busca identificar o poder simbólico do uniforme escolar no 
Instituto Federal Fluminense, localizado no Centro do município de Campos dos 
Goytacazes.  O Instituto Federal Fluminense de Campos é uma instituição de ensino 
de grande prestigio na região Norte Fluminense, permitindo que seu uniforme seja 
facilmente identificado pela sociedade. Através de realização de entrevistas 
semiestruturadas a diferentes integrantes da instituição, pude observar que foram 
surgindo alguns significados, que se repetiam nas falas dos entrevistados. Resolvi 
organizar essas falas de modo que fosse possível destacar os significados mais 
importantes para a construção do objeto de pesquisa aqui proposto. Assim, os 
significados abordados neste trabalho são: orgulho, prestigio, igualdade, ética e 
identidade. Todos os entrevistados atribuíram pelo menos um desses significados ao 
uniforme, dessa maneira, foi possível perceber como o uniforme contribuía para 
construção de suas identidades. A fim de dar maior embasamento a pesquisa 
qualitativa foi analisada também a história da instituição e seus regimentos para 
entender as normas regulamentares a respeito do uniforme.  

Palavras-chave: Uniforme – Poder - Identidade 

 

 

 

ABSTRACT 

This work seeks to identify the symbolic power of the school uniform at 
the Federal Fluminense Institute, located in the Center of the municipality of 
Campos dos Goytacazes. The Fluminense Federal Institute of Campos is a 
teaching institution of great prestige in the North Fluminense region, allowing its 
uniform to be easily identified by society. Through semi-structured interviews 
with different members of the institution, I could observe that some meanings 
emerged, which were repeated in the interviewees' statements. I decided to 
organize these lines so that it was possible to highlight the most important 
meanings for the construction of the research object proposed here. Thus, the 
meanings addressed in this work are: pride, prestige, equality, ethics and 
identity. All the interviewees attributed at least one of these meanings to the 
uniform and, in this way; it was possible to see how the uniform contributed to 
the construction of their identities. In order to give more foundation to the 
qualitative research. The history of the institution and its regiments was 
investigated to understand the regulatory norms regarding the uniform. 
 

Key words: Uniform – Power - Identity 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a relação entre o uniforme e o 

poder que ele exerce dentro de uma instituição de ensino. A pesquisa tem 

como locus de observação o Instituto Federal Fluminense (Centro), do 

município de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro. Buscando 

compreender as teorias do poder e relacionando com a questão do uniforme 

escolar em uma instituição de ensino.  

Através deste trabalho, pretendo mostrar a importância do uniforme nas 

instituições de ensino, importância esta que pode ser positiva e negativa (como 

o empecilho ou dificuldade do aluno e instituição de ensino em relação ao 

espaço escolar). 

Tendo por hipótese o poder e os significados inseridos no uniforme, 

surgiu o interesse de realizar a pesquisa no Instituto Federal Fluminense, pois 

sua peculiaridade em contraste com as demais escolas locais de ensino médio 

é notável. Ao primeiro contato com a instituição pode se notar essas 

peculiaridades devido a imensa estrutura física do IFF, com laboratórios, salas 

com recursos tecnológicos, ginásios esportivos e uma academia para formação 

dos alunos de educação física - uma das mais recentes aquisições do instituto. 

Essa estrutura que pode ser comum em outras cidades, mas em comparação 

com as demais instituições de ensino locais a do IFF é a maior. Não bastando 

apenas a estrutura física, a estrutura administrativa e pedagógica que 

possibilita aos alunos atividade extracurriculares, como pesquisas, sarais, 

festivais culturais e etc. O IFF também se destaca de outras instituições de 

ensino, no que se refere a formação dos professores que em sua grande 

maioria, são doutores e mestres e trabalham no regime de dedicação 

exclusiva. Nos arquivos do IFF não há qualquer referência ao uso obrigatório 

do uniforme escolar, ao contrário de outras escolas do ensino médio que tem 

como norma regimental o uso obrigatório dos uniformes. Por estes motivos 

houve o interesse da realização da pesquisa nesta escola. 

Segundo Schemes (2013), os uniformes são uma vestimenta muito 

antiga e utilizada por diversas sociedades espalhadas pelo mundo inteiro, com 

o objetivo de identificar e particularizar os indivíduos de um grupo social 
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especifico. No caso das instituições de ensino o uniforme é utilizado para 

identificar os alunos não apenas dentro como também fora delas. Ainda 

segundo esta autora, o uniforme serve como fator de segurança para identificar 

os indivíduos pertencentes e os não pertencentes a instituição, mas também 

para privar o aluno da utilização de vestimentas inapropriadas no espaço 

escolar. No Brasil, os uniformes escolares apareceram pela necessidade de 

diferenciação relacionado aos métodos, nível de ensino, o grau de disciplina 

cobrada, a tradição da escola, a postura utilizada pela instituição perante a 

sociedade e também para distinguir as escolas. O uniforme também era 

utilizado como meio de distinção entre as classes sociais para identificar alunos 

de instituições diferentes. 

Após dois semestres de estágio no Instituto Federal Fluminense, pude 

notar certas diferenças comportamentais peculiares a esta instituição de 

ensino, como por exemplo: a utilização de qualquer vestimenta no espaço 

escolar e a não regulamentação da vestimenta ou uniforme na Instituição. Com 

base na obra Vigiar e Punir (FOUCAULT, 1987), pude compreender a relação 

de poder presente na instituição de ensino. Na ação o poder tem uma 

racionalidade interna. Para não haver resistência ao poder, deve se ter um 

consentimento com sentimento, a ação do poder deve estar bem presa ao 

saber, o poder se preocupa com a economia, com a eficácia. O poder tem 

como função a produção de indivíduos que possam cumprir funções úteis, 

ajustando o indivíduo a um determinado tipo de sociedade. O poder tornou 

possível ao indivíduo ser docilizado, sem necessidade de um corpo ideal para a 

função, o corpo pode ser docilizado através de várias técnicas e mecanismos, 

tornando os indivíduos mais úteis e mais obedientes. 

