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RESUMO 

 

Esta Dissertação tem como objetivo apreender o sentido dado ao livro de ocorrência na escola 

enquanto instrumento disciplinador dos estudantes, sabendo-se que, muitas vezes, têm preva-

lecido no cotidiano escolar relações baseadas na vigilância e na punição, as quais parecem 

contrárias à aprendizagem e ao desenvolvimento dos educandos. O trabalho será desenvolvido 

a partir da pesquisa bibliográfica, por meio de uma abordagem interpretativa e explicativa 

baseada em textos do período dito genealógico da obra de Michel Foucault. O problema da 

pesquisa consiste na análise do livro de ocorrência escolar como instrumento disciplinador 

dos estudantes. Partindo-se do pressuposto de que o livro de ocorrência no contexto educacio-

nal atual ainda se constitui como um importante instrumento disciplinador, considera-se rele-

vante a abordagem foucaultiana com o intuito de se ampliar e elucidar a discussão que envol-

ve a temática do poder disciplinar, já que a abordagem foucaultiana contribui para a compre-

ensão das várias formas de controle disciplinar presentes no âmbito institucional e, em parti-

cular, nas escolas brasileiras, as quais estão inseridas em um meio social marcado por relações 

extremamente hierarquizadas, constituídas ao longo da história da sociedade brasileira. O 

olhar hierárquico que mantém a punição como meio de se estabelecer a disciplina e a ordem 

na escola parece reproduzir uma cultura que vai de encontro a uma proposta de formação de-

mocrática e dialógica que somente se faz possível num ambiente de cooperação e amizade, no 

qual a confiança e o respeito tornam desnecessárias ações coercivas, punitivas e autoritárias. 

Palavras-chave: Livro de ocorrência. Poder disciplinador. Olhar hierárquico. Educação. Fou-

cault. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This Dissertation aims to apprehend the meaning given to the occurrence book at school as a 

disciplinary instrument for students, knowing that relationships based on surveillance and 

punishment have often prevailed in daily school life, which seem contrary to learning and 

development of learners. The work will be developed from bibliographical research, through 

an interpretive and explanatory approach based on texts from the genealogical period of 

Michel Foucault's work. The research problem consists in the analysis of the school occur-

rence book as a disciplinary instrument for students. Based on the assumption that the occur-

rence book in the current educational context is still an important disciplining instrument, the 

Foucaultian approach is considered relevant in order to broaden and elucidate the discussion 

involving the theme of disciplinary power, already that the Foucaultian approach contributes 

to the understanding of the various forms of disciplinary control present in the institutional 

sphere and, in particular, in Brazilian schools, which are inserted in a social environment 

marked by extremely hierarchical relationships, constituted throughout the history of Brazili-

an society. The hierarchical look that maintains punishment as a means of establishing disci-

pline and order at school seems to reproduce a culture that goes against a proposal of demo-

cratic and dialogical formation that is only possible in an environment of cooperation and 

friendship, in which trust and respect make coercive, punitive, and authoritarian actions un-

necessary. 

Keywords: Occurrence book. Disciplinary power. Hierarchical look. Education. Foucault. 
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INTRODUÇÃO  

 

Apresento como tema delimitador desta dissertação ―O livro de ocorrência escolar en-

quanto instrumento disciplinador a partir da leitura foucaultiana‖. O desenvolvimento da pre-

sente dissertação se dará a partir da pesquisa bibliográfica, através de uma abordagem inter-

pretativa e explicativa. Segundo Lima e Mioto (2007), a pesquisa bibliográfica implica em um 

conjunto ordenado de procedimentos de busca por soluções que não pode ser aleatória, mas 

deve estar voltada para o objeto de estudos. Constituem-se como referências teóricas do pre-

sente trabalho as obras Vigiar e punir: o nascimento da prisão, Microfísica do poder e A ver-

dade e as formas jurídicas, de Michel Foucault.  

Realizei leituras e fichamentos das obras foucaultianas supracitadas com o olhar no 

objeto de estudo e nos pressupostos iniciais que encaminham esta pesquisa, a saber: a eficácia 

(ou não) do livro de ocorrência como instrumento do poder disciplinador no cotidiano escolar 

e a aplicação da punição como instrumento inibidor da indisciplina na escola. Da mesma for-

ma, realizei leituras e fichamentos de artigos acadêmicos, teses e dissertações que abordam a 

temática a respeito do livro de ocorrência escolar com o intuito de ampliar o debate sobre o 

tema. Fiz o cruzamento entre as fontes, atentando para as contraposições e para as concordân-

cias nelas presentes, bem como para as lacunas a respeito da temática desenvolvida nesta pes-

quisa. 

 O problema da pesquisa consiste na análise do livro de ocorrência escolar como ins-

trumento disciplinador dos estudantes. Parto do pressuposto de que o livro de ocorrência, ape-

sar de não ser o único e principal instrumento da ordem disciplinar na escola brasileira, ainda 

se constitui como um usual instrumento disciplinador, além de servir como subterfúgio, prin-

cipalmente para o corpo docente, diante de várias situações problemáticas envolvendo os es-

tudantes, o que procurarei pontuar no decorrer deste trabalho. Qual é a eficácia do livro de 

ocorrência enquanto instrumento disciplinador dos educandos?  

 Esta pesquisa justifica-se devido ao fato de haver poucos trabalhos em torno desta 

temática, a qual se mostra relevante já que o uso do livro de ocorrência escolar como instru-

mento disciplinador tem persistido na escola brasileira ao longo da história da educação e 

parece ser algo pouco refletido pelos que atuam na escola.  O trabalho tem como objetivo 

apreender o sentido dado ao livro de ocorrência na escola enquanto instrumento disciplinador 

dos educandos, sabendo-se que, muitas vezes, têm prevalecido no cotidiano escolar relações 

baseadas na vigilância e na punição, as quais parecem contrárias à aprendizagem e ao desen-
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volvimento dos estudantes. O olhar hierárquico que mantém a punição como meio de se esta-

belecer a disciplina e a ordem na escola parece reproduzir uma cultura que vai de encontro a 

uma proposta de formação democrática que somente se faz possível num ambiente de coope-

ração e amizade, no qual a confiança e o respeito tornam desnecessárias ações coercivas e 

punitivas. 

 Enquanto orientador educacional, eu utilizei, por cerca de seis anos, o livro de ocor-

rência. Essa foi uma experiência que me despertou para o fato de que o livro de ocorrência 

não passa de um instrumento meramente administrativo tendo seu caráter punitivo como sua 

função mais importante. Quando deixei a função de Orientador Educacional e passei a lecio-

nar disciplinas pedagógicas para turmas do Curso Normal (Formação de professores) e Filo-

sofia para o Ensino Médio regular, pude observar a utilização do livro de ocorrência de outro 

ângulo, ou seja, enquanto professor. Pude constatar, na prática, a utilização do livro de ocor-

rência como instrumento de caráter punitivo, o qual não parece contribuir em nada com a 

formação dos estudantes.  

 O caráter punitivo do livro de ocorrência chamou-me atenção para como o cotidiano 

escolar muitas vezes tem sido marcado por relações hierarquizadas, por meio das quais o po-

der punitivo opera para manter a disciplina almejada pela instituição escolar. Foi a partir dessa 

experiência com o uso do livro de ocorrência, enquanto Orientador Educacional e enquanto 

professor, que surgiu meu interesse pela pesquisa que envolve a temática do uso do livro de 

ocorrência e de outros instrumentos disciplinadores dentro da escola. Meu intuito é o de con-

tribuir para a reflexão acerca de como a escola, enquanto instituição voltada à formação de 

cidadãos autônomos, carece de mudanças profundas em suas práticas cotidianas, as quais, 

muitas vezes, refletem a própria cultura brasileira em seu caráter altamente hierarquizado e 

punitivo.  

 É importante ressaltar que o livro de ocorrência certamente não é o único instrumento 

disciplinador utilizado na escola, tampouco o mais relevante. Todavia, sua permanência na 

escola brasileira e a forma, muitas vezes, automática do seu uso, tornam necessária a pesquisa 

a seu respeito. Tal pesquisa encontrou subsídios a partir das contribuições do pensamento 

foucaultiano, o qual contribui significativamente com a reflexão de como a punição se estabe-

lece como instrumento disciplinador através do olhar hierárquico na instituição escolar. Desse 

modo, algumas categorias foucaultianas, como: o poder disciplinar, o olhar hierárquico, o 

exame e a sanção normalizadora são importantes para a análise deste objeto de estudo. Até 

que ponto o olhar hierárquico apontado por Foucault pode ser notado na escola? Há na escola 
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a busca por um ambiente de respeito, cooperação e amizade ou prevalecem as relações de 

punição e vigilância? Até que ponto a punição se apresenta como meio de se alcançar a disci-

plina e a ordem no ambiente escolar? 

 É necessário considerarmos que a escola brasileira encontra-se inserida num contexto 

social e cultural marcado por relações hierarquizadas, nas quais a punição tem sido, ao longo 

da história, um mecanismo severo que busca manter a disciplina e a ordem social tida como 

correta. Conforme aponta Foucault (1999, p. 203, grifo do autor): 

Na oficina, na escola, no exército funciona como repressora toda uma micropenali-

dade do tempo (atrasos, ausências, interrupções das tarefas), da atividade (desaten-

ção, negligência, falta de zelo), da maneira de ser (grosseria, desobediência), dos 

discursos (tagarelice, insolência), do corpo (atitudes ‗incorretas‘, gestos não confor-

mes, sujeira), da sexualidade (imodéstia, indecência). Ao mesmo tempo é utilizada, 

a título de punição, toda uma série de processos sutis, que vão do castigo físico leve 

a privações ligeiras e a pequenas humilhações (...). 

 As relações repressoras e punitivas apontadas por Foucault como pertencentes a insti-

tuições como o exército e a escola podem ser notadas de maneira clara no contexto social bra-

sileiro. No que se refere à instituição militar, posso testemunhar a partir da minha própria ex-

periência a presença traumática de relações repressoras e punitivas. Faço menção ao período 

em que prestei o serviço militar obrigatório, chamando atenção para o fato de que todo siste-

ma de ensino tem suas pedagogias e metodologias, as quais regem o processo de ensino-

aprendizagem. Porém, há um detalhe que na minha vida fez uma enorme diferença: o período 

em que estive no exército, no ano de 1977, o qual ainda era controlado pelo regime militar. 

Como será apresentado no momento apropriado, os jovens selecionados para o serviço militar 

não entram como soldados e sim como conscritos
1
. Somente após exaustivos treinamentos, 

geralmente no mês de agosto, quando é comemorado o Dia do Soldado do Exército Brasileiro, 

é que os conscritos passavam a ser classificados como soldados. A questão a ser desenvolvida 

foi o tratamento cruel, desumano e totalmente contrastante com uma instituição que prima 

pela boa educação de seus integrantes. A prática do vigiar para punir, nesse ambiente, segun-

do a experiência por mim vivenciada, podia ser notada de forma muito clara. 

 Havia um dia da semana em que todas as supostas indisciplinas cometidas pelos cons-

critos durante a semana eram lidas em uma formatura e, de acordo com as faltas indisciplina-

res registradas no livro de ocorrências, determinava-se a aplicação de penalidades corporais, 

morais e psicológicas. Havia o temido ―Livro Preto‖, no qual, de modo arbitrário, o castigo 

                                                 
1
Art. 1º: ―As presentes normas têm por finalidade regular a avaliação e distribuição dos conscritos aptos na sele-

ção geral, com vistas a atender a incorporação/matrícula no Serviço Militar Inicial.‖ BRASIL. Portaria nº 036-

DGP, de 14 de março de 2012. Aprova as Normas Técnicas para a Avaliação e Distribuição de Conscritos 

(EB30-N-30.008), 1ª edição, 2012. Boletim do Exército nº 12, de 23 de março de 2012, p. 13. 
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era exercido com extrema crueldade, durante um período que deveria estar voltado ao treina-

mento para a defesa da pátria em caso de guerra. Despertava-se um sentimento de ódio, como 

se os soldados – tomo a mim mesmo como referência – fossem o que os graduados e oficiais 

denominavam de ―terroristas e comunistas‖. Enfim, as punições presentes nesta instituição 

certamente contribuíram de forma extremamente negativa com o treinamento dos soldados. 

No caso brasileiro, sabe-se que a cultura punitiva presente no contexto militar, muitas vezes 

exerceu grande influência sobre o contexto educacional. 

 Atualmente, o livro de ocorrência (LO) representa um dos importantes mecanismos de 

punição utilizado para manter a disciplina e a ordem exigida para o funcionamento das ativi-

dades cotidianas escolares. Conforme apontam Nascente, Ferreira e Guarnieri (2016, p. 94), 

(...) os LO têm sido utilizados como um mecanismo de registro e punição de atos en-

tendidos como inadequados pelas equipes escolares. Essa inadequação, na perspec-

tiva daqueles que registraram esses atos, produziria uma tensão que poderia corrom-

per a ordem dos trabalhos escolares. Além de se constituírem em instrumentos de 

punição para aqueles que rompem com a ordem estabelecida, aparentemente os LO 

também servem como uma forma de intimidação, pois estudantes tenderiam a temer 

ter seus atos registrados neles e, consequentemente, tornar-se alvo das sanções e pu-

nições engendradas a partir desses registros (...). 

 A inadequação dos estudantes registrada nos LO apontada pelas autoras representa a 

indisciplina dos mesmos que, por diversos motivos, se desviam das regras estabelecidas. O 

papel do LO, então, seria o de estabelecer um castigo disciplinar a fim de que todos os estu-

dantes se enquadrem no modelo de disciplina exigido pela escola. Em Foucault (1999, p. 204) 

vemos que, 

A ordem que os castigos disciplinares devem fazer respeitar é de natureza mista: é 

uma ordem ―artificial‖, colocada de maneira explícita por uma lei, um programa, um 

regulamento. Mas é também uma ordem, definida por processos naturais e observá-

veis: a duração de um aprendizado, o tempo de um exercício, o nível de aptidão tem 

por referência uma regularidade, que é também uma regra (...). 

 Com base na argumentação do autor a respeito dos castigos disciplinares de ordem 

definida por processos naturais e observáveis, podemos inferir que essas regras estabelecidas 

naturalmente, ou seja, não explicitadas, exigem a padronização dos estudantes, por exemplo, 

no tempo da realização dos exercícios e da aprendizagem dos conteúdos ministrados. Nesse 

sentido, a ―disciplinarização‖ escolar pode ser compreendida como um instrumento de padro-

nização que exige que todos os estudantes sejam modelados nas fôrmas apresentadas pela 

escola, sob a ameaça de receberem a punição no caso de não se adequarem. 

 Com respeito ao livro de ocorrência, pode-se dizer que ele está reservado para as in-

disciplinas mais graves. Analisando o livro de ocorrência numa perspectiva foucaultiana, Ga-

ma (2009, p. 7) argumenta que ele é como um documento: 
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(...) no qual a escola registra os atos indisciplinares cometidos pelos alunos e enten-

dendo que o mesmo funciona como um procedimento de punição para os mesmos 

que não respeitam as normas impostas pela escola, o livro de ocorrências desempe-

nha um papel fundamental no que diz respeito à tentativa de a escola fazer com que 

os alunos sejam disciplinados. Em outras palavras, ele é tido como uma espécie de 

exame que visa avaliar e classificar o aluno em relação ao seu comportamento indis-

ciplinado. 

 Seja qual for a ordem dos castigos disciplinares, nota-se que a escola ainda hoje adota 

um sistema de disciplinarização baseado em relações punitivas hierarquizadas que vão contra 

a perspectiva de uma formação humana voltada à liberdade e à autonomia dos cidadãos. A 

persistência do uso do livro de ocorrência como instrumento disciplinador na escola brasileira 

chega mesmo a ser contraditória num contexto em que muito se ouve falar da necessidade de 

a escola adotar uma postura democrática, voltada para a emancipação dos estudantes. Con-

forme argumenta Ratto (2007, p. 21): 

Os Livros de Ocorrências compõem uma problemática delicada e, diante de políticas 

e discursos humanizantes, emancipadores ou democratizantes, que permeiam o 

campo educacional, são às vezes vistos como algo execrável ou constrangedor, uma 

espécie de ―mal necessário‖, a que as autoridades escolares recorrem para assegurar 

a sobrevivência diária da instituição (...). 

 Ao lado do livro de ocorrência encontram-se, na escola, várias formas de se exercer o 

que Foucault (1999, p. 195, grifo do autor) denomina de poder disciplinar, que se trata de um 

poder ―(...) que, em vez de se apropriar e de retirar, tem como função maior ‗adestrar‘; ou sem 

dúvida adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e melhor (...)‖.  

 Esse poder disciplinar que adestra os estudantes precisa ser analisado como algo pre-

sente nas relações sociais e culturais brasileiras. Nesse sentido, ao se analisar as relações dis-

ciplinares presentes na escola, deve-se compreender a mesma como uma instituição que está 

submetida a um conjunto de regras a ela impostas hierarquicamente. Assim, não parece coe-

rente uma análise do poder disciplinar escolar desligada da realidade extra-pedagógica. 