O poder nas instituições se aplica através da disciplina, a disciplina cria 

um sistema de recompensas e penalidades para tornar individual e 

classificatória as condutas, separando o mau do bom, hierarquizando os 

indivíduos, mas o intuito da disciplina é homogeneizar, fazendo todos se 

parecerem, constituindo uma normalização. 

O poder está presente de diversas formas nas instituições de ensino, 

como também nos hospitais, nas fábricas, nos quartéis, etc., todas seguindo o 

mesmo modelo: a utilização de métodos como regras, punições, etc. Na 
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instituição de ensino pode se encontrar várias formas disciplinares de exercer o 

poder, como o espaço confinado (classe) separando os alunos por grau de 

ensino, idade e em algumas instituições de ensino por gênero; a vigilância 

exercida por inspetores de pátio, câmeras; os exames as avaliações os 

processos seletivos, o exame na instituição de ensino é uma das formas 

disciplinares que mistura o saber com o poder, o exame já foi alvo de 

pesquisas e tem sido alvo de muitas discussões no âmbito universitário. Mas o 

objeto de pesquisa aqui apresentado é outro, o uniforme, a relação poder e 

uniforme, analisar como o uniforme escolar se dá como forma de poder, e até 

onde ele modifica o espaço escolar. 

Este trabalho foi realizado através de um estudo de caso e de uma 

pesquisa bibliográfica sobre o uso de uniformes. Na pesquisa que realizei no 

livro “Projeto de implantação do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Fluminense: plano de desenvolvimento institucional integrado” (IFF, 

2007) no qual contém dados históricos do Instituto e de suas regulamentações 

no qual não encontrei nada a respeito da obrigatoriedade do uniforme escolar. 

O livro foi disponibilizado por um período pela biblioteca da instituição. Utilizei 

também pesquisas qualitativas semiestruturadas (Disponíveis no anexo) feitas 

com a diretora, quatro professores e cinco alunos da instituição. Meu objetivo 

foi entrevistar os professores que acompanharam grande parte da história do 

Instituto Federal Fluminense e acompanharam a modificação do uniforme na 

instituição, quanto aos alunos, a entrevista teve por objetivo entender e 

identificar as suas percepções sobre o uniforme escolar. 

As entrevistas foram realizadas nas instalações do IFF, os professores e 

alunos foram escolhidos aleatoriamente. Dentre os alunos entrevistados três 

estavam utilizando o uniforme e dois não estavam. Por não haver uma sala dos 

professores, a entrevistas com os professores foi a mais difícil, pois o período 

da pesquisa foi pós greve e final de semestre. Dentre os quatro professores e a 

diretora entrevistada somente um professor não estudou na instituição, os 

demais foram alunos e concluíram seu nível médio na instituição. Optei por 

entrevistas semiestruturadas, pois possibilita ao entrevistado ampliar suas 

declarações se necessário, haja vista que em meio as entrevistas os 
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participantes tiveram oportunidade de acrescentar o que para eles fosse 

importante declarar. 

Também consultei as obras cientificas de Foucault, Bourdieu e Geertz e 

artigos relacionados ao assunto, os artigos foram utilizados nos capítulos a 

seguir para melhor construção do objeto de pesquisa e como forma de 

comparação para compreensão do trabalho. 

 

 

Capítulo 1: Breve História do IFF. 1 

 

Atualmente o IFF possui seis campi e vem formando profissionais desde 

a segunda metade do século XX (na época ainda conhecido como Centro 

Federal de Educação e Tecnologia, CEFET). Ao longo da sua história o IFF 

passou a ser reconhecido como referência na região em educação, ciência e 

tecnologia. 

Segundo o “Projeto de implantação do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia Fluminense” (IFF, 2007), o instituto tem desde sua 

criação a missão de:  

Formar e qualificar profissionais no âmbito da educação tecnológica, 

nos diferentes níveis e modalidades de ensino, para os diversos setores da 

economia, bem como realizar pesquisa aplicada e promover o desenvolvimento 

tecnológico de novos processos, produtos e serviços, em estreita articulação 

com os setores produtivos e a sociedade, especialmente de abrangência local 

e regional, oferecendo mecanismos para a educação continuada. (IFF, 2007, 

p.27) 

O IFF tem se empenhado não somente na produção de conhecimento e 

desenvolvimento tecnológico, mas também busca o favorecimento de uma 

sociedade mais justa, solidária e menos desigual. Com sua política de 

interiorização, o IFF tem se esforçado para alcançar regiões e comunidades 

menos favorecidas, ampliando suas unidades e seu corpo de servidores. 

                                                           
1 Este capitulo foi escrito com base no trabalho de seguinte referência: Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Campos. Projeto de implantação do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense: plano de desenvolvimento institucional 
integrado (2008-2012) / Centro Federal de Educação Tecnológica de Campos. Campos 

dos Goytacazes, RJ: Essentia Ed., 2007 



 

13 

 

Em relação ao IFF buscar alcançar classes menos favorecidas, pode-se 

ressaltar o seguinte discurso: 

CEFET Campos começa a construir uma outra unidade de ensino 

descentralizada, no distrito de Guarus, distante da sede apenas cinco 

quilômetros, mas mergulhada numa realidade extremamente pobre. Esta, 

simbolicamente, representa a opção política da Instituição pelos menos 

favorecidos e a decisão de ir até onde for preciso para democratizar o 

conhecimento e concorrer para mudar a realidade local e regional. (IFF, 2007, 

p.34) 

A instituição foi fundada em 1909, através da criação de Escolas de 

Aprendizes Artífices2 pelo presidente Nilo Peçanha. A intenção do governo foi 

sediar em cada Capital dos Estados da Federação uma das dezenove escolas 

previstas, com o intuito de suprir a necessidade de educar os “Trabalhadores 

Livres”, os “Despossuídos de Fortuna”, no período em que a pouco o Brasil 

deixara a escravatura. Em um caso muito particular e excepcional, Campos dos 

Goytacazes sediou uma escola, em janeiro de 1910. Essa excepcionalidade foi 

devido a articulações político-partidárias da época, a partir de então assumiu 

importância significativa para a região. 