 Partindo-se, assim, desta visão mais abrangente do poder disciplinar presente na esco-

la, é importante a compreensão de que: ―O sucesso do poder disciplinar se deve sem dúvida 

ao uso de instrumentos simples: o olhar hierárquico, a sanção normalizadora e sua combina-

ção num procedimento que lhe é específico, o exame‖ (FOUCAULT, 1999, p. 195). 

 É nesta perspectiva que o livro de ocorrência, tomado como uma espécie de marca 

escrutinadora das atitudes dos estudantes e utilizado como um instrumento disciplinador esco-

lar, constitui-se como eixo central desta pesquisa, a qual espero que possa contribuir com ou-

tros estudos já existentes em torno desta temática, de modo a fomentar reflexões acerca das 

necessárias mudanças no cotidiano escolar brasileiro a fim de que alcancemos uma educação, 

de fato, voltada à liberdade e à autonomia dos estudantes (FREIRE, 1996).  
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 Nesse sentido, o presente trabalho tem como principal objetivo apreender o sentido 

dado ao livro de ocorrência na escola enquanto instrumento disciplinador dos estudantes a fim 

de contribuir com uma compreensão mais aprofundada a respeito de como o uso do livro de 

ocorrência e de outros instrumentos disciplinadores tem interferido na prática educativa e, por 

conseguinte, na formação dos estudantes através do poder disciplinador que opera para a ma-

nutenção da disciplina requerida pela instituição escolar.   Como objetivos específicos o traba-

lho está voltado a apreender e analisar a eficácia do uso do livro de ocorrência enquanto ins-

trumento disciplinador dos estudantes; apreender o sentido dado ao livro de ocorrência na 

prática educativa pelos educadores presentes no espaço escolar; analisar como o poder disci-

plinador, através do olhar hierárquico, tem operado no cotidiano escolar. 

 O desenvolvimento do trabalho está estruturado em três capítulos. No capítulo inicial 

apresenta-se a história do poder disciplinador no percurso da educação brasileira, partindo da 

significância do ―olhar hierárquico‖ a partir da educação no Brasil colonial, chegando ao sis-

tema educacional no período imperial a partir da perspectiva do sistema lancasteriano, que na 

verdade não foi muito além do que já estava proposto pela educação jesuítica empregada no 

período colonial. A partir desse momento, a educação brasileira avança em variadas modali-

dades sempre sob o reflexo do momento político vivenciado.  

 Após esta análise histórica inicial, dá-se ênfase ao período que vai da República Ve-

lha, a partir de 1889, passando pelo movimento de modernização do Brasil e de renovação 

educacional nos anos 1920 até os dias atuais, com vistas à verificação de como o processo do 

poder disciplinador tem se constituído historicamente na educação brasileira. Na Primeira 

República, o retorno oficial dos castigos físicos torna-se uma realidade. O movimento de re-

novação educacional, conhecido como Movimento da Escola Nova, surge com força no con-

texto brasileiro a partir da década de 1920.  A Escola Nova chega ao país com um aspecto de 

uma nova metodologia educacional, mas mantendo as antigas modalidades disciplinadoras – o 

disciplinamento para a obediência. Após a Revolução de 1930, aconteceram significativas 

alterações nos procedimentos do poder disciplinador na educação. Em 1937, com a ascensão 

do governo populista no período denominado Estado Novo, uma dualidade entre a manuten-

ção de um critério disciplinar com as práticas anteriores e uma nova concepção de disciplina-

mento torna-se um divisor de águas. Segundo Romanelli (1986), o primeiro governo de Var-

gas durou 15 anos e foi marcado por um período mais instável (1930-1937) e uma ditadura 

(1937-1945).  
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 A ditadura Vargas teve sua queda no ano de 1945 e foi substituída por um governo 

eleito, Eurico Gaspar Dutra. Seu governo foi uma tentativa de retorno ao papel do Estado no 

que diz respeito ao desenvolvimento industrial e perdurou até o ano de 1951, quando nova-

mente Vargas retorna à presidência, permanecendo até o ano de 1954, ano em que, pressiona-

do para deixar o governo, Vargas cometeu suicídio. Após sua morte, com o Governo de Jus-

celino Kubtschek, tem-se a continuidade do populismo e acentuam-se as contradições do de-

senvolvimento brasileiro, o que ocasionou a falta de base de sustentação aos dois governos 

que se seguiram: Jânio Quadros e João Goulart. Quanto a Jânio Quadros, seu governo durou 

apenas 7 meses. Já o Governo de João Goulart não teve o apoio das forças armadas e não re-

sistiu ao golpe militar ocorrido em 31 de março de 1964 (ROMANELLI, 1986). 

 A partir da instalação do Regime Ditatorial sob o comando dos militares em 1964, 

todo sistema educacional foi duramente atingido com as restrições antidemocráticas. Assim, 

no setor educacional, a vigilância passa a ter duas motivações no que cabe ao disciplinamento: 

a submissão ao regime totalitário imposto em todo território nacional e a dureza da disciplina 

por meio dos castigos físicos, psicológicos e morais. Por fim, em 1985, com a redemocratiza-

ção, uma variada modalidade de procedimentos é inserida no sistema educacional, oficial e 

extraoficialmente, tendo seus reflexos até a educação dos dias atuais.  

 O segundo capítulo, a partir da perspectiva foucaultiana, traz alguns apontamentos 

sobre as estratégias de ―disciplinarização‖ no contexto educacional atual através de mecanis-

mos de punição e vigilância por meio do olhar hierárquico, com ênfase no uso cotidiano do 

livro de ocorrência em uma escola do Estado do Rio de Janeiro. Ainda neste capítulo há o 

apontamento de que, de fato, o livro de ocorrência tem representado em geral um instrumento 

punitivo no contexto escolar. Foram também analisadas in loco suas representações empíricas, 

ou seja, suas formas discursivas, com o intuito de suscitar a reflexão a respeito da sua real ou 

falsa eficácia enquanto instrumento disciplinador da escola e de que forma surge como dispo-

sitivo de poder. 

 Enfim, a análise do terceiro capítulo volta-se à verificação da disputa pela autoridade, 

autoridade essa que distingue-se do autoritarismo por não estar ligada às relações baseadas na 

imposição ou em quaisquer tipos de violências, conforme veremos no decorrer deste trabalho. 

O intuito presente neste capítulo é o de suscitar a reflexão acerca das tensões presentes na 

relação entre professores e estudantes no que tange ao papel da autoridade escolar. Nota-se 

uma incompatibilidade entre a autoridade e as relações punitivas, o que torna imprescindíveis 

e urgentes mudanças no cotidiano escolar.   
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1. A HISTÓRIA DO PODER DISCIPLINADOR NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

 Este capítulo apresenta a temática que trata da vigilância hierárquica voltada especifi-

camente para o adestramento dos estudantes a partir da implantação do sistema educacional 

brasileiro no período colonial até a educação atual. Assim, o presente capítulo está distribuído 

em quatro temáticas. A primeira trata do olhar hierárquico e de sua influência no sistema edu-

cacional tendo como ponto de partida a educação em 1549, no período colonial, onde se deu o 

início do sistema educacional brasileiro por meio da pedagogia da Companhia de Jesus em-

pregada pelos professores jesuítas.   

 Seguindo a história da educação brasileira, o próximo tema desenvolvido, a partir de 

1822, no Período Imperial, apresenta o emprego da metodologia lancasteriana enquanto uma 

proposta de mudança da pedagogia adotada pela Companhia de Jesus. Porém, a prática da 

punição é mantida apelando-se para um sutil modo de apresentação das punições.  

 O ponto subsequente foi desenvolvido partindo-se da pedagogia do ―vigiar para punir‖ 

sob a perspectiva foucaultiana nas várias etapas da educação brasileira, conforme se destaca a 

seguir: - O contexto educacional durante a Primeira República a partir de 1889, no que diz 

respeito às práticas disciplinares, quando evidencia-se o retorno oficializado dos castigos cor-

porais; - A Escola Nova e as novas metodologias pedagógicas em contraposição às práticas 

pedagógicas da escola tradicional; - O sistema educacional em 1930, após a Revolução, perí-

odo em que o poder disciplinador torna-se primordial na educação; - O advento do Estado 

Novo em 1937 com o governo populista e as práticas educativas voltadas à manutenção da 

disciplina e a aplicação das regras disciplinadoras, provocando uma significativa transforma-

ção no contexto educacional; - O estabelecimento do Regime Militar em 1964, no qual a prá-

tica disciplinadora se destaca para além da ordem no ambiente escolar. Havia a intenção de se 

manter uma ordem disciplinar na educação que visava o medo e a pronta submissão às regras 

impostas pelo regime ditatorial que se sustentava por meio das práticas excessivas. Por fim, 

serão abordadas as práticas no sistema educacional brasileiro a partir da redemocratização do 

país em 1984/85 até os dias atuais. Toda a análise desses períodos disciplinares na educação 

brasileira está norteada pelo prisma da fundamentação foucaultiana. 
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1.1. O OLHAR HIERÁRQUICO COMO INSTRUMENTO DO PODER DISCIPLINADOR 

NO SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO A PARTIR DO PERÍODO COLONIAL: 

BASES DA PEDAGOGIA JESUÍTICA 

 

 A partir de 1549, com a chegada dos jesuítas no Brasil, inicia-se o sistema educacional 

com a organização pedagógica gerenciada por eles. O item a ser desenvolvido tem como obje-

tivo ponderar a eficácia do poder disciplinar no sistema educacional brasileiro a partir dos 

―instrumentos de castigos físicos, morais e psicológicos‖, no período colonial, além da análise 

do emprego de uma sistemática vigilância por meio dos que trabalhavam na escola sobre o 

ensino, de forma a controlar cada movimento dos estudantes.  

De acordo com Romanelli (1986) o colonialismo, iniciado na Idade Moderna, efetuou 

sobre o Novo Mundo trocas culturais aniquiladoras das culturas indígenas. Na colonização 

das terras americanas houve um transplante de recursos materiais e humanos de uma socieda-

de, cuja cultura já havia atingido um alto nível de complexidade, para um meio que não ofere-

cia condições de troca em pé de igualdade. Desse modo, o aparato cultural instalado aqui pelo 

colonizador teve de sofrer adaptações e acomodações. Como a imitação pura e simples dos 

hábitos de vida da Metrópole não podia ser completa, já que as circunstâncias eram outras, 

tanto quanto possível, as adaptações iam sendo feitas.  

A economia colonial brasileira favoreceu o aparecimento da unidade básica do sistema 

de produção, da vida social e do sistema de poder representado pela família patriarcal, a qual 

contribuiu com a importação de formas de pensamentos e ideias dominantes na cultura medi-

eval europeia, feita através da obra dos Jesuítas. O branco colonizador buscava distinguir-se, 

por sua origem europeia, da população nativa, negra e mestiça, então existente. Detentora do 

poder político e econômico, a camada dominante tinha de ser também detentora dos bens cul-

turais importados. Dessa forma, na Colônia, vingaram hábitos aristocráticos de vida, já que a 

camada dominante buscava imitar os hábitos da Metrópole, procurando copiar os costumes da 

camada nobre portuguesa. Assim, a sociedade latifundiária e escravocrata acabou por ser 

também uma sociedade aristocrática, fato que contou com a contribuição da obra educativa da 

Companhia de Jesus (ROMANELLI, 1986). 

A Companhia de Jesus foi fundada na Europa em 1540 por Ignácio de Loyola 
2
 e era 

constituída por padres designados de jesuítas, os quais tinham como missão catequizar e 

                                                 
2
Santo Inácio de Loyola (1491-1556) foi um padre jesuíta espanhol, um dos fundadores da Companhia de Jesus, 

ordem religiosa criada para combater a expansão do protestantismo na Europa, por meio do ensino e expansão da 

fé católica. Foi ordenado padre pelo Papa Paulo III e foi canonizado pelo Papa Gregório XV. Inácio de Loyola  
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evangelizar as pessoas. Seus princípios básicos estavam pautados na busca da perfeição hu-

mana por meio da palavra de Deus e a vontade dos homens, na obediência absoluta e sem 

limites aos superiores, na disciplina severa e rígida, na hierarquia baseada na estrutura militar 

e na valorização da aptidão pessoal de seus membros. Tais princípios eram rigorosamente 

aceitos e postos em prática por seus membros e tornaram a Companhia de Jesus uma poderosa 

e eficiente congregação (MACIEL; NETO SHIGUNOV, 2006, p.173). 

As práticas educacionais da Companhia de Jesus demonstravam que o projeto educa-

cional jesuítico era bem mais amplo, sobretudo pelo fato de buscar a transformação social e, 

consequentemente, a mudança radical da cultura da população nativa da mais nova colônia 

portuguesa (SAVIANI, 2011). Assim, para a efetivação de tal propósito, eram imprescindíveis 

algumas práticas específicas para se alcançar tais objetivos. Faziam parte dessas práticas a 

oração, a preleção, a imitação, a repetição, a disputa e a avaliação.  

Na educação jesuítica havia ―(...) uma regulamentação do espaço, do tempo e do con-

teúdo, a fim de se obter o resultado desejado via um controle dissolvido nas ordenações do dia 

a dia‖ (TOLEDO; JUNIOR ORIOMAR, 2011, p. 79). Essa forma de se organizar a educação 

voltada ao controle com vista à obtenção de resultados e ao adestramento dos estudantes teve 

grande influência na educação moderna e encontra-se muito presente nas práticas educativas 

brasileiras, o que tornam necessárias reflexões e ações que busquem a superação de toda uma 

cultura escolar herdada de práticas disciplinadoras não condizentes com uma educação volta-

da para a formação de cidadãos capazes de se autodirigirem. 

A regulamentação do tempo e o controle das atividades, visíveis no Ratio Studiorum, 

são importantes formas de se exercer a disciplina e o controle sobre os estudantes presentes na 

educação jesuítica. Vejamos como se dava a divisão do tempo e o controle das atividades nos 

colégios jesuíticos apenas com respeito ao turno da manhã: 

O tempo será dividido do seguinte modo. Na primeira hora da manhã recite-se o tre-

cho decorado de Cícero e da arte métrica, tomado pelos decuriões; Corrija o Profes-

sor os exercícios recolhidos pelos decuriões, passando, entretanto, aos alunos vários 

exercícios, mencionados abaixo na regra 4; por fim recitem algum em voz alta e o 

Professor examine as notas dadas pelos decuriões. – Na segunda hora matutina repi-

ta-se brevemente a lição anterior, e, durante uma meia hora ou pouco mais, expli-

que-se a nova; sobre a qual sejam logo interrogados, e, se sobrar ainda tempo, entre-

gue-se no desafio entre os alunos. Na última meia hora, no princípio do primeiro 

semestre, explique-se em dias alternados um historiador e a arte métrica; terminada a 

arte métrica, explique-se, ou repita-se todos os dias, a retórica de Cipriano, ou esta-

beleça-se debates. (FRANCA, 1952, p. 200). 

                                                                                                                                                         
nasceu em Loyola, hoje Azpeitia, na Espanha, no dia 23 de outubro de 1491. Filho de família nobre era o mais 

novo de treze irmãos. In: FRAZÃO, Dilva. Biografia de Santo Inácio de Loyola. Ebiografia, 2020. Disponível 

em: https://www.ebiografia.com/ignacio_loyola/. Acesso em: 20 jun. 2021. 

https://www.ebiografia.com/ignacio_loyola/


 

23 
 

Essa rígida forma de controle do tempo é apontada por Foucault (1999) como uma ve-

lha herança que possui específicos objetivos disciplinares. Segundo o autor, o horário: 

(...) é uma velha herança. As comunidades monásticas haviam sem dúvida sugerido 

seu modelo estrito. Ele se difundiria rapidamente. Seus três grandes processos – es-

tabelecer as cesuras, obrigar a ocupações determinadas, regulamentar os ciclos de 

repetição – muito cedo foram encontrados nos colégios, nas oficinas, nos hospitais. 

Dentro dos antigos esquemas, as novas disciplinas não tiveram dificuldade para se 

abrigar; as casas de educação e os estabelecimentos de assistência prolongavam a 

vida e a regularidade dos conventos de que muitas vezes eram anexos (...). (FOU-

CAULT, 1999, p. 175). 

O modelo educacional disciplinador hierarquizado presente na pedagogia jesuítica po-

de ser constatado nas regras contidas no Ratio Studiorum, as quais apresentavam os castigos 

como método de se alcançar a disciplina dos estudantes: (...) ―ao Prefeito deixe os castigos 

mais severos ou menos costumados, sobretudo por faltas cometidas fora da aula, como a ele 

remeta os que se recusam aceitar os castigos físicos (...)‖ (FRANCA, 1952, p. 190). 

Os castigos físicos tinham o objetivo de disciplinar os estudantes que se desviavam 

das regras estabelecidas, de forma a adestrá-los para obedecerem às regras consideradas corre-

tas, atendendo aos princípios religiosos jesuíticos. Um exemplo de castigo devido ao desres-

peito às regras estava relacionado à não frequência dos estudantes: 

Exija dos alunos a máxima freqüência e, por isso, não os deixe ir a jogos ou espetá-

culos públicos. Se alguém faltar, mande-lhe à casa um condiscípulo ou outra pessoa 

e, se não apresentar escusas aceitáveis, seja castigado pela ausência. Os que, sem 

causa, faltarem muitos dias, enviem-se ao Prefeito e não se recebam sem seu consen-

timento. (FRANCA, 1952, p. 190, SIC).  

 O Ratio Studiorum, enquanto principal documento que dá base ao Método Jesuítico de 

ensino, apresenta uma organização voltada à prática educacional jesuítica por meio da qual 

funciona uma vigilância hierarquizada que tinha como objetivo a manutenção da disciplina 

estabelecida através da obediência às regras e dos castigos, no caso em que ocorria a desobe-

diência às regras exigidas.  

 A forma de se exercer no século XVIII a educação através da vigilância punitiva foi 

considerada por Foucault (1999, p. 195) como instrumento denominado ―olhar hierárquico‖, 

que para o autor representava o início da conquista e, também, o sucesso do poder disciplina-

dor. Isso se verificaria na possibilidade de que um único olhar pudesse ver tudo e, assim, 

constituir uma metodologia voltada a não perder o estudante de vista, de modo a aplicar as 

sanções cabíveis a cada ato indisciplinar. A inserção de um fundamento para solidificar os 

procedimentos punitivos aplicados pelos jesuítas se respalda na questão de uma prática que 

não sucumbiu no período colonial brasileiro. Percebe-se que a dinâmica da metodologia apli-

cada pelos jesuítas da Companhia de Jesus na educação dos povos indígenas apresenta certa 

relação com o que Foucault (1999) define enquanto poder disciplinar.  
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 A prática da punição corporal era adotada como regra, com a finalidade de doutrina-

mento e obediência às metas propostas pelo sistema educacional jesuítico. O suposto processo 

de alfabetização visava alcançar dois interesses em comum, a saber: tornar os índios sujeitos 

produtivos na sociedade que estava sendo construída e mantê-los submissos a todo o processo 

de dominação social, religiosa e educativa. Diante dessa condição, percebe-se uma semelhan-

ça com a análise de Foucault (1999), onde são enfatizados os métodos de doutrinação por 

meio do olhar hierárquico e da prática disciplinar que tinha por objetivo central a pronta obe-

diência e a produtividade dos estudantes.    

  A distância temporal e geográfica entre o emprego do olhar hierárquico voltado para a 

vigilância sistemática aplicada pela pedagogia jesuítica no período colonial e o olhar hierár-

quico presente no século XVIII não acarretou grandes diferenças entre esses olhares no que 

diz respeito às intenções de se produzir o poder disciplinador. De acordo com Foucault (1999, 

p. 201-202, grifos do autor): 

A vigilância hierarquizada, contínua e funcional não é, sem dúvida, uma das grandes 

‗invenções‘ técnicas do século XVIII, mas sua insidiosa extensão deve sua impor-

tância às novas mecânicas de poder, que traz consigo. O poder disciplinar, graças a 

ela, torna-se um sistema ‗integrado‘, ligado do interior à economia e aos fins do dis-

positivo onde é exercido (...) O poder na vigilância hierarquizada das disciplinas não 

se detém como uma coisa, não se transfere como uma propriedade; funcionava como 

uma máquina (...) A disciplina faz ―funcionar‖ um poder relacional que se auto sus-

tenta por seus próprios mecanismos e substituí o brilho das manifestações pelo jogo 

ininterrupto dos olhares calculados. Graças às técnicas de vigilância, a ‗física‘ do 

poder, o domínio sobre o corpo se efetua segundo as leis da ótica e de mecânica, se-

gundo um jogo de espaços, de linhas, de telas, de feixes, de graus, e sem recurso, pe-

lo menos em princípio, ao excesso, à força, à violência. Poder que é em aparência 

ainda menos ‗corporal‘ por ser mais sabiamente ‗físico‘.  

 Conforme descrito, a estrutura do sistema educacional brasileiro sempre se sustentou 

por meio dos métodos de vigilância hierarquizada que sistematicamente ultrapassa a tempora-

lidade e os detalhes geográficos por meio de um mecanismo integrado de modo mecânico e 

funcional voltado ao exercício do jogo do poder disciplinador sobre os corpos dos estudantes. 

Nesse sentido, Foucault salienta que por força das técnicas e recursos o olhar hierárquico é 

pontual para a manutenção das práticas disciplinadoras (FOUCAULT, 1999). 

 A expulsão da Companhia de Jesus e dos jesuítas e o fim das aulas régias transforma-

ram a realidade educacional em um grande problema, devido ao fato de não haver um novo 

planejamento educacional a ser implantado de imediato. Esse período da educação ficou co-

nhecido como o período do ―vazio educacional‖, o qual perdurou até 1777, quando ocorreu a 

Reforma Pombalina
3
. Cabe ressaltar que o objetivo do projeto pedagógico desenvolvido pela 

                                                 
3
O Marquês de Pombal, ao assumir o cargo de Ministro, formulou e implementou reformas administrativas, 

visando tornar mais ágil e eficiente a máquina administrativa do Estado. Assim, ele realizou reformas no ensino 
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Companhia de Jesus, adotado em vários países, voltava-se, além do aprendizado educacional, 

ao adestramento dos alunos em suas práticas sociais (SAVIANI, 2011). 

 De acordo com Romanelli (1986), a decadência econômica em que entrou o reino por-

tuguês, ocasionada, principalmente, pela queda da mineração, e o atraso cultural oriundo, pri-

oritariamente, do fanatismo religioso, despertou na Metrópole uma insatisfação em relação 

aos Jesuítas. Também se notava na Colônia atritos entre os Jesuítas e a população devido à 

escravização dos índios. Além disso, havia a presença de ideias provindas do enciclopedismo, 

ideias essas anticlericais. Assim, com a ascensão do Marquês de Pombal, o qual tinha a linha 

de pensamento vinculada ao enciclopedismo, ocorreu a expulsão dos Jesuítas do Brasil de 

volta para Portugal e a retirada dos seus domínios. 

 Ainda como ocorria no sistema educacional do período colonial, o olhar hierárquico, 

que era um dos fundamentos da pedagogia da Companhia de Jesus, continua presente no sis-

tema educacional brasileiro, a despeito dos avanços da época atual no que concerne à abertura 

para novas perspectivas educacionais. Por outro lado, a vigilância permanece e adquire aspec-

tos cibernéticos, com o lema de que: 

(...) todos são passíveis de serem registrados: as câmeras escondidas, os alunos de-

latores, os profissionais que cuidam do pátio funcionam como o olhar que tudo vê, 

caracterizando a onipotência e a onisciência do diretor. (RASTUNIAK, 2012, p. 14, 

grifo do autor). 

 Conforme o trecho supracitado, verifica-se que o olhar hierárquico adquiriu novas 

ferramentas tecnológicas que têm aumentado sua eficácia no que diz respeito ao controle de 

cada indivíduo presente no ambiente escolar. Deleuze (1992) distingue as sociedades da dis-

ciplina das sociedades do controle. Segundo o autor, na sociedade da disciplina o poder é ao 

mesmo tempo massificante e individuante, constituindo num corpo único aqueles sobre os 

quais se exerce e moldando a individualidade de cada membro do corpo. Quanto às socieda-

des do controle, nelas, o essencial não é mais um número ou uma assinatura, mas, sim, uma 

cifra. De acordo com o autor: 

(...) a cifra é uma senha, ao passo que as sociedades disciplinares são reguladas por 

palavras de ordem (tanto do ponto de vista da integração quanto da resistência). A 

linguagem numérica do controle é feita de cifras, que marcam o acesso à informa-

ção, ou a rejeição. Não se está mais diante do par massa-indivíduo. Os indivíduos 

tornaram-se ‗dividuais‘, divisíveis, e as massas tornaram-se amostras, dados, merca-

dos ou ‗bancos‘ (...). (DELEUZE, 1992, p. 2-3, grifos do autor). 

                                                                                                                                                         
a partir de ideias iluministas com base no pensamento moderno que iam de encontro às propostas pedagógicas 

jesuíticas. In: MACIEL, Lizete Shizue Bomura; NETO, Alexandre Shigunov. A educação brasileira no período 

pombalino: uma análise histórica das reformas pombalinas do ensino. Educ. Pesqui. 32 (3), dez. 2006. Disponível 

em: https://www.scielo.br/j/ep/a/7bgbrBdvs3tHHHFg36c6Z9B/?lang=pt. Acesso em 20 jun. 2021. 

https://www.scielo.br/j/ep/a/7bgbrBdvs3tHHHFg36c6Z9B/?lang=pt
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 A temática que diz respeito às tecnologias de controle sobre os indivíduos presentes 

nas escolas da atualidade é discutida com maior detalhe no terceiro capítulo deste trabalho. 

Interessa, neste momento, ressaltar que é possível observar que, ao longo da história da hu-

manidade, nota-se que, quer seja pelo poder disciplinador, quer seja pelas tecnologias de con-

trole, mesmo com a promessa de liberdade presente no projeto da modernidade, a educação 

encontra-se encravada em processos que não permitem a formação de pessoas capazes de se 

autodirigirem, ou seja, de serem livres, já que a escola é parte de uma sociedade que parece 

ainda não ter alcançado projetos que viabilizem a tão discursada liberdade.    

 Por fim, voltando ao contexto da educação jesuítica, considera-se que todas as meto-

dologias, cuja finalidade foi a prática da disciplinarização, através do olhar hierárquico, man-

tinham a sistemática vigilância para a efetivação do poder disciplinador praticado pelos jesuí-

tas. Tais práticas parecem ter deixado fortes heranças no contexto educacional brasileiro indo 

de encontro às propostas educacionais que, teoricamente, voltam-se aos ideais democráticos. 

 

1.2. O PERÍODO IMPERIAL E A METODOLOGIA LANCASTERIANA: UM SUTIL DIS-

FARCE DO PODER DISCIPLINAR JESUÍTICO 

 

Em 1822, o Brasil se torna independente do Império Português, fato que não ocorreu 

através de um processo tranquilo e ordeiro. Em vastas regiões coloniais havia forças políticas 

favoráveis à manutenção da antiga ordem e contrárias à hegemonia centralizadora exercida 

pelo Centro-Sul, por meio da Corte. Também havia forças que buscavam defender outros pro-

jetos para a construção da nação, inclusive com propostas radicais, republicanas e federativas, 

as quais incluíam a ampliação das liberdades públicas e a participação política dos caboclos 

da terra, cabras, libertos e escravos (GONDRA; SCHUELER, 2008). 

A ideia de se construir um Império do Brasil e a identidade nacional pode ser observa-

da na elaboração de projetos e nas medidas tomadas para a organização do Ensino Secundário 

no país. A criação do Imperial Colégio Pedro II, em 2 de dezembro de 1837, marcava a pro-

dução de um lugar de memória nacional, não apenas pela associação com a data de comemo-

ração do aniversário do Imperador D. Pedro II e pelo próprio nome de batismo da instituição, 

mas, sobretudo, pela constituição de uma rede de símbolos e representações culturais que 

exaltavam o Império e a figura do rei, presentes em variadas ocasiões solenes ou em visitas 

inesperadas ao colégio (GONDRA; SCHUELER, 2008). 
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Antes mesmo da criação do Colégio Pedro II, mudanças importantes já estavam sendo 

implantadas no Ensino Secundário do Império brasileiro. Em algumas províncias do Império, 

como as de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Maranhão e Rio de 

Janeiro, a instrução elementar foi regulamentada por leis provinciais, sobretudo após o Ato 

Adicional de 1834, o qual redefiniu a competência em matéria de educação, atribuindo às 

províncias a autonomia legislativa, isto é, o dever de legislar, organizar e fiscalizar o ensino 

primário e secundário, restando ao governo central, através da pasta do Ministério do Império, 

a gestão de ambos os graus na Corte e do Ensino Superior em todo o país (GONDRA; 

SCHUELER, 2008).  

A escola representada, sobretudo, pelas novas faculdades de Direito, criadas na década 

de 1820, passou a desempenhar o papel de fornecedora do pessoal qualificado para as funções 

administrativas e políticas do Império, cargos que passaram a ser ocupados pelos letrados. O 

monopólio de que gozou o poder central sobre o Ensino Superior a partir do Ato Adicional de 

1834, aliado ao currículo vigente nas duas escolas de Direito, que contavam com a preferência 

da população escolar, influenciou a composição do currículo e de toda a estrutura da escola 

secundária, que acabou assumindo um caráter propedêutico (ROMANELLI, 1986). Desse 

modo: 

Esse caráter propedêutico assumido pelo ensino secundário, somado ao seu conteú-

do humanístico, fruto da aversão a todo o tipo de ensino profissionalizante, próprio 

de qualquer sistema escolar fundado numa ordem social escravocrata, sobreviveu até 

há pouco e constituiu o fator mesmo do atraso cultural de nossas escolas. (GON-

DRA; SCHUELER, 2008, p. 39).  

Devido à falta de recursos, decorrente de um sistema falho de tributação e arrecadação 

de renda, as Províncias, responsáveis por regulamentar e promover a educação primária e se-

cundária a partir do Ato Adicional de 1834, viram-se impossibilitadas de criarem uma rede 

organizada de escolas, o que fez com que o ensino, sobretudo o secundário, acabasse ficando 

nas mãos da iniciativa privada, enquanto o ensino primário foi relegado ao abandono, com 

pouquíssimas escolas, sobrevivendo à custa do sacrifício de alguns mestres-escola, os quais 

não possuíam habilitação para o exercício de qualquer profissão rendosa e, por isso, se viam 

na contingência de ensinar (GONDRA; SCHUELER, 2008).  

É nesse contexto que surge no Brasil o Método Lancaster. Esse método foi desenvol-

vido na Inglaterra, no final do século XVIII e início do século XIX, no período em que esse 

país passava por uma fase de intensa urbanização, devido ao processo acelerado de industria-

lização. Andrew Bell e Joseph Lancaster foram os criadores do método Lancaster por meio do 

qual o professor ensinava a lição a um ―grupo de meninos mais amadurecidos e inteligentes‖ 
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(EBY, 1978, p. 325 apud CASTANHA, 2007, p. 2). Assim, os estudantes eram divididos em 

pequenos grupos, os quais recebiam a ―lição através daqueles a quem o mestre havia ensina-

do‖ (EBY, 1978, p. 325 apud CASTANHA, 2007, p. 2). Desse modo, um professor poderia 

―instruir muitas centenas de crianças‖ (EBY, 1978, p. 325 apud CASTANHA, 2007, p. 2). 

Manacorda (2004 apud CASTANHA, 2007) chama atenção para o alto grau de disci-

plinarização presente no sistema lancasteriano. Segundo o autor, nesse sistema de ensino cada 

grupo de alunos formava uma classe ou círculo, onde cada um tinha um lugar definido pelo 

nível do seu saber. À medida que o aluno ia progredindo, mudava seu posicionamento na 

classe ou círculo. O sistema lancasteriano era rígido, controlado por uma disciplina severa.  

 A suspensão das atividades educacionais dos jesuítas ocasionadas pela expulsão da 

Companhia de Jesus por ordem do Marquês de Pombal gerou um ―vazio na educação‖ daque-

le período. Com respeito ao método Lancaster
4
 de ensino, outro desafio seria enfrentado com 

sua implantação. Havia a pretensão de que o ―vazio educacional‖ acarretado pelo fim das ati-

vidades educativas dos jesuítas fosse minimizado com a nova proposta pedagógica. Com a 

transição ocorrida por conta da mudança na forma de governo, do período colonial para o 

imperial, segundo Castanha (2007), a transformação no meio educacional mais significativa 

percebida não foi a extinção oficial dos castigos físicos como forma de poder disciplinador, 

mas sua aplicação disfarçada. Portanto, não significou, oficialmente, o fim do castigo físico. 

 Para tanto, em 1823, D. Pedro I lançou um concurso que objetivava a implementação 

de um plano educacional como estimulador do chamado ―Tratado Completo de Educação da 

Mocidade Brasileira‖. Assim, evidencia-se a aplicabilidade do método Lancaster, também 

conhecido como Método de Ensino Mútuo. A nova metodologia visava substituir a instrução 

individualizada pelo ensino em grupo. Porém, conforme mencionado anteriormente, os pro-

fessores que lecionassem para um maior número de alunos poderiam contar com alunos de 

alto rendimento como monitores, o que também fazia jus a outra forma de chamar a nova mo-

dalidade de ensino, como bem assinalou Saviani (2011, p. 119).  

Castanha (2007) pontua que o objetivo central do sistema educacional lancasteriano 

era o aperfeiçoamento da metodologia implantada pela Companhia de Jesus, em relação ao 

aprendizado através da disciplina física (no que se refere ao comportamento) e mental (no que 

diz respeito ao aproveitamento cognitivo). Nessa metodologia não se esperava, portanto, que 

os alunos tivessem originalidade ou potencial intelectual nas atividades pedagógicas, uma vez 

                                                 
4
O método Lancaster, também conhecido como Ensino Mútuo ou Monitorial, tinha como objetivo ensinar ao 

maior número de alunos. In LANCASTER, Joseph. The Lancasterian system of education: with 

improvements. Baltimore: Wn Ogden Nilles, 1821.  
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que a finalidade do processo de ensino-aprendizagem era a mera memorização dos conteúdos 

ensinados. 