No Brasil, no início do século XX, era necessário formar trabalhadores 

para suprir a força de trabalho com base em uma mão de obra livre, a partir de 

então iniciou-se o discurso da valorização do trabalho manual. A princípio, 

desde a criação da instituição, a educação voltou-se a preparação de mão de 

obra especializada e a função de suprir as necessidades de preparação para 

cumprir o trabalho, no qual a estrutura industrial existente no período no Brasil 

exigia. 

Na medida em que o investimento na industrialização no Brasil 

avançava, o perfil das escolas de formação se alterava. Em janeiro de 1942, as 

Escolas de Aprendizes Artífices passaram a se chamar Escolas Técnicas 

Industriais. Após este momento, a escola foi equiparada às de ensino médio e 

secundário, dando assim possibilidade ao aluno de prosseguir os estudos na 

                                                           
2 No anexo da página 33, segue a imagem 1 referente a Escola de Aprendizes de Artífices. 
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formação profissional em nível secundário, mas ainda não favorecendo seus 

alunos ao ingresso no ensino superior. 

Em 1945, a Escola de Aprendizes Artífices de Campos se tornou a 

Escola Técnica de Campos, assim como as demais, relacionado as políticas de 

desenvolvimento, buscando interesse no crescimento e consolidação da 

indústria. Nesse período não só era disponibilizado cursos técnicos para a 

sociedade, como também era oferecido cursos industriais básicos. 

O Governo de Juscelino Kubitschek subsidiou um fortemente a 

industrialização do país. Após 16 de fevereiro de 1959, com a promulgação da 

Lei nº 3.552 - sobre a nova organização escolar e administrativa dos 

estabelecimentos de Ensino Industrial - o Ministério de Educação e Cultura 

conferiu às escolas industriais o reconhecimento como Escolas Técnicas 

Federais. A partir de então as Escolas Técnicas Federais foram mais presentes 

nos discursos das instâncias governamentais e dos representantes do 

Ministério da Educação, favorecendo a ampliação da formação de técnicos 

para aceleração do processo de industrialização. 

Em meio a Ditadura Militar de 1964, ocorreu um grande investimento na 

reforma das escolas técnicas existentes e na construção de novos prédios3. 

Houve um interesse do governo militar demonstrado na Lei nº 5692/71, na 

qual, constava o ensino técnico profissional no Brasil determinado como 

necessário no ensino de 2º grau, no qual sua obrigatoriedade foi revogada em 

1982. 

As escolas federais serviram de motivação para o MEC, intensificando a 

formação de técnicos, e os qualificando de acordo com áreas que o governo 

priorizava visando o desenvolvimento nacional. 

A extensão e a distribuição geográfica das escolas federais, cogitou uma 

possibilidade única ao governo brasileiro em executar políticas no campo de 

mão-de-obra. Já a Escola Técnica Federal de Campos, foi um caso especifico 

                                                           
3 Em março de 1968 foram inauguradas as novas instalações da Escola Técnica Federal de Campos. A 

imagem 2 do anexo na página 34, refere-se a primeira aula realizada nas novas instalações da Escola. 
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por se localizar em uma região menos favorecida e distante da capital, em 

particular seu perfil sempre esteve mais perto das iniciativas que determinavam 

harmonia entre educação e trabalho, com a responsabilidade de buscar 

oportunidades significativas de vida para seus alunos, vindas de camadas 

populares em uma proporção próxima a 80% de seus integrantes. 

O avanço tecnológico que se evidenciou no âmbito da produção a partir 

deste período criou outros padrões, a descoberta de novos materiais e avanços 

tecnológicos que vem revolucionando todas as áreas da vida do homem e, por 

consequência, o sistema de produção. Começa surgir a ameaça crescente de 

desemprego estrutural, pois as novas tecnologias têm surgido com a 

possibilidade de substituir a mão-de-obra ou cobrado do trabalhador 

competências para lidar com esta nova realidade em uma velocidade que antes 

não se conhecia. 

Em Campos dos Goytacazes, a demanda pela descoberta e exploração 

de petróleo na bacia de Campos, tornou-se um fato favorável a escola federal 

campista, pois demandou mão-de-obra especializada. Durante o período que 

Campos se tornava o polo de exploração de petróleo nos anos de 1980, o 

trabalho educativo sentiu e começou gerar pouco questionamento, pois os 

alunos formados de nível médio encontravam um campo farto de atuação. 

Durante o governo do então Presidente José Sarney, que adotou o 

Programa de Expansão do Ensino Técnico (PROTEC), a Escola Técnica 

Federal de Campos ganhou sua primeira Unidade de Ensino Descentralizada 

em 1993. Os primeiros cursos implantados trouxeram o objetivo principal de 

capacitar profissionais para o trabalho nas plataformas de petróleo. 

No fim dos anos noventa, houve uma mudança significativa da realidade. 

Tanto as escolas, como o governo passaram a se preocupar com uma reforma 

curricular que realmente pudesse responder às exigências da modernidade. 

Como participante da rede de escolas federais, a Escola Técnica Federal de 

Campos lutou para construir uma proposta curricular mais coerente com a 

realidade do mundo tecnológico, sem se distanciar com o entendimento de 

educação que recebia a formação humanística, científica e tecnológica, 
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buscando a formação do cidadão trabalhador e um trabalho educativo 

desejando o desenvolvimento local e regional. 

Um fator muito importante na educação tecnológica foi a reforma do 

ensino resultante da nova lei de diretrizes e bases, com a Lei nº 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996, e também toda legislação após a reforma do ensino técnico 

e a transformação de Escola Técnica em Centro Federal de Educação 

Tecnológica em 18 de dezembro de 1999. Essa reforma resultou para a 

instituição na possibilidade de atuar com maior autonomia e nos diferentes 

níveis de formação. 