Barbosa (2011) afirma que Lancaster amparou seu método de ensino-aprendizagem na 

prática oral da repetição e da memorização, juntamente a um sistema disciplinar militarista. 

Ele acreditava que este mecanismo inibia a preguiça, a ociosidade e aumentava o desejo pelo 

bom comportamento. A metodologia lancasteriana era muito empregada pelo fato de manter a 

disciplina com tranquilidade, uma vez que havia o emprego de ações uniformes: todos os alu-

nos liam o mesmo material e executavam os mesmos movimentos. A harmonia disciplinar 

envolvia, ademais, a demarcação criteriosa do tempo através de sinais sonoros. 

Discorrendo sobre o sistema disciplinar presente no método lancasteriano, Foucault 

(1999, p. 190) ressalta que: 

(...) Do século XVII até a introdução, no começo do XIX, do método Lancaster, o 

mecanismo complexo da escola mútua se construirá uma engrenagem depois da ou-

tra: confiaram-se primeiro aos alunos mais velhos tarefas de simples fiscalização, 

depois de controle do trabalho, em seguida, de ensino; e então no fim das contas, to-

do o tempo de todos os alunos estava ocupado seja ensinando seja aprendendo. A 

escola torna-se um aparelho de aprender onde cada aluno, cada nível e cada momen-

to, se estão combinados como deve ser, são permanentemente utilizados no processo 

geral de ensino (...). 

 O autor argumenta que, para que o método do ensino mútuo atingisse os resultados 

esperados era necessário um sistema preciso de comando. Assim:    

(...) Toda a atividade do indivíduo disciplinar deve ser repartida e sustentada por in-

junções cuja eficiência repousa na brevidade e na clareza; a ordem não tem que ser 

explicada, nem mesmo formulada; é necessário e suficiente que provoque o compor-

tamento desejado. Do mestre de disciplina àquele que lhe é sujeito, a relação é de si-

nalização: o que importa não é compreender a injunção, mas perceber o sinal, reagir 

logo a ele, de acordo com um código mais ou menos artificial estabelecido previa-

mente (...). (FOUCAULT, 1999, p. 191).  

 Nesse sistema preciso de comando a prática do castigo físico em conjunto com o mo-

ral e psicológico pouco se diferenciava das práticas aplicadas pela Companhia de Jesus. O que 

houve foi um aperfeiçoamento através da implementação do sistema de registro em uma ca-

derneta individual, o que se diferenciava do sistema jesuítico, que aplicava o castigo individu-

alizado, mesmo com a prática do olhar hierárquico sendo de aspecto coletivo. Além do casti-

go físico, aplica-se no sistema educacional brasileiro lancasteriano o castigo moral e psicoló-

gico. Desse modo, é necessário ―(...) tentar estudar a metamorfose dos métodos punitivos a 

partir de uma tecnologia política do corpo onde se poderia ler uma história comum das rela-

ções de poder e das relações de objeto (...)‖ (FOUCAULT, 1999, p. 27). Assim, percebe-se 

um investimento no olhar hierárquico aperfeiçoado para a efetivação do adestramento da po-

pulação indígena, projeto no qual os jesuítas não obtiveram sucesso. A metodologia lancaste-
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riana se valia não só da vigilância para a punição corporal, mas também da aplicação do exa-

me, que consistia na punição moral e/ou psicológica dos alunos que não alcançavam rendi-

mento educacional considerado regular (FOUCAULT, 1999). Para Castanha (2007), no perí-

odo imperial as leis educacionais que foram postas em vigor respaldavam a permissão da prá-

tica das punições físicas, morais e psicológicas, em conformidade com o método Lancaster. 

As punições eram tidas como instrumentos eficazes para o controle do mau comportamento 

na escola e para inculcar nos alunos as condutas pertinentes. Ainda era admitido o uso da 

palmatória nos casos considerados de maior gravidade.  

 Além das punições mencionadas, outras modalidades para a inibição da indisciplina 

também eram praticadas, a exemplo da repreensão, da admoestação, da aplicação de tarefas 

fora do horário das aulas, bem como dos castigos vexatórios, do isolamento do aluno indisci-

plinado, da comunicação aos pais e, por último, da expulsão da escola. Cabe ressaltar que, de 

acordo com Saviani (2011, p. 129), as punições eram aplicadas pelos professores, o que ficou 

conhecido como ―sadismo pedagógico‖. 

 Na fiscalização da ordem pautada pela metodologia lancasteriana, inicia-se o emprego 

do aluno ―monitor‖. Essa titulação era atribuída ao aluno que auxiliava o professor tanto na 

execução das aulas, quanto no controle de frequência e disciplina. Dessa forma, para que nada 

interrompesse o bom desenvolvimento das aulas, Lancaster transformou seus discípulos em 

monitores, os quais também operavam como vigilantes dos outros estudantes. Tal metodolo-

gia pode ser correlacionada com a fundamentação foucaultiana numa atitude de autonomia 

manipulada interpretada como vigilância, a qual se dá através do poder disciplinar.  

 Segundo Saviani (2011), as constantes críticas aos métodos de controle disciplinar 

com castigos corporais, morais e psicológicos foram fazendo com que tais práticas fossem 

sendo abolidas da rotina escolar. Mas, enquanto isso, outra estratégia era adotada: as premia-

ções para os alunos que se destacavam foram ocupando mais e mais espaço no cenário educa-

cional. O equilíbrio entre exercer os castigos para os alunos indisciplinados e a premiação 

para os bons alunos foi se tornando uma formalidade na educação da época.   

 Em meados da década de 1870, as premiações ganharam reconhecimento legal, ao 

mesmo tempo em que as punições físicas foram saindo de cena. A implantação legal das pre-

miações nas escolas resultou em grande estímulo para que os alunos ganhassem o prêmio do 

―santinho do mês‖, com seus nomes registrados em um quadro de honra, como relatado por 

Castanha (2007). Mas, com a chegada do final do século XIX, surge uma mudança radical 
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que representa uma profunda reformulação em todo o sistema educacional. Este é o tema a ser 

desenvolvido a seguir. 

 

1.3. A PEDAGOGIA DO VIGIAR PARA PUNIR: MAIS UMA ETAPA DA EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA  

  

 O sistema educacional brasileiro foi sofrendo alterações quase que simultaneamente 

com as mudanças das estruturas governamentais. Desse modo, pretende-se apresentar as 

alterações pedagógicas e metodológicas, presentes no período histórico que vai do final do 

século XIX aos primeiros decênios do século XX, no que diz respeito ao controle e à 

manutenção da disciplina no ambiente escolar, utilizados como estratégia para o 

desenvolvimento educacional considerado ideal para o contexto político e sociocultural do 

país. Assim, a seguir, serão apresentadas algumas etapas político-educacionais e as 

metodologias empregadas pela educação para a inibição da indisciplina por meio dos registros 

de ocorrências e sua relação com a literatura de Foucault. 

 

1.3.1. A escola nova: novas metodologias pedagógicas e velhas práticas disciplinares 

 

A proclamação da República, no Brasil, se deveu ao fato de o governo monárquico 

não mais possuir base de sustentação política. Dessa forma, em 15 de novembro de 1889 

ocorreu o golpe militar, que foi reafirmado com a proclamação civil de integrantes do Partido 

Republicano. De acordo com Mello (2011), o termo República, na década de 1880, já era um 

conceito autônomo e sinônimo de democracia, trazendo consigo um forte sentido de liberda-

de. 

As transformações culturais que ocorreram no Brasil nos últimos decênios dos oito-

centos havia tornado insustentável a manutenção do governo imperial. Mello (2011) afirma 

que vieram à cena o Manifesto Republicano, partidos republicanos, jornais republicanos e, o 

mais relevante, ampliou-se uma nova cultura pela sociedade brasileira letrada, uma cultura 

democrática e científica, na qual o regime republicano estava inscrito como uma inevitabili-

dade histórica.  

Conforme Nagle (1976), o coronelismo foi o formador da base da estrutura do poder 

no Brasil, permanecendo sua supremacia incontestável durante a Primeira República. O sis-

tema coronelista originou-se da distribuição de postos honoríficos da Guarda Nacional e foi 
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continuamente alimentado no regime republicano pelo desenvolvimento das formações oli-

gárquicas, atingindo um ponto mais alto com a chamada Política dos Governadores
5
.  

A implantação do regime republicano não provocou a destruição dos clãs rurais e o 

desaparecimento dos grandes latifúndios, bases materiais do sistema político coronelista e, 

com a instituição da Federação, o novo regime viu-se obrigado a recorrer às forças represen-

tadas pelos coronéis, provocando o desenvolvimento das oligarquias regionais que, amplian-

do-se, se encaminharam para a Política dos Governadores. Os homens mais importantes do 

lugar, pelo seu poderio econômico, político e social, mantiveram-se mais fortemente ainda 

como chefes das oligarquias regionais, atuando, dessa forma, como as principais forças soci-

ais no âmbito dos Governos Estaduais e Federal. Assim, a Federação traduziu no plano políti-

co as condições objetivas da estrutura agrária dominante. 

 Considero importante destacar, nesse contexto histórico, o fato ocorrido em especial 

na Marinha do Brasil, conhecido como ―A Revolta da Chibata‖, a qual teve como cenário a 

Cidade do Rio de Janeiro, então capital da República. Segundo Almeida (2011), em 1910 o 

evento teve como destacado protagonista o marinheiro João Cândido Felisberto que natural-

mente exercia grande influência diante da tropa subalterna e também entre os oficiais por con-

ta de sua capacidade de aprendizado e desenvoltura na relação social, em tempos de liberdade, 

uma vez que era negro e a abolição da escravatura ainda recente. 

 De acordo com Abi-Ramia (2016), mesmo após a abolição, havia no convívio social 

em relação aos descendentes dos cativeiros escravagistas um ar de rejeição por conta de crité-

rios de distinção racial muito intenso, carregados de segregação e de ameaças não veladas. 

Assim, em uma sociedade que ainda trazia fortes ranços do escravismo, tal tratamento racista 

era corriqueiro e provocava inquietação. Ressalta-se que cerca de 75% dos marinheiros eram 

ex-escravos e a classe de oficiais era constituída de brancos, fato que foi um facilitador de 

conflitos de toda sorte e, especificamente na Marinha do Brasil, o acirramento da segregação 

racial conduziu a um tratamento para além das diferenças das classes hierárquicas com a apli-

cação de uma postura disciplinadora por meio de chibatadas nos marinheiros supostamente 

transgressores.  

                                                 
5
―Nome com que ficou conhecido o arranjo político promovido pelo presidente Campos Sales (1898-1902) e os 

governadores e presidentes estaduais com o objetivo de superar as incertezas políticas que marcaram os 

primeiros governos da República. Baseado no compromisso presidencial de não intervir nos conflitos regionais 

em troca da garantia do pleno controle do Executivo sobre o Congresso, o acordo incluiu manobras políticas que 

permitiram minimizar a influência das oposições e selou o comprometimento da presidência da República com 

as oligarquias dominantes nos estados, estabelecendo um novo equilíbrio entre estes e o poder central‖. In: 

DIAS, Carlos Alberto Ungaretti. Política dos governadores. Rio de Janeiro: FGV CPDOC. Disponível em: 

https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-

republica/POL%C3%8DTICA%20DOS%20GOVERNADORES.pdf. Acesso em: 20 jun. 2021. 

https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/POL%C3%8DTICA%20DOS%20GOVERNADORES.pdf
https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/POL%C3%8DTICA%20DOS%20GOVERNADORES.pdf
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 Tudo isso desencadeou um movimento de resistência contra um tratamento considera-

do como descabido e sem sentido, uma vez que atingia prioritariamente os marinheiros negros 

e mulatos analfabetos. Porém, historicamente, o embrião do que seria a ―Revolta da Chibata‖ 

se deu em 1909, quando, segundo Almeida (2011), um grupo de marinheiros foi em missão a 

Inglaterra para receber e trazer para o Brasil três navios encouraçados encomendados pela 

Marinha brasileira para a modernização da frota. Ao tomarem conhecimento do tratamento 

humanizado dispensado aos marinheiros ingleses com a revogação de castigos físicos, boa 

alimentação, um bom uniforme, dormitórios dignos e vários outros detalhes, os marinheiros 

brasileiros que compunham a citada missão, ao voltarem ao Brasil, se articularam com a fina-

lidade de exigir uma radical mudança no tratamento de modo geral e, em especial, reivindica-

vam a suspensão imediata das chibatadas como mecanismo disciplinador. Para isso, se desta-

ca uma liderança do movimento de reivindicação que fazia parte da guarnição que sofrera as 

penalidades desumanas e o tratamento ultrajante. Em Foucault (1999, p. 83), há uma descri-

ção que porta grande semelhança com a descrição dada ao líder da Revolta da Chibata: 

Herói negro ou criminoso reconciliado, defensor do verdadeiro direito ou força in-

domável, o criminoso dos folhetins, das novelas, dos almanaques, das bibliotecas 

azuis
6
, representa sob a moral aparente do exemplo que não deve ser seguido toda 

uma memória de lutas e confrontos. Já houve condenado que, depois da morte, se 

tornou uma espécie de santo, de memória venerada e túmulo respeitado
7
. Alguns 

passaram quase que inteiramente para o lado do herói positivo. Para outros a glória e 

a abominação não estavam dissociadas, mas coexistiam muito tempo ainda, numa 

figura reversível. 

 Almeida (2011), descreve a figura de João Cândido Felisberto que passa a ser chama-

do de ―Almirante Negro‖, o qual se tornou um símbolo de liderança que, ao mesmo tempo em 

que era reconhecido pelos que entendiam que suas reivindicações se davam na ordem disci-

plinar da Marinha do Brasil, por outro lado, para a base governamental e o alto comando da 

Marinha, ele era intitulado como líder dos amotinados, portanto, uma figura a ser sancionada 

e punida. O fato é que João Cândido, tanto chama para si a responsabilidade pela insurreição 

como, também, não foge das responsabilidades e tem seu nome em destaque em todo segmen-

to de imprensa falada e escrita, tendo sido objeto de livros e filmes por seu feito. 

 Em 22 de novembro de 1910, uma mensagem escrita é levada ao Sr. Presidente da 

República Marechal Hermes da Fonseca. Tal mensagem trazia a narrativa tanto dos atos não 

mais suportados como instrumento oficial de sanção disciplinadora e sua conotação desuma-

na, como, também, das reivindicações. Essas reivindicações apresentavam um tom que não 

abria espaço para a negociação dos termos impostos, os quais refutavam o código disciplinar 

                                                 
6
L‘Humanitaire, 1841 apud  FOUCAULT, 1999, p. 83. Francês (França). 

7
La Fraternité, 1845 apud FOUCAULT, 1999, p. 83.  Francês (França). 
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vigente na Marinha brasileira, que apontava que toda falta considerada grave seria punida 

com 25 chibatadas. Porém, segundo Abi-Ramia (2016), o que antecipou o motim na tripula-

ção dos encouraçados de Minas Gerais, São Paulo e o scout Bahia
8
, que formavam a moder-

nização da frota naval recém-chegada da Inglaterra, foi o fato de o marinheiro Marcelino Ro-

drigues de Menezes, conhecido como ―Baiano‖, ter recebido uma punição de 250 chibatadas 

por ter levado bebida alcoólica para bordo e, ao longo do castigo, ter desmaiado e, mesmo 

assim, a sentença não foi interrompida. Tal fato causou a revolta na tripulação subalterna, 

dando início à ―Revolta da Chibata‖. 

 De acordo com Almeida (2011, p. 9, grifos do autor), uma das reivindicações consistia 

na reformulação do tratamento dispensado aos marinheiros, especificamente aos negros e mu-

latos: 

As reivindicações que constam no escrito de 22 de novembro de 1910, observa-se 

que os envolvidos na Revolta da Chibata pretendiam receber do Estado brasileiro 

justamente um tratamento de ‗cidadãos fardados que defendiam a Pátria‘. E, que es-

se Estado lhes proporcionasse a necessária proteção, além dos ‗direitos sagrados que 

as leis da República nos facilita, acabando com a desordem e nos dando outros go-

zos que venham engrandecer a Marinha brasileira; bem assim como: retirar os ofici-

ais incompetentes e indignos de servir à Nação brasileira‘. 

 Observa-se que tais reivindicações estão em conformidade com as liberdades que os 

cidadãos brasileiros gozavam enquanto civis e, na Marinha do Brasil, tais direitos eram trans-

gredidos com a clara intenção de preconceito racial. 

 Por fim, cabe ressaltar que, embora a mensagem endereçada ao então Presidente da 

República do Brasil, Marechal Hermes da Fonseca, estivesse assinada pelos ―marinheiros‖, 

não há dúvidas de que a liderança de todo o movimento estava sob a responsabilidade do ma-

rinheiro João Cândido que, mesmo depois de conseguir para si e para toda a guarnição a anis-

tia presidencial, foi preso e banido da Marinha do Brasil como um malfeitor. 

 O que João Cândido e os marinheiros reivindicavam em pleno século XX no Brasil era 

o fim de uma lógica que imperava no Ancien Regime, diferente do que fora instaurado na Eu-

ropa, com o modelo disciplinar. Aqui, vivia-se [e de certo modo ainda vivemos] num sistema 

arcaico de castigos físicos, caracterizado pelo suplício, por vezes até a morte. 

                                                 
8
O Cruzador Bahia – C 12 foi o terceiro navio a ostentar esse nome em homenagem ao Estado da Bahia, na Ma-

rinha do Brasil. O Bahia foi construído pelo estaleiro Vickers Armstrong, em Elswick, Grã-Bretanha. Foi lança-

do em 20 de janeiro de 1909, e foi incorporado em 1910. Naquela ocasião, assumiu o comando, o Capitão de 

Fragata Altino de Miranda Correia. In CRUZADOR Bahia – C 12/C2. Navios de Guerra Brasileiros. Disponí-

vel em: 

https://www.naval.com.br/ngb/B/B006/B006.htm#:~:text=O%20Cruzador%20Bahia%20%2D%20C%2012,e%2

0foi%20incorporado%20em%201910. Acesso em: 23 nov. 2020.  

 

https://www.naval.com.br/ngb/B/B006/B006.htm#:~:text=O%20Cruzador%20Bahia%20%2D%20C%2012,e%20foi%20incorporado%20em%201910
https://www.naval.com.br/ngb/B/B006/B006.htm#:~:text=O%20Cruzador%20Bahia%20%2D%20C%2012,e%20foi%20incorporado%20em%201910
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 Foucault (1999, p. 36) nomeia de suplícios os castigos físicos como instrumentos de 

um poder que se impõe como soberano. Segundo o autor: 

(...) O suplício é uma técnica e não deve ser equiparado aos extremos de uma raiva 

sem lei. Uma pena, para ser um suplício, deve obedecer a três critérios principais: 

em primeiro lugar, produzir uma certa quantidade de sofrimento que se possa, se não 

medir exatamente, ao menos apreciar, comparar e hierarquizar; a morte é um suplí-

cio na medida em que ela não é simplesmente privação do direito de viver, mas a 

ocasião e o termo final de uma graduação calculada de sofrimentos: desde a decapi-

tação – que reduz todos os sofrimentos a um só gesto e num só instante: o grau zero 

do suplício – até o esquartejamento que os leva quase ao infinito, através do enfor-

camento, da fogueira e da roda, na qual se agoniza muito tempo; a morte suplício é a 

arte de reter a vida no sofrimento, subdividindo-a em ―mil mortes‖ e obtendo, antes 

de cessar a existência. O suplício repousa na arte quantitativa do sofrimento.  

 Esses suplícios que desencadearam a Revolta da Chibata no ano de 1910 revelam que, 

no caso brasileiro, as punições físicas como instrumento de poder sádico e violento faziam-se 

presentes mesmo após a Proclamação da República, no período em que ideias modernas vol-

tadas à liberdade e à democracia começavam a fomentar novos projetos educacionais, sociais 

e culturais. Este fato demonstra o quanto as relações socioculturais brasileiras são marcadas 

pelo autoritarismo, o qual tem a punição como instrumento do poder disciplinador. Tais rela-

ções autoritárias persistiram em refletir-se na educação brasileira, mesmo a partir do movi-

mento de renovação educacional que se intensificou no Brasil a partir do ano de 1920, através 

do movimento da Escola Nova, o qual apresenta ideias de liberdade e autonomia para os estu-

dantes. 

 De acordo com Rodrigues (2004), na França, Edmond Demolins desenvolve em 1899 

a ―Escola das Rochas‖
9
, dando início ao movimento escolanovista.  Posteriormente, devido à 

utilização da estrutura metodológica dessa nova pedagogia, vê-se a necessidade de usar uma 

denominação das escolas com o termo de ―Escolas Progressivas‖ ou ―Escolas Ativas‖. Porém, 

mesmo com esses títulos frequentemente aplicados para a chamada revolução educacional, a 

expressão ―Escola Nova‖ foi a que oficialmente ficou conhecida. Em 1921, na cidade francesa 

de Calais, aconteceu um congresso com a finalidade de tratar de assuntos acerca dos novos 

modelos pedagógicos e, nessa ocasião, foi acordado entre os participantes que o Bureau (Ofi-

cina) fosse chamado de ―Liga Internacional das Escolas Novas‖, chegando-se, finalmente, ao 

termo ―Escola Nova‖. 

                                                 
9
―(...) Com a finalidade de desenvolver e de propagar a ideia particularista, Demolins fundou em 1899 a Escola 

das rochas. Enquanto geógrafo, ele tinha tendência em insistir - mas sem fazer disso um determinismo absoluto - 

na influência que o meio ambiente geográfico pode exercer sobre o desenvolvimento do indivíduo‖. In: WHITE, 

Kenneth. Perspectivas abertas – biologia, sociologia, geopoética. Tradução de Jordélia Mendes Brandão. 

Instituto Internacional Geopoética. Cadernos de Geopoética, 1996. Disponível em: https://www.institut-

geopoetique.org/pt/cadernos-de-geopoetica/242-perspectivas-abertas-biologia-sociologia-geopoetica. Acesso 

em: 20 jun. 2021. 

https://www.institut-geopoetique.org/pt/cadernos-de-geopoetica/242-perspectivas-abertas-biologia-sociologia-geopoetica
https://www.institut-geopoetique.org/pt/cadernos-de-geopoetica/242-perspectivas-abertas-biologia-sociologia-geopoetica
https://www.institut-geopoetique.org/pt/cadernos-de-geopoetica/242-perspectivas-abertas-biologia-sociologia-geopoetica
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O termo ―escola nova‖ foi expresso em diferentes saberes e práticas pedagógicas, os 

quais se apresentaram como métodos de ensino, estratégias educativas e projetos de 

escolarização. Trata-se de um movimento de renovação dos processos educacionais, apoiado 

no progresso das ciências biológicas e psicológicas, nas atribuições sociais da escola, no 

industrialismo, na atividade infantil e no trabalho em solidariedade. Os eixos pelos quais a 

expressão ―escola nova‖ adquiriu seu sentido entre as décadas de 1920 e 1930 podem ser 

observados na adaptação do sistema escolar a uma sociedade industrial e a um regime político 

democrático (VIDAL; PAULILO, 2003). 

As tentativas de reformular o sistema público de ensino no Distrito Federal entre 1922 

e 1935 contribuíram para aproximar a escola de um novo conceito de educação pública. Em 

relatório publicado em 1935, Anísio Teixeira afirmou ser o Rio de Janeiro o centro mais 

avançado do país, no qual se faziam presentes as influências profundas da civilização moder-

na. Para Anísio Teixeira, o problema se dava na capital do país da mesma forma como se dava 

nas capitais ocidentais. Assim, o Distrito Federal foi palco das tentativas de se inserirem no 

sistema escolar nacional os significados e as implicações teóricas recorrentes das reformas 

europeias e americanas em seu sistema público de ensino ou em sua prática educativa (VI-

DAL; PAULILO, 2003). 

Vale ressaltar que a expansão do escolanovismo no Brasil deveu-se, ainda, à sua con-

figuração no campo das iniciativas públicas. Diferentemente dos matizes que a Escola Nova 

assumiu nos diversos países em que emergiu como alternativa ao ensino oficial (Argentina, 

Espanha ou França, apenas para citar alguns exemplos), no Brasil, ela instalou-se no interior 

das Diretorias de Instrução Pública, em vários estados, como São Paulo (Sampaio Dória, 

1920-1925, Lourenço Filho, 1930-1931, Fernando de Azevedo, 1933 e Almeida Jr., 1935-

1936), Pernambuco (Carneiro Leão, 1928-1930), Minas Gerais (Francisco Campos, 1927-

1930), Ceará (Lourenço Filho, 1922-1923), Bahia (Anísio Teixeira, 1925-27) e, especialmente 

na capital federal, Rio de Janeiro, em sucessivas administrações (Carneiro Leão, 1922-1926, 

Fernando de Azevedo, 1927-1930, e Anísio Teixeira, 1931-1935), e pretendeu reestruturar 

saberes e práticas pedagógicas e escolares dos estabelecimentos públicos oficiais de ensino 

(VIDAL; PAULILO, 2003). 

Carvalho (1998) argumenta que vem, principalmente, de Fernando de Azevedo a in-

formação de que o movimento de renovação da educação, iniciado na década de 1920, teria 

sido dinamizado e expandido pela Associação Brasileira de Educação (ABE). Por toda parte 

do país, segundo Fernando de Azevedo citado pela autora, espraiava-se um sentimento cada 
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vez mais vivo de desconfiança em relação ao antigo estado de coisas. Havia um desejo de 

mudanças econômicas, sociais e políticas. Estes sentimentos de mudanças foram os principais 

ingredientes de uma mentalidade ―revolucionária‖ que culminou na Revolução de 1930. 

A autora chama atenção para o autoritarismo presente nos projetos renovadores da 

ABE, instituição que não havia nascido de uma crença genuína no poder transformador da 

educação, mas de uma tentativa frustrada de formar um partido político. Segundo a autora, as 

propostas modernizadoras de educação da década de 1920, se existiram, não tiveram o senti-

do de fazer da educação um instrumento de ascensão social para as classes populares. Tais 

propostas tinham a finalidade de formar a nação adequando-a às exigências da fábrica e da 

urbanização. Conforme afirmou Azevedo (apud CARVALHO, 1998), exigências de uma so-

ciedade nova, de forma industrial, era o sentido modernizador das propostas dos renovadores 

sediados na ABE. 

Ressalta-se que não havia grandes diferenças entre os participantes do movimento 

educacional como duas partes antagônicas, tradicionalistas x renovadores. Renovadores e 

tradicionalistas estavam envolvidos no mesmo debate: propunham a questão educacional pre-

ponderantemente sob a ótica da formação da nacionalidade, o que fazia com que as semelhan-

ças fossem mais relevantes do que as diferenças em suas propostas. A ideia era de que a ―na-

ção‖ só poderia constituir-se por um trabalho de direção das ―elites‖. O sentido ―moderniza-

dor‖ dominante nas propostas dos renovadores sediados na ABE não foi, como faz crer Aze-

vedo e conforme alguns estudos, o da crítica do caráter excludente da escola. É apenas no 

final da década de 20 que surgem propostas de superação do caráter dualista do sistema esco-

lar. (CARVALHO, 1998). 

 Segundo Saviani (2011), em 1932, foi publicado o Manifesto dos Pioneiros da Educa-

ção, com a participação de Lourenço Filho, Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo, dentre 

outros intelectuais. O Manifesto teve uma grande repercussão nacional, por requisitar adapta-

ções que romperiam radicalmente com o conceito da escola tradicional, não apenas conceitu-

almente, mas, primordialmente, na prática pedagógica. 

 Assim, um dos pontos da reforma proposta pelo Manifesto era o fim das punições 

físicas, morais e psicológicas na rotina escolar. Um fato a ser destacado refere-se ao ambiente 

que envolveu o fim de tais punições, o qual foi muito conturbado, uma vez que se tratava não 

só de uma simples transformação da prática pedagógica, mas, sobretudo, da incorporação de 

novos métodos, tanto no contexto das legislações, quanto no âmbito das práticas de cunho 

social. De acordo com Souza (2006, p. 406): 
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Sabe-se que, desde o século XIX, no Brasil havia legislação proibindo os castigos 

físicos na sala de aula. É preciso salientar que essa proibição não era exclusiva do 

movimento escolanovista. O que a Escola Nova acrescentava eram os dispositivos 

disciplinares que deveriam evitar a necessidade das punições. 

 Com as mudanças nas políticas educacionais postas em prática, o sistema educacional da 

Escola Nova promove a efetivação da manutenção da disciplina sem, contudo, admitir a prática 

dos castigos corporais, o que, diante de um quadro no qual a metodologia educacional tradicional 

conflitava com a metodologia disciplinar, é considerado um grande avanço. Segundo Ratto 

(2007), no esteio do tipo de poder denominado por Foucault (1999) como disciplinar, há que 

se considerar que o conceito escolanovista mantinha uma tendência chamada de higienista, a 

qual incluía detalhes e determinações acerca do que era e o que não era indisciplina. Desse 

modo, a autonomia para que cada aluno tivesse suas próprias concepções não passava de uma 

estratégia de ―adestramento‖ disfarçada de autonomia. 

 De acordo com Moro (2002), especificamente na rede estadual de educação do Paraná, 

por meio do Código de Ensino do Estado do Paraná, instituído pelo Decreto nº 17, 

promulgado em janeiro de 1917
10

, foi institucionalizado o que se pode considerar a primeira 

versão do instrumento de controle disciplinar com conotação preventiva. Tal instrumento 

tinha por objetivo garantir a disciplina em todo o processo de ensino-aprendizagem. Cabe 

ressaltar que era da responsabilidade dos professores tanto o registro das ações negativas e 

passíveis de punição, quanto a anotação das ações positivas, as quais, por sua vez, eram 

recompensadas com elogios, ajuda em dinheiro, bolsas de estudos e medalhas de honra ao 

mérito. 

 O Decreto nº 17 supracitado pode ser considerado como um instrumento de 

governabilidade legalizado para a escola. Ao se reportar às questões ligadas à 

governabilidade, Foucault (1999) chama atenção para três momentos: primeiramente, em 

relação ao governo de si mesmo, que diz respeito à moral, ou seja, à responsabilidade pessoal; 

em segundo lugar, à arte de governar, mencionando a responsabilidade da família no que cabe 

à formação do cidadão bem ajustado à sociedade; o terceiro lugar aponta para a ciência de 

bem governar o Estado, no que diz respeito à condução da vida política da sociedade, que tem 

suas influências bem estabelecidas no sistema educacional em forma das legislações 

apropriadas à educação.  

A vitória do federalismo, que dava autonomia aos Estados, acentuou, não só no plano 

econômico, mas também no plano educacional, as disparidades regionais. Ao colocar o ensino 

                                                 
10

PARANÁ. Secretaria do Interior e Justiça e Instrução Pública. Decreto nº 17, de janeiro de 1917. O Código 

de Ensino do Estado do Paraná. Curitiba, 1917. 
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à mercê das circunstâncias político-econômicas locais, o federalismo aprofundou a distância 

que já existia entre os sistemas escolares estaduais, já que os Estados que comandavam a polí-

tica e a economia da nação sendo, dessa forma, sede do poder econômico, estavam em posi-

ções privilegiadas para equipar, com melhores recursos, o aparelho educacional, enquanto os 

Estados mais pobres ficavam à mercê de sua própria sorte. Isso fez com que a educação e a 

cultura tomassem impulso em determinadas regiões do Sudeste do Brasil, sobretudo em São 

Paulo, e o restante dos Estados seguissem, ―sem transformações profundas, as linhas do seu 

desenvolvimento tradicional, predeterminadas na vida colonial e no regime do Império‖ 

(AZEVEDO apud ROMANELLI, 1986, p. 43). 

Além dessa diferença regional, observa-se na Primeira República uma duplicidade que 

atinge o sistema educacional brasileiro. A população carente possuía acesso a uma educação 

inferior a da que era oferecida à elite – uma marca da educação brasileira desde os tempos 

coloniais –, além de não ser universalizada, o que ocorria juntamente com a desorganização 

que se arrastou durante o período monárquico. Diante do caos educacional, várias reformas 

foram instituídas na tentativa de se minimizar a desorganização. Dentre elas, a Benjamin 

Constant
11

, a Lei Orgânica Rivadávia Corrêa
12

 e a Carlos Maximiliano
13

. Porém, todas não 

passaram de meras tentativas infrutíferas. Quanto à descentralização, a qual conferia maior 

poder aos estados, esta podia representar, no plano das ideias, mudanças satisfatórias e signi-

ficativas. 

 A vigilância como inibidora da indisciplina e do baixo rendimento educacional se veri-

ficava com o ressurgimento das chamadas cadernetas individuais, cuja finalidade consistia em 

controlar o aluno por meio da velha prática da vigilância e da punição (FOUCAULT, 1999).  

 É relevante mencionar o grau de poder da arte da dominação e subjugação do indiví-

duo e, no que tange ao ambiente escolar, o olhar mais aguçado quanto à fabricação de corpos 

dóceis e úteis: 

O corpo humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula e 

o recompõe. Uma ‗anatomia política‘, que é também igualmente uma ‗mecânica do 

poder‘, está nascendo; ela define como se pode ter domínio sobre o corpo dos ou-

tros, não simplesmente para que façam o que se quer, mas para que operem como se 

quer, com técnicas, segundo a rapidez e a eficácia que se determina. A disciplina fa-

brica assim corpos submissos e exercitados, corpos ‗dóceis‘. A disciplina aumenta a 

                                                 
11

BRASIL. Lei Orgânica Benjamin Constant – instituída pelo Decreto Lei n° 981, de 8 de novembro de 1890. 