Os Decretos nº 5.224 e 5.225, em 2004, assinados pelo presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva e publicados em Diário Oficial da União em 04 de outubro 

de 2004, tornaram o Centro Federal de Educação Tecnológico de Campos em 

uma instituição de ensino superior. A história da instituição, como tantas outras 

que compõe a rede federal de educação tecnológica, revela que este momento 

é de continuidade de um trabalho educativo de quase um século. 

O CEFET Campos mantém um diálogo com os municípios próximos que 

se intensificou e já mostrou realizações concretas. Foram criados os Núcleos 

Avançados de Ensino, contando com a parceria das prefeituras de Arraial do 

Cabo, Quissamã, São João da Barra e Rio das Ostras. 

O IFF criou uma grande rede, que integra seis campi: na mesorregião 

Norte Fluminense, o campus Campos, o maior deles, sediado em Campos dos 

Goytacazes; uma Unidade de Pesquisa e Extensão Agro-ambiental; o campus 

Guarus, estes também em Campos dos Goytacazes, e o campus Macaé; na 

mesorregião Noroeste Fluminense, o campus Noroeste com sede em Itaperuna 

e na mesorregião Baixadas, o Lagos com sede em Cabo Frio. 

Em um diálogo continuo com a sociedade e não desprezando a principal 

vocação da instituição de formar profissionais, o IFF atua em níveis 

diferenciados de ensino: na Educação Básica (Ensino Médio), EJA 

(Fundamental e Médio), na formação inicial e continuada de trabalhadores, na 

Educação profissional e Tecnológica, no Ensino Superior (Graduação e Pós-

graduação) e na Extensão. 
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Em relação ao seu corpo docente, o IFF tem uma série de requisitos de 

titulação a serem preenchidos pelos profissionais. O mínimo exigido para o 

quadro de profissionais do magistério na área técnica de nível médio é a 

graduação na área de atuação, mas o instituto apresenta políticas de incentivo 

à elevação de grau de formação acadêmica dos docentes. Também é exigida a 

experiência no magistério superior e experiência profissional não acadêmica. A 

maioria dos professores são de empresas com pouca experiência no 

magistério, mas colaboram de forma importante a realidade do mundo 

produtivo. Por fim, cabe destacar que toda seleção e contratação dos docentes 

são realizadas através de Concurso Público de Provas e Títulos para o 

provimento dos cargos efetivos dos professores de Ensino de 1º e 2º grau. 

Já em relação ao corpo discente, o IFF realiza diversas ações desde a 

forma de ingresso e programas de apoio e permanência. As formas de acesso 

do corpo discente são; através de processo seletivo, transferência, por 

concomitância interna (alunos matriculados no Ensino Médio dos campus que 

apresentaram no mínimo conclusão e aprovação na 2º série), por 

concomitância externa (alunos matriculados na Rede Pública Estadual e 

Municipal de Ensino participantes de convênios com os campi, que estejam 

matriculados no Ensino Médio e que apresentem conclusão e aprovação na 2º 

série) e por reingresso (curso superior). 

Os programas de apoio pedagógico e financeiro, são ações que a 

instituição desenvolve para dar oportunidade ao discente de uma formação 

mais enriquecida, incentivando a participação mais ativa no processo 

educativo, preparação para o mundo do trabalho. No âmbito financeiro, o 

objetivo é atender aos alunos de camadas menos favorecidas. Os programas 

de apoio financeiro vão desde bolsas de iniciação científica, monitoria, 

formação de pesquisadores, entre outras. 

Em relação ao estímulo a permanência, os alunos do IFF podem 

participar de diversos mecanismos de (re)construção do conhecimento.  Na 

educação básica os alunos contam com monitores, e orientadores tanto 

presenciais como a distância, através de recursos tecnológicos. O instituto 
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também oferece apoio psicopedagógico, no qual a equipe é formada por 

psicóloga, psicopedagoga e assistente social, e um profissional que exerce a 

função de ouvidor. O IFF ainda conta com estágios remunerados 

disponibilizados pelas empresas conveniadas à instituição. 

 

Capítulo 2: Significados do uniforme no IFF 

 

Com o processo de pesquisa e entrevistas surgiram vários significados 

diferentes para o uso do uniforme escolar, significados ditados por alunos, 

professores e diretora em suas respostas na entrevista. Esses significados dão 

perspectivas diferentes ao uniforme, e não estão presentes apenas no uniforme 

escolar ou de outras instituições diferentes, e sim na cultura de forma geral, 

como Geertz (1989) afirmou que a cultura é constituída por uma rede de 

significados que se conectam para formar o tecido social. 

 

Segundo Sirimarco (2013), o uniforme - e até mesmo outro tipo de 

vestimenta - é uma “segunda pele”, “pele” essa que identificará o indivíduo na 

esfera social, no caso do uniforme é a forma da instituição de se representar e 

transmitir suas normas e valores para a esfera social através dos indivíduos 

que a compõem. No decorrer dos próximos capítulos estarei desenvolvendo 

cada significado relatado por mais de um agente entrevistado no campo. 

Significados estes que irei comparar com outros trabalhos científicos e 

exemplos encontrados em outras instituições. 

 

2.1. Significados: “Orgulho e prestigio” 

 

“O uniforme serve como forma de identificação fora da instituição, quem 

é visto como aluno do IFF pode ter melhores chances em empresas.” – Tiago, 

aluno entrevistado. 

  

 “Há um orgulho em vestir o uniforme escolar do IFF. Aqui no IFF usa o 

uniforme quem quer.” – Vanessa, aluna entrevistada. 
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“Eu tinha orgulho de utilizar o uniforme quando era aluna em 1972, e 

nesse período o uso do uniforme era obrigatório... Os alunos têm orgulho em 

usar o uniforme.” – Maria, Diretora entrevistada. 