Aprova o Regulamento da Instrução Primária e Secundária do Distrito Federal. Coleção de Leis do Brasil - 

1890, Brasília, 1890, vol. fasc. XI, p. 3474.  
12

BRASIL. Lei Orgânica Rivadávia Corrêa – instituída pelo Decreto n° 8. 659, de 5 de abril de 1911. Aprova 

a Lei Orgânica do Ensino Superior e do Fundamental na República. Diário Oficial da União, Brasília, 1911, 

seção 1, p. 3983. 
13

BRASIL. Lei Orgânica Carlos Maximiliano – Decreto n° 11.530, de 18 de março de 1915. Reorganiza o ensino 

secundário e o superior na República. Diário Oficial da União, Brasília, 1915, seção 1, p. 3028. 
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força do corpo (em termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças 

(em termos políticos de obediência). Em uma palavra: ela 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, e faz dela uma 

relação de sujeição estrita. (FOUCAULT, 1999, p. 164-165, grifo do autor). 

 Em suma, a estratégia da dominação do sujeito pelo poder disciplinador é o eixo cen-

tral de um sistema que objetiva a produtividade com economia de recursos humanos e de me-

todologias. No que diz respeito às escolas e à apresentação de todo processo pedagógico, en-

tende-se que o poder de vigiar para punir durante todo o período da Primeira República sem-

pre esteve associado ao processo de ensino-aprendizagem. 

 

1.3.2. A educação após a Revolução de 1930 e o biopoder  

 

 Pretende-se neste item discorrer a respeito dos caminhos e das significâncias da 

educação após a Revolução de 1930. Assim, destacam-se as mudanças pedagógicas partindo 

do poder disciplinador no sistema educacional brasileiro e suas alterações nas práticas 

escolares.  

 Foucault (1999) destaca que a prática do poder é considerada uma modalidade bem 

conveniente para a condução da sociedade de modo sutil, com a finalidade de que ela não se 

sinta sistematicamente reprimida. É necessário ressaltar que o poder se dá em variadas formas 

de apresentação e, de modo especial, no ambiente escolar, objetiva a postura de manobra para 

alcançar a pronta obediência e a constante produtividade.   

 Foucault (1999) apresenta o poder disciplinador com variados objetivos que partem da 

subjugação corporal por meio das punições, sobretudo das de ordem moral e psicológica. 

Desse modo, não seria simplesmente repressivo e se apresenta como um método infalível para 

alcançar a obediência, docilidade e utilidade. O autor argumenta que: 

(...) O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que 

ele não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz 

coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. Deve-se considerá-lo como 

uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social muito mais do que uma 

instância negativa que tem por função reprimir (...). (FOUCAULT, s/a, p. 8).  

 O poder disciplinador, tendo como uma de suas representações os registros de 

ocorrências, não aspira apenas à autoridade e à pronta obediência. Ele implica, no que diz 

respeito ao sistema educacional, na formação de corpos obedientes e produtivos. Há uma 

mecânica dos corpos e do reconhecimento institucional que faz o poder operar de forma 

insidiosa, pois seduz na competição entre os corpos e suas potências. A disciplina se 

estabelece, portanto, a partir da internalização da obediência, à que o sujeito responde 
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espontaneamente. O mecanismo disciplinador externo torna-se mais eficiente quando 

internalizado pela lógica da vigilância do panoptismo
14

. Assim, a vigilância panóptica 

dispensa o vigia no alto da torre, pois, na medida em que supostamente dali se vê tudo, mas os 

prisioneiros das celas não veem o vigia, isso faz com que os sujeitos internalizem uma lógica 

de vigilância. Dessa forma: 

Esse panóptico, sutilmente arranjado para que um vigia possa observar, com uma 

olhadela, tantos indivíduos diferentes, permite também a qualquer pessoa vigiar o 

menor vigia. A máquina de ver é uma espécie de câmara escura em que se espionam 

os indivíduos; ela torna-se um edifício transparente onde o exercício do poder é 

controlável pela sociedade inteira. (FOUCAULT, 1999, p. 230-231). 

 A temática a respeito do panoptismo será melhor detalhada no capítulo segundo deste 

trabalho. Voltando ao contexto histórico tratado neste subitem, vemos que, segundo Fávero 

(2008), enquanto a Primeira República foi marcada por certa descentralização política e ad-

ministrativa, a partir dos anos de 1930 nota-se uma crescente centralização nos mais diferen-

tes setores. Dessa forma, surge um aparelho de Estado, no qual o poder se desloca cada vez 

mais do âmbito local e regional para o do governo central. Assim, são elaboradas políticas de 

caráter nacional – incluídas as de educação – marcadas pelo controle de mecanismos autoritá-

rios. Nesse contexto, o governo federal cria o Ministério de Educação e Saúde Pública 

(MESP) e seu primeiro titular, Francisco Campos, elaborou e implementou reformas educaci-

onais com acentuada tônica centralizadora, atribuindo ao Estado poder para exercer sua tutela 

sobre o ensino do país. 

Nesse contexto de crescente centralização ocorrem intensas disputas político-

ideológicas. Dentre as disputas político-ideológicas em torno da educação, destaca-se a do 

movimento católico. A primeira reação desse movimento militante à Revolução de 30 foi de 

hostilidade e oposição. Em primeiro lugar, por se tratar de uma revolução, ou seja, de uma 

alteração na ordem, a qual era, em si mesma, vista como um mal. Em segundo lugar, devido 

ao fato de a revolução ter sido vista como a vitória do movimento tenentista, que trazia consi-

go certas ideias modernas consideradas perigosas, associadas ao liberalismo e ao positivismo. 

Estava em jogo, também, o fato de que a revolução seria ineficiente enquanto não se conferis-

se à Igreja sua devida supremacia (SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 2000).   

As forças armadas eram outro setor que via na educação um caminho indispensável 

para um projeto nacional de longo alcance e pelo qual se sentia responsável. Havia entre a 

                                                 
14

Benthan et al. (2008) define o Panóptico como um princípio geral de construção e como o dispositivo 

polivalente da vigilância, sendo uma máquina óptica universal das concentrações humanas, a qual não possui 

uma destinação única, mas é a casa dos habitantes involuntários, reticentes ou constrangidos. Assim, os dois 

princípios fundamentais da construção panóptica são a posição central da vigilância e sua invisibilidade. 



 

42 
 

Igreja e as forças armadas um projeto inspirado essencialmente na ascensão do fascismo eu-

ropeu. Tal projeto tinha como principal meta a unificação da força moral da Igreja com a for-

ça física dos militares em um grande projeto de mobilização nacional, no qual a educação 

tinha um papel central. O primeiro titular do Ministério da Educação e Saúde Pública, Fran-

cisco Campos, também havia sido seduzido pelo fascismo europeu. Em seu livro Estado Na-

cional, Francisco Campos elaborou com minúcia de detalhes os fundamentos políticos e ideo-

lógicos que justificariam a criação de um Estado totalitário que deveria substituir o Estado 

liberal-democrático, que para ele seria uma experiência em franco processo de decadência e 

desintegração. Essa justificação tinha como pressuposto a falência da experiência liberal-

democrática, o que resultaria na afirmação de que o totalitarismo seria como que um impera-

tivo dos tempos modernos. O entendimento de Francisco Campos era de que o mundo moder-

no caminharia para regimes de autoridade, ao contrário do século XIX, que abriu com as revo-

luções uma era de liberdade e de individualismo. A eclosão das massas nos tempos modernos 

tinha a necessidade política de sua manipulação por um chefe (SCHWARTZMAN; BO-

MENY; COSTA, 2000). 

 De acordo com Gadotti (1984), mesmo com uma postura mais democrática, a política 

desenvolvimentista que vigorava no momento entendia que a educação deveria atender aos 

interesses econômicos vigentes. Para isso, foram desenvolvidos projetos de construção da 

nacionalidade, visando à criação de um Estado nacional soberano e centralizador, que fizeram 

da escola um lugar da ordenação moral e cívica, de obediência e adestramento. Pode-se 

entender a descrição foucaultiana a respeito da instauração do biopoder na Europa desde os 

séculos XVIII e XIX, e que relação teria, de algum modo, com a gestão educacional pública 

brasileira. Afirma Foucault (s/a, p. 171):  

(...) Mas nunca a disciplina foi tão importante, tão valorizada quanto a partir do 

momento em que se procurou gerir a população. E gerir a população não queria 

dizer simplesmente gerir a massa coletiva dos fenômenos ou geri-los somente ao 

nível de seus resultados globais. Gerir a população significa geri-la em 

profundidade, minuciosamente, no detalhe. A ideia de um governo da população 

torna ainda mais agudo o problema do fundamento da soberania e ainda mais aguda 

a necessidade de desenvolver a disciplina. 

 Esse gerenciamento minucioso da população contou com novas técnicas do poder 

disciplinador que surgem a partir do século XVII e XVIII. Foucault (2005) argumenta que 

inicialmente essas técnicas de poder eram essencialmente centradas no corpo individual. Tais 

técnicas eram procedimentos que visavam assegurar a distribuição espacial dos corpos 

individuais para a vigilância. Eram, ainda, técnicas que buscavam treinar os corpos de forma a 

aumentar-lhes a força útil, além de serem (...) ―técnicas de racionalização e de economia 
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estrita de um poder que devia se exercer, da maneira menos onerosa possível, mediante todo 

um sistema de vigilância, de hierarquias, de inspeções, de escriturações, de relatórios‖ (...) 

(FOUCAULT, 2005, p. 288). 

 O autor argumenta que na metade do século XVIII surge uma nova técnica de poder 

que não exclui aquela iniciada no século XVII, mas que a embute e a integra, modificando-a 

parcialmente e utilizando-se dela de forma a implantar-se nela, sendo auxiliada por 

instrumentos totalmente diferentes. Essa nova técnica de poder, diferentemente da disciplina, 

que se dirige ao corpo, volta-se ao homem vivo, ao homem espécie. Nesse sentido, (...) ―a 

disciplina tenta reger a multiplicidade dos homens na medida em que essa multiplicidade pode 

e deve redundar em corpos individuais que devem ser vigiados, treinados, utilizados, 

eventualmente punidos‖. (FOUCAULT, 2005, p. 289). 

 Ainda no final do século XVIII surge uma nova tecnologia de poder para a vigilância e 

o controle humano, forma essa que Foucault (2005) chama de biopolítica ou biopoder, o qual 

se articula com a disciplina. Esse biopoder diz respeito a 

(...) um conjunto de processos como a proporção dos nascimentos e dos óbitos, a 

taxa de reprodução, a fecundidade de uma população, etc. São esses processos de 

natalidade, de mortalidade, de longevidade que, justamente na segunda metade do 

século XVIII, juntamente com uma porção de problemas econômicos e políticos (...) 

constituíram (...) os primeiros objetos de saber e os primeiros alvos de controle dessa 

biopolítica. É nesse momento, em todo caso, que se lança mão da mediação 

estatística desses fenômenos com as primeiras demografias. É a observação dos 

procedimentos, mais ou menos espontâneos, mais ou menos combinados, que eram 

efetivamente postos em execução na população no tocante à natalidade; em suma, se 

vocês preferirem, o mapeamento dos fenômenos de controle dos nascimentos tais 

como eram praticados no século XVIII. (FOUCAULT, 2005, p. 289-290). 

 Nota-se que as técnicas de poder passam por um processo de transformação, com 

vistas a atingir um controle cada vez mais minucioso sobre cada ser humano e, por 

conseguinte, sobre a população como um todo. Esse poder se volta para a governabilidade da 

sociedade e utiliza-se da estatística como uma de suas técnicas. Desse modo, a estatística 

(...) vai revelar pouco a pouco que a população tem uma regularidade própria: 

número de mortos, de doentes, regularidade de acidentes, etc.; a estatística revela 

também que a população tem características próprias e que seus fenômenos são 

irredutíveis aos da família: as grandes epidemias, a mortalidade endêmica, a espiral 

do trabalho e da riqueza, etc.; revela finalmente que através de seus deslocamentos, 

de sua atividade, a população produz efeitos econômicos específicos. Permitindo 

quantificar os fenômenos próprios à população, revela uma especificidade 

irredutível ao pequeno quadro familiar. A família como modelo de governo vai 

desaparecer. Em compensação, o que se constitui nesse momento é a família como 

elemento no interior da população e como instrumento fundamental. (FOUCAULT, 

s/a, p. 169). 

 Há sempre a finalidade de contextualizar os conceitos e procedimentos de gestão de 

massa e, no que tange ao processo educacional e seus estudantes, entende-se a pertinência de 

um modelo de gerenciar as ações no ambiente escolar em conjunto com a sociedade de um 
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modo geral. Quando se trata de gerir a população a partir de patamar globalizado, é 

importante atentar para a parte que cabe a uma administração governamental fundamentada 

em um sistema educacional no sentido de gerar a autonomia como parte integrante de um 

projeto contextualizado na autonomia do sujeito. 

 Pode-se afirmar que a educação brasileira tem sido marcada historicamente por 

relações heteronômicas, não havendo espaço para uma formação pautada na autonomia e na 

liberdade do sujeito, pois têm prevalecido formas educacionais que têm a punição como o 

principal mecanismo para se manter a ordem disciplinar. 

 

1.3.3. A educação durante o Estado Novo e o governo populista com foco na disciplina  

  

 O Estado Novo teve início no ano de 1937 (ROMANELLI, 1986), quando o governo 

provisório de Getúlio Vargas dá o golpe de Estado contra as radicalizações dos grupos 

representantes dos movimentos políticos da esquerda e da direita e contra os interesses 

latifundiários. O golpe recebeu a simpatia da burguesia e teve o apoio das forças armadas, 

dando a Getúlio Vargas amplos poderes para realizar o remanejamento da estrutura do Estado 

que a Revolução de 1930 vinha reivindicando. Nesse contexto, a política liberal do governo 

foi substituída por um dirigismo estatal, o que veio a favorecer a indústria.  

 O ano de 1938, segundo Schwartzman, Bomeny e Costa (2000), foi fértil em medidas 

legais e projetos voltados ao nacionalismo brasileiro. Assim, afirmam os autores que: 

Alguns desses projetos e medidas revelam o conteúdo doutrinário e político do pro-

jeto nacionalista que se criava (...) Foi nesse ano que a investida integralista chegou 

ao seu apogeu e, simultaneamente, ao início de sua queda, por ação repressiva do 

Estado. Foi nesse ano que se formulou o projeto de Organização Nacional da Juven-

tude, em moldes fascistas e mobilizantes na sua concepção, evoluindo para uma ex-

periência cívica sem maiores expressões, por intervenção de setores do Exército. Foi 

também em 1938 que a campanha de nacionalização do ensino chegou ao seu clí-

max, com a formulação e promulgação de um número substancial de decretos-leis 

destinados essencialmente a deter a experiência educacional dos núcleos estrangei-

ros nas zonas de colonização. (SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 2000, p. 

165). 

 Romanelli (1986) argumenta que as lutas ideológicas referentes aos problemas 

educacionais entraram numa espécie de hibernação a partir do estabelecimento do Estado 

Novo. Conforme a autora, a Constituição de 1937, por deixar de proclamar o dever do Estado 

quanto à educação, limitou a ação estatal, o que modificou substancialmente a situação 

educacional. 

 Outro fator desse período histórico que merece destaque diz respeito às mudanças com 

relação à temática do nacionalismo.  Conforme Schwartzman, Bomeny e Costa (2000), no 
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contexto do Estado Novo, a construção da identidade nacional esteve pautada na necessidade 

de se extinguir culturas estrangeiras, ocasionando, por exemplo, ações repressivas contra 

japoneses e alemães que viviam no Brasil. Nesse contexto, construir a nacionalidade era, ao 

mesmo tempo, destruir as diferenças e proceder a uma seleção na formação da cidadania 

brasileira. 

 Nos anos de 1938 e 1939 foi promulgada grande parte dos decretos que reprimiam as 

atividades estrangeiras no Brasil. Assim, o fechamento das escolas, a proibição do ensino em 

língua estrangeira, os decretos relativos à importação do livro didático em língua estrangeira, 

a proibição de circulação de jornais em língua estrangeira, são exemplos de ações repressoras 

de um processo cultural que vinha sendo mantido há quase um século, tudo isso em nome da 

construção da identidade nacional (SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 2000). 

 No contexto do Estado Novo, o Exército exerceu grande influência sobre a pedagogia 

nacional, a qual estava voltada à manutenção da disciplina e da ordem desejadas. Conforme 

mostram Schwartzman, Bomeny e Costa (2000, p. 84-85, grifos dos autores): 

O desenvolvimento gradual do projeto educacional militar não pode ser desvincula-

do da situação de indisciplina e fragmentação interna resultantes de sua ação políti-

ca. Na tentativa de neutralizar esses efeitos, o Exército vinha cuidando de modificar 

substancialmente sua prática disciplinar, substituindo punições físicas e castigos por 

um tipo de treinamento formalizado em ‗disciplinas‘ a serem ensinadas: a educação 

moral, a educação cívica, religiosa, familiar e a educação nacionalista. Assim fazen-

do, o Exército elabora ao longo do tempo uma pedagogia que irá inspirar posterior-

mente a educação da infância e da juventude fora dos quartéis. O conteúdo dessa pe-

dagogia era a inculcação de princípios de disciplina, obediência, organização, respei-

to à ordem e às instituições. Estes eram os ingredientes necessários para pôr fim ao 

‗pacifismo ingênuo‘ da sociedade brasileira (...). 

 É importante ressaltar que, de acordo com Santos (2012), durante o período do Estado 

Novo havia certo alinhamento entre a ditadura brasileira e inspirações fascistas de outras 

ditaduras europeias, estando essa influência presente, por exemplo, na Constituição de 1937. 

 Nesse contexto marcado por políticas autoritárias, a educação seria tida como um dos 

principais instrumentos de controle disciplinar para a formação da identidade nacional que se 

pretendia para o cidadão brasileiro. Assim, através de uma estreita relação entre o Exército e o 

povo, busca-se estabelecer o ―(...) triunfo da democracia; o nivelamento das classes; a escola 

da ordem, da disciplina, da coesão; o laboratório da dignidade própria e do patriotismo.‖ 

(SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 2000, p. 85, grifos dos autores). Essa disciplinari-

zação podia ser notada nas formas autoritárias das ações educativas, através da obrigatorieda-

de da instrução primária, da educação física, do asseio e da higiene e da regeneração muscular 

e física (SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 2000). 
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Moro (2002, p. 7) conceitua indisciplina como a não observação das regras disciplina-

res, sendo compreendida como ―(...) desobediência, desordem, rebelião; ato ou dito contrário 

à disciplina, ou seja, tudo o que contraria a vida em sociedade, o bem estar de uma coletivida-

de.‖ Para Foucault (1999, p. 164, grifo do autor): ―(...) Esses métodos que permitem o contro-

le minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes 

impõem uma relação de docilidade-utilidade, são o que podemos chamar as ‗disciplinas‘‖ (...). 

No contexto do Estado Novo, as ações disciplinares presentes na escola davam-se 

através de políticas educacionais autoritárias que visavam moldar os indivíduos adequando-os 

ao modelo de cidadão desejado à Pátria. Dessa forma, o controle do corpo através de regras 

disciplinares fazia-se fortemente presente no cotidiano escolar. Foucault (1999, p. 165, grifos 

do autor) mostra a forma como a disciplina manipula o poder do corpo, afirmando que 

(...) ela dissocia o poder do corpo; faz dele por um lado uma ‗aptidão‘, uma ‗capaci-

dade‘ que ela procura aumentar; e inverte por outro lado a energia, a potência que 

poderia resultar disso, e faz dela uma relação de sujeição estrita. Se a exploração 

econômica separa a força e o produto do trabalho, digamos que a coerção disciplinar 

estabelece no corpo o elo coercitivo entre uma aptidão aumentada e uma dominação 

acentuada. 

 Nesse contexto de políticas autoritárias e ações disciplinares de forte atuação no 

cotidiano escolar, havia um acirrado debate em relação às reivindicações em destaque desde o 

período anterior, referentes às conquistas do movimento renovador, expressos na Constituição 

de 1934, mas, até o presente momento, eram politicamente enfraquecidas e há casos de terem 

sido suprimidas pela Constituição de 1937.      

 O evidente descaso apresentado pelo Estado quanto ao oferecimento da educação 

pública e gratuita às classes populares ficou claro na Constituição de 1937, que pretendia 

evidenciar o caráter dual da educação: enquanto para a classe dominante estava destinado o 

ensino público ou particular, ao povo marginalizado restava apenas o ensino 

profissionalizante. Tratava-se do retrato da omissão e do vilipêndio ao direito da população 

carente a um sistema educacional não apenas profissionalizante, mas digno de uma 

abrangência universal que permitisse a igualdade social. Ademais, às classes populares, em 

especial, restava um processo de ensino subalternizado, de fortes ações disciplinares e de 

marcado teor punitivo. 

 No final dos anos 40 a pressão por educação aumentou no Brasil, no contexto 

democratizante do pós-guerra. Esse contexto legitimou a demanda de benefícios educacionais 

a segmentos maiores da população. Já nas décadas de 1950 e 1960, surge a demanda por 

participação política e social, demanda essa que via na educação um caminho promissor para 

sua realização (BOMENY, 2003).  
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 No próximo subitem será apresentado um breve contexto histórico que envolve a 

educação a partir da implantação do Regime Militar, ocorrida em 1964.  

 

1.3.4. A educação durante o Regime Militar e a presença do livro de ocorrência para a 

manutenção da disciplina 

  

 De acordo com Carlos, Cavalcante e Medeiros Neta (2018), o golpe civil militar 

ocorrido no ano de 1964 ocasionou muitas transformações na educação brasileira, muitas das 

quais estavam ligadas à pressão social que ocorria através dos movimentos sociais da década 

de 1960, ocasionando, por exemplo, a reforma do Ensino Superior. Além disso, é importante 

ressaltar alguns aspectos desse contexto, tais como: 

(...) a aliança feita entre o Estado Brasileiro e o capital estrangeiro. As alterações 

ocorridas no cenário educacional foram, em grande medida, para alimentar o capital 

e suprir as demandas do mercado. O Brasil estava inserido em uma conjuntura 

mundial, ditada pelo capital estrangeiro, numa busca desenfreada para legitimar o 

capitalismo e as ações do mercado, que passava pela conhecida crise de 1970, a 

denominada crise estrutural do capital. (CARLOS; CAVALCANTE; MEDEIROS 

NETA, 2018, p. 84).  

 Romanelli (1986) argumenta que, a partir de 1964, o sistema educacional foi marcado 

por dois momentos nitidamente definidos em sua evolução. Quanto ao primeiro momento a 

autora afirma que este corresponde 

(...) àquele em que se implantou o regime e se implantou e se traçou a política de 

recuperação econômica. Ao lado da contensão e da repressão que caracterizaram 

essa fase, constatou-se uma aceleração do ritmo do crescimento da demanda social 

de educação, o que provocou, consequentemente, um agravamento da crise do 

sistema educacional, crise que já vinha de longe. (ROMANELLI, 1986, p. 196). 

 No que se refere ao segundo momento, afirma a autora que este: 

Começou com as medidas práticas, a curto prazo, tomadas pelo Governo, para 

enfrentar a crise, momento que se consubstanciou, depois do delineamento de uma 

política de educação que já não via apenas na urgência de se resolverem problemas 

imediatos, ditados pela crise, o motivo único para se reformar o sistema educacional. 

Mais do que isso, o regime percebeu, daí para frente, entre outros motivos, por 

influência da assistência técnica dada pela USAID
15

, a necessidade de se adotarem, 

                                                 
15

―Desde a década de 1950, vários acordos foram assinados entre os governos do Brasil e dos EUA, com a 

finalidade de promover, direta ou indiretamente, a cooperação cultural entre os dois países. No entanto, apesar da 

importância e significação histórica desses acordos, foram aqueles relativos à assessoria para planejamento do 

sistema de ensino, particularmente do ensino superior, assinados em 1965 e 1967, que representaram o clímax 

das discussões em torno da colaboração técnica Brasil-Estados Unidos no âmbito da educação. Em 23 de junho 

de 1965 foi firmado um primeiro acordo entre o Ministério da Educação e Cultura (MEC), representado pelo 

ministro Flávio Suplicy de Lacerda, durante a Ditadura Civil-Militar (1964-1985), no governo do presidente 

Humberto Castelo Branco, (1964-1967), e a United States Agency for International Development (USAID), 

representada por seu diretor Stuart Van Dyke. Este primeiro acordo relativo ao ensino superior passou mais de 

um ano sem ser divulgado (até novembro de 1966), e, ao sê-lo, foi recebido pelo meio universitário com grandes 

reservas e objeções‖. In: CUNHA, Luís Antônio. Acordo MEC-USAID. Rio de Janeiro: FGV CPDOC. 

Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/acordo-mec-usaidAcesso em 23 

nov. 2020. 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/acordo-mec-usaid


 

48 
 

em definitivo, as medidas para adequar o sistema educacional ao modelo do 

desenvolvimento econômico que então se intensificava no Brasil. (ROMANELLI, 

1986, p. 196). 

 No contexto do regime militar, havia por parte do Estado o interesse no controle 

político e ideológico com o objetivo de extinguir a crítica social e política e obter a adesão das 

diversas camadas sociais às políticas de Estado. Assim, o governo buscou desmobilizar os 

movimentos estudantis e sociais, voltando-se para uma educação comprometida com os 

interesses capitalistas (CARLOS; CAVALCANTE; MEDEIROS NETA, 2018).  

 Conforme Romanelli (1986), o período do regime militar foi marcado pelas primeiras 

medidas legais que reformaram o Ensino Superior, porém essas medidas não trouxeram 

solução prática para o problema dos excedentes, que eram os candidatos que, apesar de 

aprovados, não lograram classificação para as vagas oferecidas no Ensino Superior. Com o 

objetivo de superar a crise instaurada na educação, o Governo tomou medidas para solucioná-

la a curto e a longo prazo num período de transição caracterizado pela constituição de 

comissões para estudar e propor soluções aos problemas relativos à crise.  

 Nesse importante contexto de transição no campo educacional, foram assinados 

convênios, os chamados ―Acordos MEC-USAID‖, através dos quais o MEC entregou a 

reorganização do sistema educacional brasileiro aos técnicos oferecidos pela Agência 

Internacional de Desenvolvimento (AID). Através dos convênios, foi situado o problema 

educacional na estrutura geral de dominação, reorientada desde 1964, dando, também, um 

sentido objetivo e prático a essa estrutura, sendo lançadas, assim, as principais bases para as 

reformas que se seguiram e deram fundamento para a Comissão Meira Matos, a qual foi a 

principal comissão brasileira com a função de completar a definição da política educacional. 

(ROMANELLI, 1986).  

 Os acordos MEC-USAID provocaram vários protestos e, conforme Romanelli (1986, 

p. 197) ―(...) tiveram também o efeito de agravar a crise educacional. A Comissão Meira 

Matos teve assim uma dupla função: a) atuar como interventora nos focos de agitação 

estudantil e b) estudar a crise em si, para propor medidas de reforma (...)‖. É nesse contexto, 

também, que ocorre a reforma geral do ensino, criada pela Lei 5.540, de 28 de novembro de 

1968 
16

, que fixou normas para a reorganização e funcionamento do Ensino Superior, seguida 

por outros decretos que a regulamentaram e pela Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971, a qual 

reformou o ensino de 1º e 2º graus (ROMANELLI, 1986).  

                                                 
16

BRASIL. Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968. Fixa normas de organização e funcionamento do ensino 

superior e sua articulação com a escola média, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 1968. 
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 Nesse período de importantes transformações no campo educacional, cumpre salientar 

a importância do livro de ocorrências para a manutenção da disciplina nas escolas, enquanto 

instrumento de vigilância para a punição, tendo em vista dois propósitos bem distintos: (I) o 

aperfeiçoamento do ambiente, tornando-o favorável ao processo de ensino-aprendizagem; (II) 

o estabelecimento da ordem ―política e social‖ enquanto exigência do regime militar 

institucionalizado em todo o território nacional. 

 Se o objetivo central do militarismo no cenário político-social era a imposição da dis-

ciplina em seu sentido mais amplo, no contexto educacional tal imposição era considerada 

imprescindível para o ―bom desempenho cognitivo‖ dos alunos, embora misturasse imposição 

e consentimento sem a menor distinção. Assim, a disciplina era: 

1. Regime de ordem imposta ou livremente consentida. 2. Ordem que convém ao 

funcionamento regular de uma organização (militar, escola etc.). 3. Relações de 

subordinação do aluno ao mestre ou instrutor. 4. Observância de preceitos ou 

normas. 5. Submissão a um regulamento. (FERREIRA, 1988, p. 224 apud REBELO, 

2002, p. 42, grifos do autor).  

 Para Moro (2002), o meio mais adequado para lidar com a indisciplina nas escolas era 

o uso sistemático do registro de quaisquer atos que contrariassem a manutenção da disciplina. 

No entanto, compreende-se que uma ação para tal controle requer uma metodologia específica 

a partir de métodos que permitem o controle minucioso das ações do corpo, conforme já visto 

em Foucault (1999). 

 Em termos de resultados efetivos para a educação básica, de modo especial, estava a 

tutela dos militares que, com o objetivo de apresentar um ―Brasil Potência‖, tinha como fina-

lidade a expansão de um nível mínimo de escolaridade ao maior número possível de brasilei-

ros.  

 A grande oferta de acesso à escolaridade básica para as camadas mais desprestigiadas 

da sociedade não se efetiva sem um resultado muito negativo. Diante do aumento considerá-

vel da quebra da estrutura disciplinar, tornava-se imperioso um padrão de controle que, de 

acordo com Foucault (1999), se resume a muita vigilância e punição. Ao analisar a influência 

do livro de ocorrências enquanto dispositivo disciplinador, de controle e massificação, verifi-

ca-se que ele se alinha com a norma representativa do autoritarismo, considerando-se sua fun-

ção básica de exercer a vigilância com o único objetivo de aplicar as punições cabíveis a cada 

caso. 

 Numa sociedade em que a educação era subordinada ao discurso controlador das insti-

tuições, entende-se que a intenção panóptica, segundo Foucault (1999), estabelecia-se por 
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meio da limitação à liberdade de locomoção, o que, por si só, pode ter o efeito de fomento aos 

atos indisciplinados.       

 O Serviço de Orientação Educacional (SOE) atuava para a manutenção de um ambien-

te de ordem, visando à reconstrução de uma educação na qual o alunado era submetido ao 

método do ―exame‖ como meio de controle, dispositivo descrito por Foucault (1999). Em 

caso de desvio de conduta, vigorava o ―poder da escrita‖ – que nada mais era do que o regis-

tro no livro de ocorrências – para posterior aplicação de castigo. Desde que os modelos consi-

derados desviantes dos padrões disciplinares, em todos os desvios comportamentais, em qual-

quer momento, pudessem ser passivos de disciplinamento por parte dos professores e desde 

que houvesse a rotineira anotação de acontecimentos nos livros de ocorrências, isto, por si só, 

aumentaria o rigor das punições infligidas. Os livros de ocorrências, moldando as novas polí-

ticas, portanto, perscrutavam os comportamentos e se constituíam como uma espécie de depó-

sito de avaliações negativas que determinavam o nível de potência de um corpo.  

 No contexto histórico, político, social, cultural e educacional em questão, utilizou-se o 

livro de ocorrências como um instrumento cuja finalidade era a vigilância dos alunos que, de 

algum modo, pudessem representar um risco para o sistema de poder político no interior das 

escolas. Tal rigor facilitava o exame de cada caso. O livro de ocorrências, como mostra Ratto 

(2007), era útil para possibilitar a avaliação de possíveis ameaças, não apenas ao processo de 

ensino-aprendizagem, mas também, e com maior significância, ao poder institucional em vi-

gor.  

 É importante ressaltar que não só no período em que os militares governaram o país, 

mas também após a redemocratização, no que diz respeito ao cenário educacional, o livro de 

ocorrências permaneceu como um instrumento pedagógico institucionalizado. A dinâmica de 

controle disciplinar dada à escola e o papel do livro de ocorrências nesse processo segue cum-

prindo a sua funcionalidade sem grandes atualizações conceituais. Apesar da redemocratiza-

ção do país e de todas as leis, normativas e planos voltados para modernizar as políticas edu-

cacionais e as relações sociais, a concepção do livro de ocorrências seguiu institucionalizada 

como uma ferramenta essencialmente usada para relato das indisciplinas praticadas. Os regis-

tros marcam o histórico dos agentes, gerando antecedentes indesejáveis, os quais podem ser 

considerados de forma negativa no curso da vida escolar e mesmo social (RATTO, 2007). 

 Foi, também, no contexto do Regime Militar que a tortura passou a atingir, sobretudo 

a partir do Ato Institucional nº 5, o AI-5, camadas da sociedade, antes protegidas por imuni-

dade social. Dessa forma, estudantes, jornalistas, advogados, entre outros, passaram a ser al-
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vos da tortura dirigida aos ―subversivos‖. Ressalta-se que, a partir de 1968, mais da metade 

dos presos eram estudantes universitários ou pessoas que possuíam diploma de nível superior 

(OLIVEIRA, 2011, p. 11). 

 O AI-5 foi característico de um período totalmente antidemocrático, ao propor medi-

das centralizadas nas mãos do Poder Executivo, medidas essas que iam de encontro à demo-

cracia e à liberdade, abrindo caminho para atos totalmente autoritários e punitivos contra to-

dos os que se posicionavam contra as regras impostas. A centralização do Poder Executivo 

pode ser notada no Artigo 11 do AI-5: ―Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os 

atos praticados de acordo com este Ato Institucional Complementares, bem como os respecti-

vos efeitos.‖ (BRASIL, 1968).  

 Essa concentração do poder no executivo representa o enfraquecimento do legislativo 

e do judiciário e, por conseguinte, o enfraquecimento da democracia que, para ser viabilizada, 

necessita, justamente, do equilíbrio entre os três poderes. Nesse cenário antidemocrático, mar-

cado pela tortura, a educação só poderia se dar a partir de processos autoritários e punitivos. 

 

1.3.5. Marcadores dos processos disciplinares a partir da redemocratização em 1985  

 

 De acordo com Gohn (2009), o ano de 1984 entrou para a história como o ―ano da 

virada‖ do Brasil, quando ocorreu o total esgotamento do Regime Militar, com a contribuição 

do movimento das ―Diretas Já‖. Um dos importantes antecedentes do movimento ―Diretas Já‖ 

foi a luta dos professores, a qual ocorreu no início dos anos de 1980 no contexto da crise eco-

nômica e do desemprego.  