Os relatos acima são de três integrantes do Instituto Federal 

Fluminense, que se referem ao uniforme da instituição através dos significados 

de orgulho e prestigio. Segundo os entrevistados, desde sua fundação, em 

1909, O IFF tem sido visto como símbolo de orgulho e prestigio pela maioria 

das classes sociais da região, hoje o instituto agrega alunos de diversas áreas 

rurais e urbanas e de diversas classes sociais. 

Com base neste relato, optei por fazer uma comparação com o trabalho 

da Farias (2010), que pesquisou os significados do uniforme na siderúrgica 

Usiminas em 2009. Dentre os significados encontrados em sua pesquisa, 

escolhi dois deles, o de prestigio e o de orgulho, que tratarei neste capítulo. 

A autora relatou que em seu início de instalação, no vilarejo de Ipatinga 

(MG), a Usiminas sofreu por diversos fatores, a falta de recursos apropriados 

no vilarejo e as confusões com os empregados. Mediante a estes problemas a 

diretoria da Usiminas optou por uma estratégia, tornou padrão o uniforme da 

empresa, independente do cargo na Instituição o uniforme deveria ser o 

mesmo. Além da padronização do uniforme a Usiminas também construiu um 

conjunto habitacional para seus empregados e fez um acordo com as lojas e 

comércios locais, para que os mesmos dessem crédito a todo trabalhador da 

Usiminas que tivesse devidamente uniformizado. Devido à essas estratégias 

por parte da Usiminas os trabalhadores passaram a utilizar seus uniformes 

quase que em tempo integral, pois o uniforme fora da instituição lhes trazia 

prestigio e com o passar do tempo foi se tornando uma forma de orgulho, pois 

para os habitantes de Ipatinga ser funcionário da Usiminas era sinal de 

ascensão social. Os trabalhadores utilizavam o uniforme em diversas ocasiões 

principalmente em velórios, onde representava sinal de respeito e de orgulho 

para família do falecido. 

A autora afirma que o uniforme:  
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Embora pareça uma roupa comum, pode ser visto como um objeto 
simbólico raro... Afinal, o que permite a valorização dessa vestimenta 
não se trata somente de cifras de produção da empresa e sua 
estratégia de comercialização, mas do capital simbólico acumulado, 
que age sobre o uniforme e transfere, como em um passe de magia, 
seu poder e sua glória. (Farias, 2010, p. 270) 

Nenhum destes valores ou significados agregados ao uniforme, seria 

possível se a Usiminas não tivesse investido em moradias e melhores 

condições para os funcionários. O uso do uniforme, por sua vez, também traz 

consigo uma imagem de quem segue as regras da instituição, ou seja, o 

uniforme carrega em seu tecido - e o faz visível através do indivíduo - os ideais 

e normas da instituição. 

Sendo assim comparando a Usiminas com o Instituto Federal 

Fluminense, podemos levar em conta os mecanismos que levaram os alunos 

do IFF à descreverem o uniforme como símbolo de orgulho e prestigio. Um dos 

pontos positivos da Instituição é a parceria com empresas e industrias da 

região, para realização de estágios dos seus alunos e também contratação. 

Outro mecanismo seria o processo de seleção para ingressar na instituição, 

fazendo com que o aluno ingressante sinta orgulho em ser um dos que foi 

aprovado neste processo e conquistou seu espaço na instituição. Este orgulho 

de ser aprovado na instituição é evidenciado pelas instituições de ensino 

particular de nível médio e pré-vestibular, que mostram em suas propagandas 

os alunos aprovados no IFF, como o exemplo da figura 1. 

 

Figura 1: Propaganda encontrada no Facebook e também no muro da escola na av. 28 de março. 

Da mesma forma que Farias identifica que o ingresso na Usiminas era 

sinal de ascensão social devido aos benefícios que a instituição proporcionava 

aos seus membros, pude verificar que no IFF também se encontra essa ideia 
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de ascensão social da parte da sociedade. Pois o IFF é considerada a melhor 

instituição de ensino da região no nível Médio e Técnico, e que a instituição é a 

chave que abre as portas do mercado de trabalho local devido a sua parceria 

com grandes empresas locais, como a Petrobrás. Esse ideal de ascensão 

social vinculado à imagem do IFF é reforçado pelos administradores da própria 

instituição, como é possível perceber na fala da diretora entrevistada quando a 

mesma diz que: 

“O uniforme é a marca da instituição, é importante que para a 

instituição reconhecer os alunos, fora da instituição os alunos são 

reconhecidos como representantes dela, e no caso do IFF os alunos se 

sentem orgulhosos em utilizar o uniforme. Eu tinha orgulho de utilizar o 

uniforme quando era aluna em 1972 e 1974 e nesse período o uso do 

uniforme era obrigatório. Os alunos têm orgulho em usar o uniforme.” 

Maria Diretora entrevistada. 

Sendo assim, não é de se estranhar a fala dos alunos e da diretora 

mencionada neste capitulo, pois o uniforme escolar do Instituto Federal 

Fluminense traz em sua teia de significados essa ideia de prestigio social e 

orgulho, por ser membro de uma instituição que lhe proporciona melhores 

chances no mercado de trabalho.  

2.2. Significados: “Igualdade e Ética” 

“A importância do uniforme seria para ser conservador manter um 

padrão.” – Pedro, aluno entrevistado. 

“Eu vejo o uniforme como forma de identificar os alunos da escola, e 

uma forma de tornar todos iguais, visão de um.” – Vanessa, aluna entrevistado. 

“O uniforme é uma forma de identificação, de tornar todos iguais, o aluno 

não será olhado por ter uma roupa melhor ou pior.” – João, professor 

entrevistado. 

“O uniforme serve também como parâmetro para uma ordem ética no 

padrão escolar... mas serve para definir um padrão de qual roupa utilizar no 

ambiente escolar, pois não é bom contar com o bom senso do aluno. O 

uniforme é importante para identificação dos alunos e para uma ética 
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comportamental, alguns alunos não têm bom senso nas escolhas das suas 

roupas.” – Davi, professor entrevistado. 

“Com o passar do tempo a cobrança do uniforme escolar no Instituto 

Federal Fluminense foi diminuindo e alguns alunos perderam a noção do que 

vestir na instituição, alguns vêm com roupas inapropriadas, considero a 

cobrança excessiva do uniforme como agressão, que não modifica em nada, a 

importância é estar vestido de forma adequada.” – Jessica, professora 

entrevistado. 

Neste capitulo irei abordar os significados de igualdade e ética, que 

também foram encontrados na pesquisa de campo, significados estes que 

também estarei relacionando com trabalhos em outras instituições neste caso 

ainda utilizarei o trabalho da Farias (2010) sobre a Usiminas, e também o 

trabalho de Sirimarco (2013), que tem como objeto de seu trabalho a farda 

policial argentina. 

O significado de igualdade encontrado no uniforme do Instituto Federal 

Fluminense, como visto nas falas acima, tanto dos alunos como também do 

professor, também foi encontrado por Farias (2010) em sua pesquisa sobre a 

Usiminas, em que a autora se deparou com o método da diretoria de 

transformar os uniformes da siderúrgica em um único padrão, com o intuito de 

tornar “iguais” todos os seus membros, buscando diminuir a tensão que se 

encontrava a instituição em relação à seus integrantes. O significado de 

igualdade e de paridade trouxe satisfação aos empregados da Usiminas.  

No caso do Instituto Federal Fluminense, o real motivo do uniforme ter 

um padrão único não se encontra explicitamente. Pelo que foi passado pelos 

membros entrevistados, a intenção de tornar padrão o uniforme de todos os 

níveis escolares (Médio, Técnico e Superior) foi com o intuito de tornar todos 

“iguais”, transformando a vestimenta dos indivíduos em um único padrão, para 

que o indivíduo não seja visto ou discriminado por nível escolar (Médio, 

Técnico e superior) e classe social pois, segundo relato do professor, alguns 

alunos não têm condições de vestir as mesmas qualidades de roupas que 

outros. Como pode ser visto na fala do professor Pedro: “O uniforme é uma 
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forma de identificação, de tornar todos iguais, o aluno não será olhado por ter 

uma roupa melhor ou pior.” 

No contexto da Usiminas a autora diz que o uniforme serve como forma 

de equilibrar as classes e diminuir os conflitos, pois o uniforme também é um 

mecanismo que favorece a disciplina, a ordem e o controle. Sendo assim 

podemos entender que a padronização do uniforme escolar no Instituto Federal 

Fluminense (como em outras instituições) serve de equilíbrio entre os alunos e 

ameniza os conflitos, que poderia surgir pela variedade de classes sociais e 

níveis de ensino (Médio, Técnico e Superior) que integram a instituição. 

Possibilitando a instituição de ser composta por integrantes de diversas classes 

sociais, fazendo com que o uniforme receba esse significado de igualdade. 

Em relação a ética, pode ser percebido que os agentes que identificam a 

questão são os que fazem parte do processo administrativo do IFF. Esses 

agentes identificam o uniforme como um objeto capaz de manter a ordem ética 

e moral dentro da instituição. De modo geral, as suas queixas a respeito deste 

significado se referem a não regulamentação sobre a obrigatoriedade do uso 

do uniforme no IFF, pois essa falta de regulamentação, faz com que os alunos 

usem seus próprios critérios a respeito de que roupa utilizar na Instituição, que 

segundo eles, seria um problema. 

Este problema também foi encontrado por Sirimarco (2013), em seu 

trabalho a respeito da agencia policial da argentina, quando em sua pesquisa 

se deparou com o caso de uma agente policial que estava sendo processada 

pela instituição por divulgar fotos sensuais usando partes do uniforme policial. 

A autora explica que o uso da farda cria fronteiras morais entre o permitido, o 

apto, o apreciável e o ilegal, talvez pela forte ligação que tem por intenção de 

não diferenciar instituição, pessoa e vestimenta. A autora ainda ressalta que o 

uso da farda não significa apenas uma nova vestimenta e sim uma 

incorporação de novos padrões, que não são apenas corporais mais também 

morais. A percepção dos professores do Instituto Federal Fluminense, do 

uniforme como um agente que auxilie nas definições dos padrões corporais e 
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morais, é uma percepção também compartilhada por outras instituições, como 

ressaltado aqui o caso da agencia policial argentina. 

Na questão ética, podemos concluir que o uniforme tem sim a visão 

foucaultiana de controle do corpo, limitando e regrando os padrões corporais 

dos que o utilizam. O uniforme como forma disciplinar traz uma 

homogeneização dos indivíduos da instituição, tornando padrão a aparência de 

cada um deles, como penalidade da não utilização do uniforme na maioria das 

instituições de ensino há o impedimento do acesso ao interior da instituição, no 

caso o aluno é parado na portaria sendo solicitado que ele esteja de uniforme, 

se o aluno não estiver trajado com o uniforme da instituição ele é 

impossibilitado de entrar. No IFF esse impedimento não acontece, pois não há 

um regimento que trate a obrigatoriedade do uniforme, sendo assim, os alunos 

adentram a instituição com qualquer tipo de vestimenta. 

 

2.3. Significado de “Pertencimento”.  

“Vejo o uniforme como forma de identificar o aluno pela roupa, uma 

identidade do aluno com a instituição...gosto de usar o uniforme porque 

identifica que sou aluno do IFF fora da instituição.” – Pedro Aluno entrevistado. 

“Vejo como uma padronização, algo institucional, que legitima que você 

faz parte da mesma.” – Lucas Aluno entrevistado. 

“O uniforme serve como forma de identificação fora da instituição, quem 

é visto como aluno do IFF pode ter melhores chances em empresas.” – Tiago 

Aluno entrevistado. 

“O uniforme é uma vestimenta que identifica que o aluno estuda naquela 

instituição. É também uma forma de identificar o aluno, fora da instituição.” – 

Jessica Professora entrevistada. 

“O uniforme é a marca da instituição, é importante para o 

reconhecimento dos alunos, fora da instituição os alunos são reconhecidos 

como representantes da Instituição.” – Maria Diretora Entrevistada. 
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O significado de pertencimento estava associado em todas as falas dos 

entrevistados. Selecionei as falas citadas acima pois foram as que achei 

melhor para trazer. Para tratar este significado de pertencimento vou comparar 

três trabalhos: o trabalho intitulado, “Das materialidades da escola: o uniforme 

escolar” (RIBEIRO; SILVA, 2012), com os dois trabalhos anteriores: Farias 

(2010) e Sirimarco (2013) . 

O trabalho de Ribeiro e Silva (2012), busca identificar o papel do 

uniforme escolar e o motivo pelo qual ele veio se consolidando no Brasil. Os 

autores explicam que não se pode pensar no uniforme apenas como objeto 

material, mas como algo abstrato, e participante decisivo na produção e 

reprodução social, em que também se envolve relação de produção e 

consumo. 

Para os autores a relação com uniforme e suas subjetividades está 

relacionada com cada instituição de ensino, história e cultura. A cultura escolar 

segue séries de transformações, podendo variar em determinados processos, 

transformando-se ou não, podendo permanecer intacta ou não. 

Várias intenções apareceram no início do processo de legitimação dos 

uniformes, entre elas a vestimenta como mecanismo de controle dos corpos, 

como estratégias de visibilidade a projetos institucionais e governamentais. 

Mas a contribuição relevante do trabalho de Ribeiro e Silva (2012) para 

entendermos o uniforme escolar como significado de identidade vem da 

seguinte afirmação: 

Acima de tudo, o vestuário deve ser analisado como um artifício 
inventado para comunicar, sendo aquilo que se quer comunicar 
intrinsecamente relacionado aos aspectos culturais da sociedade em 
que se insere, ou seja, a noção de comunicabilidade do vestuário está 
inserida no quadro de uma vida em sociedade onde tudo é 
comunicação. (Ribeiro e Silva, 2012, p. 578) 

Através desta afirmação sobre o uniforme escolar, podemos percebê-lo 

como meio de comunicação entre a instituição de ensino e a sociedade que se 

insere, sendo assim, na questão do Instituto Federal Fluminense podemos 

entender o uniforme como meio de comunicação social, no qual o vestuário 

(uniforme escolar), nos comunica que o indivíduo faz parte da instituição em 
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questão, sendo assim, o uniforme serve como veículo de comunicação que 

expressa a identidade de cada indivíduo. 

Quando o aluno entrevistado expressa que por ser identificado como 

aluno do Instituto Federal Fluminense através do uniforme, teria chances 

melhores no mercado de trabalho, pois segundo ele, as empresas veem os 

alunos do IFF como profissionais mais qualificados e preparados. Essa 

afirmação pode ser entendida através do trabalho de Farias (2010) e Sirimarco 

(2013). 

Farias diz que o uso do uniforme por sua vez, também traz consigo uma 

imagem de quem segue as regras da instituição, ou seja, o uniforme carrega 

em seu simbolismo os ideais e normas da instituição. “O uniforme é depositário 

de valores e expectativas.” (FARIAS, 2010, p. 275). Autora afirma ainda que o 

uniforme é depositário de valores e expectativas são passados para o 

indivíduo, sendo assim o indivíduo carrega consigo a identidade institucional 

através do uniforme. Vale aqui ressaltar um ocorrido descrito pela autora, no 

qual relata uma situação de mudança de identidade de um indivíduo após 

ingressar na Usiminas e começar a usar o uniforme: 

Sebastião Patrício, engenheiro aposentado pela Usiminas, e sua 
esposa Noeme me disseram que, quando seu filho, que era “roqueiro, 
cabeludo e gostava de usar calças rasgadas”, foi admitido pela 
Usiminas, eles pensaram que seria difícil o filho mudar seu jeito de ser. 
Entretanto, sem que ninguém da família dissesse nada, após 
contratado, o filho chegou a casa com o uniforme e o cabelo cortado e 
literalmente mudou seu comportamento – possivelmente, ao ser 
admitido, recebeu as devidas instruções na Usiminas... Vestir o 
uniforme da Usiminas levou a uma mudança de comportamento, 
marcando o abandono de sua antiga aparência e modo de vida boêmia 
para se tornar um “Homem-Usiminas”. (Farias, 2010, p. 273) 

Sirimarco (2013) se deparou com a mesma questão da identidade na 

farda policial. A autora nos diz que toda instituição contém uma narrativa que 

compõe sua realidade, que a define tanto para os que estão de dentro como os 

que estão de fora. Essa narrativa não é simplesmente de forma contada ou 

repassada através do áudio, e sim também algo que se passa de forma 

corporal, gestual e etc. São conjuntos de atitudes e ações que vão compondo a 

realidade da instituição. Essas realidades estão presentes nos indivíduos e na 
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sua maioria são constituídas uniformemente, mesmo que em alguns indivíduos 

essa realidade seja conflitante. 

Esta autora afirma também que a farda e a instituição são ou pretende-

se que sejam, uma única coisa. A farda não é apenas uma nova vestimenta, e 

sim uma incorporação de novos padrões de uso não apenas corporais, mas 

também morais. A autora vai abordar uma característica especifica da farda, a 

“fala”, a autora nos informa que a farda fala pela instituição. 

Penso que seja importante ressaltar aqui, a vital importância que o 

uniforme escolar tem em comunicar e transmitir para a sociedade a imagem da 

instituição a qual ele pertence. O uniforme também vai trazer consigo a 

representação dos valores morais da instituição, como visto no episódio citado 

neste capítulo, o caso do jovem que ao ingressar na Usiminas e utilizar seu 

uniforme, assumiu uma nova identidade, identidade esta que não está ligada às 

características do indivíduo, e sim da instituição. 

O uniforme faz com que o indivíduo que a utiliza, receba a identidade 

daquele que cumpre as regras, normas e carrega os valores da instituição. 

Sendo assim a sociedade, ao olhar o indivíduo uniformizado, o vê não somente 

como um indivíduo pertencente a uma instituição, mas vê através do uniforme 

a instituição em si, o que ela representa.  

 

 

 

Considerações Finais 

O IFF tem uma trajetória de quase um século, no qual passou por 

diversas mudanças tanto administrativas, quanto em alteração de seu nome. 

Desde sua chegada à cidade de Campos dos Goytacazes, o IFF tem sido 

primordial na formação técnica e profissional para suprir as necessidade de 

mão-de-obra na bacia petrolífera da região. Hoje, o IFF atua não só em 

Campos, mas em diversos municípios vizinhos, totalizando seis campus 
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ligados ao IFF do Centro de Campos, e também forma profissionais não só no 

nível técnico, mas no nível superior. 

Como visto no decorrer do trabalho, o IFF tem sido visto pela sociedade 

como meio de ascensão social e de melhor formação profissional, sendo isso 

evidenciado tanto pelos discursos da instituição, como pelas propagandas das 

escolas particulares espalhadas pela cidade. 

Todos os trabalhos utilizados para comparar com a realidade do Instituto 

Federal Fluminense, tratam o uniforme como uma segunda pele, que diz quem 

é a pessoa quando ela está utilizando-o. O uniforme escolar mesmo não sendo 

obrigatório no Instituto Federal Fluminense, carrega sobre si vários 

significados, pois não se trata do uniforme em sua materialidade, e sim de 

forma abstrata que está inserido na cultura e na história da Instituição. Assim, 

traz consigo uma imensa teia de significados. Os significados abordados neste 

trabalho não são únicos, há outros significados, mas os que neste trabalho 

foram abordados nos ajudam a compreender de maneira mais clara o que seria 

o uniforme escolar: uma vestimenta institucional que insere no indivíduo 

valores e representações que serão percebidas de diversas formas e maneiras 

pela sociedade. 

Sendo assim o significado de orgulho e prestigio presente no uso do 

uniforme está atrelado ao reconhecimento de que ser aluno do IFF lhe 

proporciona melhores chances no mercado de trabalho, tanto pelo processo 

histórico da instituição, como pela sua imensa estrutura física, e também pela 

parceria com grandes empresas atuantes na região. Já o significado de 

igualdade e ética, está relacionado a noção de “igual” que o uniforme 

possibilita, fazendo com que as classes sociais pertencentes a instituição não 

se evidenciem de maneira clara através da vestimenta, e assim o uniforme 

possibilite que todos sejam iguais. Na questão ética o uniforme seria um 

mecanismo de inserção de regras comportamentais e morais no aluno, ditando 

ao aluno que espécie de vestimenta utilizar no ambiente. O significado de 

pertencimento se dá através da comunicação que a vestimenta realiza no meio 

social, o uniforme não identifica apenas o indivíduo como pertencente à 
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instituição, mas sim como alguém que segue e cumpre as regras da instituição, 

o aluno através do uniforme é o representante da instituição no meio social em 

que ele está inserido. 
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ANEXOS: 

1. Questionário semiestruturado para alunos. 

Questionário para projeto de pesquisa para trabalho final do aluno LUIZ 

CARLOS PEREIRA DE MATTOS JÚNIOR, do curso de LICENCIATURA EM 

CIÊNCIAS SOCIAIS. 

Tema: O PODER DOS UNIFORMES: Uma análise dos significados                  

relacionados ao uniforme em uma instituição escolar 

Nome (opcional ou qual nome gostaria de receber):  

E-mail: 

Cursando (ou Cursou): 

Estuda(ou) no IFF á: 

Costuma(va) usar uniforme: Sim ( )   Não ( ) 

Data: ____/_____/_______ 

 

Para você, o que é o uniforme escolar? 

Como você vê o uniforme escolar? 

O que é usar o uniforme escolar? 

O uniforme escolar lhe traz algum incômodo? 

http://www.revistafenix.pro.br/
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Qual seria a importância do uniforme escolar no Instituto Federal Fluminense? 

Como tem se dado em sua opinião o uniforme escolar no Instituto Federal 

Fluminense? 

Que relações você faria entre o uniforme escolar e o poder? 

Como tem sido essa relação no Instituto Federal Fluminense? 

Para você o uniforme escolar tem relação com a sua preparação, para o 

trabalho?  

Quais influências o uniforme pode trazer ou não para o seu futuro trabalho? 

Declarações finais. 

2. Questionário semiestruturado para professor e diretor. 

Questionário para projeto de pesquisa para trabalho final do aluno LUIZ 

CARLOS PEREIRA DE MATTOS JÚNIOR, do curso de LICENCIATURA EM 

CIÊNCIAS SOCIAIS. 

Tema: O PODER DOS UNIFORMES: Uma análise dos significados relacionados 

ao uniforme em uma instituição escolar 

Nome (opcional ou qual nome gostaria de receber):  

E-mail: 

Formação: 

Trabalha no IFF á: 

Estudou no IFF: Sim ( )   Não ( ) 

Data:____/_____/_______ 

 

Para você, o que é o uniforme escolar? 
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Como você vê o uniforme escolar? 

 

Qual seria a importância do uniforme escolar no Instituto Federal Fluminense? 

 

Como tem se dado em sua opinião o uniforme escolar no Instituto Federal 

Fluminense? 

 

Que relações você faria entre o uniforme escolar e o poder? 

 

Como tem sido essa relação no Instituto Federal Fluminense? 

 

Para você o uniforme escolar tem relação com a preparação do aluno, para o 

trabalho?  

 

Quais influências o uniforme pode trazer ou não para o futuro trabalho do 

aluno? 

 

Declarações finais. 
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Imagem 1. Disponível em: http://portal1.iff.edu.br/conheca-o-iffluminense/galeria-de-fotos-do-historico. Acessado 
por último em: 01/04/2017. 
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Imagem 2. Disponível em: http://portal1.iff.edu.br/conheca-o-iffluminense/galeria-de-fotos-do-historico. Acessado 
por último: 01/04/2017 ás 21h. 

 