 O movimento em defesa da escola pública, em 1988, representou a retomada, na esfera 

educacional, de movimentos organizados pelos pioneiros da educação nova em 1930, a saber, 

Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, entre outros, além de ter representa-

do, também, a retomada de movimentos organizados pelos intelectuais nacionalistas dos anos 

de 1950 (FERNANDES, 1966 apud GOHN, 2009). O movimento em defesa da escola públi-

ca teve grande importância para a educação e para a sociedade como um todo, já que repre-

sentou um período de tomada de consciência política a respeito da importância das lutas soci-

ais para construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Conforme Gohn (2009, p. 7), o 

movimento em defesa da escola pública, 

(...) surgiu da articulação em torno da Constituinte, em seu capítulo da Educação, e 

se fez necessário ante a exigência constitucional de elaboração de uma nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Composto basicamente de intelec-

tuais das universidades e de entidades ou de representantes de diversas categorias do 
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magistério, o movimento logrou o apoio de 25 entidades da sociedade civil para a 

defesa de seu projeto básico. Após oito anos de luta de lobbies e pressões contra os 

parlamentares de Brasília, obteve-se a aprovação de um novo projeto de Lei de Dire-

trizes e Bases para a educação nacional. 

 Neste mesmo ano, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, o Brasil 

retorna ao sistema político-democrático. Com isso, em todos os entes federados a educação 

formal vai se moldando às novas políticas educacionais, tendo como referência a Lei de Dire-

trizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), promulgada em 1996. Porém, algumas práti-

cas do cotidiano escolar resistem ao tempo, conferindo ao processo de ensino-aprendizagem 

um constante e crescente desafio, em todas as suas etapas. De acordo com Saviani (2011), a 

crescente escalada das indisciplinas, transgressões e violências que fazem parte do cotidiano 

das escolas brasileiras tem sido objeto de estudos, pesquisas e infindáveis articulações com 

todos os segmentos da sociedade. 

 Cabe ressaltar que não se pode desprezar os dois lados na observação acerca da vio-

lência no ambiente escolar. As leis têm a tendência da imparcialidade. Assim, posteriormente 

serão mencionados alguns fatos ocorridos no ambiente escolar, especialmente em sala de aula, 

com respeito à violência sofrida pelo professor. 

 De acordo com Minayo (2002 apud FRANCISCHINI, 2003), é considerado um ato de 

violência contra crianças e adolescentes a omissão por parte dos pais, familiares, outras pes-

soas e instituições (escolas), com respeito aos danos físicos, de ordem sexual e psicológica às 

vítimas de violências. Além disso, há que considerar uma não observação no que se refere ao 

poder e dever de assegurar proteção tanto por parte dos adultos quanto por toda sociedade, 

tendo em vista que se trata de direitos assegurados nos mecanismos legais em vigência: a 

Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. 

 Conforme aponta Ratto (2007), os livros de ocorrências continuaram a ser um meca-

nismo de coação para os alunos que não se enquadrassem no perfil desejável, buscando pro-

porcionar uniformidade aos comportamentos no ambiente escolar. Para Rebelo (2002), vale 

frisar, sua aplicação vai de encontro às práticas humanitaristas e emancipatórias da nova at-

mosfera democrática do país. Com o objetivo de manter um padrão disciplinar nas escolas, 

seria o emprego do livro de ocorrências uma espécie de ―mal necessário‖? 

Ao se considerar o contexto educacional brasileiro atual nota-se que, no que se refere 

às práticas preconizadas no projeto político-pedagógico, a escola encontra fundamentação 

para boas articulações entre a formação cognitiva, social, ética e moral dos alunos, todavia, 

verificam-se diversos entraves muitas vezes ligados a formas educativas baseadas no poder 

disciplinar, pois este ―(...) é com efeito um poder que, em vez de se apropriar e de retirar, tem 
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como função maior ‗adestrar‘; ou sem dúvida adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e 

melhor (...)‖ (FOUCAULT, 1999, p. 195, grifo do autor). 

 A respeito do livro de ocorrência, Ratto (2007, p. 103) ressalta que ele atua como um 

instrumento de ordem primária ao ato punitivo, permeado por questões de caráter religioso: 

Estes livros de ocorrência, dentro da fabricação de um cenário pecaminoso no coti-

diano escolar, podem ser vistos como uma das atualizações dessa incessante luta do 

―bem‖ contra o ―mal‖. Pois, afinal, não é comum que nos refiramos às crianças in-

quietas, indisciplinadas, rebeldes como ―diabinhas‖ ou ―infernais‖? Se quisermos, 

podemos até visualizar os clássicos ―sete pecados capitais‖ nas narrativas dos livros. 

Não seria o pecado capital da ira reconhecível numa dessas tantas brigas entre cole-

gas? O pecado da luxúria identificável em ocorrências que narram possíveis obsce-

nidades sexuais entre as crianças? O pecado da preguiça no (a) aluno (a) que deixa 

de fazer as tarefas? O da cobiça nos casos em que crianças apoderam-se do que não 

lhes pertence? O da mentira em crianças que negam atos cometidos? Os pecados da 

inveja e da vaidade como possíveis motores de tantas outras ocorrências? E o peca-

do da gula, não poderia ser visto como uma das hipóteses de interpretação da ocor-

rência (...)?. 

 Ao se referir à dimensão do ato disciplinador, bem como às questões relacionais entre 

professores e alunos e entre os alunos e seus pares, Amado e Freire (2009) consideram o fator 

das relações sociais como desencadeador de indisciplinas, transgressões e atos violentos e 

atribuem isso a uma suposta frustração da autoridade e do poder do professor, bem como à 

presunção de uma dominação exercida entre alunos. E existe, ainda, o aluno que não entende 

a posição do professor como regente em sala de aula, havendo, também, alguns alunos que 

procuram assumir a posição do professor. Trata-se de fatores já detectados por diversas pes-

quisas sobre a violência nas escolas, que consideram haver forte evidência de que alunos com 

baixo rendimento cognitivo e problemas de ordem sócio-familiares protagonizam este cená-

rio. O fato de se caracterizar e problematizar os livros de ocorrências a partir do referencial 

foucaultiano aponta para uma metodologia que move tais instrumentos num cenário conside-

rado ―pecaminoso‖ (FOUCAULT, 1977 apud RATTO, 2007). 

 Rebelo (2002), citando a Lei de Diretrizes e Bases promulgada em 1996, destaca que a 

escola deveria ser projetada, pensada e gerida para efetivamente ser um local de participação 

coletiva. Desse modo, a partir da formulação do Projeto Político Pedagógico (PPP), deveria 

ficar evidenciada a participação da equipe diretiva (gestão escolar, coordenação pedagógica, 

orientação educacional), do corpo docente, do corpo discente, dos pais e responsáveis dos 

alunos e da comunidade onde a unidade escolar estivesse inserida. Assim, partindo-se da ação 

conjunta da gestão escolar e da equipe diretiva, com o auxílio dos professores, o diagnóstico 

dos problemas direta ou indiretamente relacionados ao processo de ensino-aprendizagem po-

deria, a partir de medidas preventivas, minimizar consideravelmente os atos indisciplinares e 
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violentos sem a aplicação repressora da instrumentalidade do livro de ocorrência que teria a 

finalidade de um arquivo de dados sem o status de poder disciplinador.  

 Há uma sequência comportamental rígida no contexto educacional atual que encontra 

respaldo naquela aplicada em todo o século XX. Conforme aponta Guimarães (2003, p. 74 

apud RATTO, 2007, p. 154): 

(...) Não deixa de ser intrigante o ―ritmo fabril‖ que a escola segue impondo ao tem-

po de permanência da criança na escola. O tempo é marcado e ocupado de modo que 

seja utilizado intensamente. O aluno deve ser rápido, cumprindo as atividades que 

lhes são determinadas. Você só pode comer e ir ao banheiro e subir. Você não pode 

ter uma conversa diferente para distrair um pouco, para depois, na hora que você so-

be, estar com a cabeça assim limpa para aproveitar as próximas aulas. Então você 

tem que ir ao banheiro rápido, voltar e comer rápido e pronto e subir. 

 Ao citar o direito à plena liberdade e, sobretudo, o direito de aprendizado em um am-

biente saudável, no contexto da pós-democratização do país, é notório o fato de que a escola 

não tem abandonado práticas que se enquadram em padrões totalmente antidemocráticos e 

autoritários, os quais visam a vigilância e o controle dos estudantes. 
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2. A RELAÇÃO ENTRE O LIVRO DE OCORRÊNCIA E O OLHAR HIERÁRQUICO 

NO CONTEXTO EDUCACIONAL ATUAL: IMPORTANTES APONTAMENTOS 

FOUCAULTIANOS 

 

 Este capítulo volta-se ao contexto educacional atual, o qual traça uma relação marcan-

te entre o livro de ocorrência e o olhar hierárquico no que se refere às relações interpessoais 

no ambiente escolar. Assim, cabe a análise a respeito da disputa entre alguns mecanismos de 

manutenção do estado disciplinar, sob os apontamentos foucaultianos, disputa essa que, su-

postamente, volta-se à integração do processo de ensino-aprendizagem.  Cabe, então, observar 

se há relação entre o livro de ocorrência e o olhar hierárquico. Para tanto, considera-se ser 

pertinente a definição tanto do livro de ocorrência quanto do olhar hierárquico.     

 Entende-se que o livro de ocorrência, de acordo com Ratto (2007, p. 23), tem sua es-

trutura lógica disciplinar como a base de sustentação partindo dos conteúdos e narrativas 

apresentadas em seus registros e seus valores para a decisão acerca da existência ou não de 

uma fundamentação para a aceitação de um ato indisciplinar e posterior punição com o res-

paldo do ―Vale o que está escrito‖. Partindo-se de um princípio descritivo, o livro de ocorrên-

cia e sua utilização no sistema educacional brasileiro não é atual e contém várias nomenclatu-

ras: Livro Ata (contém um teor inquisitorial), Livro negro (normalmente constituído por capa 

de cor negra), Livro resumido (onde atos de indisciplinas em qualquer grau são registrados de 

modo sintetizado), e é constituído por páginas numeradas.  

 Quanto ao que cabe a sua historicidade, não há uma centralidade em relação a sua ins-

tituição no sistema educacional brasileiro apontado por um mecanismo legal. Na grande maio-

ria dos estabelecimentos de ensino, sua utilização sequer consta registrada no Projeto Político 

Pedagógico. Outro detalhe que chama atenção no que diz respeito à aplicabilidade do livro de 

ocorrência é o fato de o mesmo não encontrar espaço nas universidades, tanto na graduação 

quanto na pós-graduação. 

 Com relação ao olhar hierárquico, considera-se na apresentação do capítulo uma breve 

definição que se respalda na concepção de Foucault (1999, p. 196), que relaciona a prática do 

exercício disciplinador como suposição de um mecanismo induzido pela estratégia do olhar. 

Esse mesmo olhar é um instrumento onde há a inserção de técnicas que culminam como resul-

tado do poder onde o processo coercitivo fique claramente evidenciado e compreensível para 

todos aos quais se aplique de modo gradual, como uma espécie de ―observatório‖ hierarqui-

zado. 
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 Com o propósito de apresentar uma fundamentação coerente a respeito do tema do 

capítulo no cenário educacional atual, pretende-se aplicar os apontamentos foucaultianos em 

uma distribuição em três subitens. No subitem inicial: ―O livro de ocorrência e as estratégias 

de disciplinarização dos educandos‖, serão apresentadas algumas estratégias usadas na prática 

disciplinar que não se relacionam diretamente com o livro de ocorrência, porém possuem um 

espaço no cotidiano escolar e, de modo sutil, apresentam, de algum modo, a mesma finalidade 

de impor o disciplinamento aos educandos. Todavia, há uma estratégia que pode estar implici-

tamente relacionada com o modelo disciplinador do livro de ocorrência, que usualmente é 

aceito, temido e oficializado no cenário escolar brasileiro.  

 No segundo subitem: ―A hierarquia do vigiar e punir no contexto educacional brasilei-

ro: reflexões sobre a presença do panoptismo na escola‖, busca-se discorrer sobre as caracte-

rísticas físicas e disciplinadoras do panóptico, que são descritas por Foucault (1999, p. 221), 

tratando-se de um ambiente com características de um encarceramento. O autor apresenta um 

lugar fechado, recortado e sob constante vigilância por todos os pontos observáveis. Esse lo-

cal apresenta a finalidade maior de exercer o controle sobre todos os indivíduos. Para isso, ele 

possui um único ponto de observação que viabiliza o controle minucioso de toda movimenta-

ção e, por consequência, favorece o registro escrito de todos os fatos, sem interrupção, e, des-

se modo, o poder disciplinador é levado a efeito de modo hierarquizado. Todo o cenário des-

crito sinaliza para a ação da hierarquia voltada exclusivamente para a vigilância e punição no 

ambiente escolar atual. Considera-se importante se ater à reflexão sobre a aplicabilidade do 

livro de ocorrência como mantenedor da disciplina e da ordem no ambiente escolar.  

 Por fim, o terceiro subitem tratará da instrumentalidade do livro de ocorrência para a 

prática hierárquica nas escolas que se apropriam de tal instrumento para a produção do disci-

plinamento sobre os corpos dos estudantes para a massificação do controle hierárquico. Cabe 

analisar se a estrutura funcional do livro de ocorrência pode ser contraditória por se tratar de 

um instrumento de cunho unicamente punitivo. Portanto, toda a reflexão acerca da eficácia ou 

não do livro de ocorrência enquanto instrumento que mantenha o controle da disciplina e da 

ordem exigida encontra base nas literaturas foucaultianas, as quais abordam as formas do po-

der disciplinador visando o (re) estabelecimento de um poder considerado normal, onde a 

sanção normalizadora atua para que os estudantes ajam plenamente em conformidade com a 

ordem desejada. Assim, há uma consideração acerca da modalidade de um sistema judiciário 

representado por um ―pequeno tribunal‖. Como salienta Foucault (1999, p. 203): ―Mas a dis-

ciplina traz consigo uma maneira específica de punir, e que é apenas um modelo reduzido do 
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tribunal. O que pertence à penalidade disciplinar é a inobservância, tudo o que está inadequa-

do à regra, tudo o que se afasta dela, os desvios.‖ 

 Nota-se que o autor se reporta à manutenção da ordem disciplinar e faz um paralelo 

com o estabelecimento de um pequeno tribunal. Partindo-se desse pressuposto foucaultiano, 

entende-se que o livro de ocorrência é um instrumento usado para impor tal ordem disciplinar 

através desse pequeno tribunal.               

 

2.1. O LIVRO DE OCORRÊNCIA E AS ESTRATÉGIAS DE DISCIPLINARIZAÇÃO DOS 

ESTUDANTES 

 

 O presente item apresentará algumas estratégias aplicadas de modo isolado ao padrão 

―oficializado‖ para o exercício punitivo. Assim, será apresentada uma coerente relação entre o 

uso recorrente do livro de ocorrência enquanto uma estratégia instrumentalizada para o exer-

cício punitivo nas escolas com outras estratégias que também tratam da disciplinarização dos 

estudantes que cometem alguma infração. Para tanto, serão descritas o que se pode denominar 

de estratégias de punição, as quais têm o objetivo de manter a disciplina, a partir de algumas 

ações aplicadas sobre os estudantes no cotidiano escolar.  

 Neste momento, entendo ser pertinente ressaltar a objetividade do ato punitivo que, de 

acordo com Foucault (1999, p. 101), demonstra com clareza finalidades que partem de dois 

princípios: a) aplicar uma punição onde os demais integrantes de determinada instituição par-

ticipem ainda que indiretamente do ato punitivo, dando certo caráter de ordem social; b) dar 

uma legitimidade às formas disciplinadoras a fim de que elas sejam vistas como um meca-

nismo adequado e em conformidade com as normas disciplinares pré-estabelecidas no regi-

mento disciplinar escolar. A seguir, serão enumerados alguns modelos que são aplicados co-

mo uma estratégia disciplinadora, desassociada do livro de ocorrência. 

 Ao se reportar ao primeiro princípio citado, é possível entender que uma exposição 

pública, no que se refere à execução de uma determinada punição, intensifica o poder disci-

plinador e fragiliza o punido duas vezes, uma pelo cumprimento da punição e a outra pelo 

constrangimento social a que é exposto. Na verdade, de modo muito claro, essa realidade é 

frequente no ambiente escolar no momento em que funcionários responsáveis pela manuten-

ção da disciplina chamam a atenção de um estudante de modo áspero ou usam expressões 

verbais que soam como punição diante da exposição pública. Assim, os demais estudantes, ao 
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mesmo tempo em que presenciam tal atitude punitiva, de certo modo participam da mesma 

como espectadores, impotentes diante do autoritarismo do poder disciplinador. 

 O princípio ―b‖ trata da ação legitimada do ato punitivo que, via de regra, consta no 

Projeto Político Pedagógico (PPP) das unidades escolares como forma tanto de tornar a puni-

ção legitimada, como de resguardar a escola de possíveis ações movidas contra ela por negli-

genciar o resguardo da integridade plena de cada educando no seu período de aprendizado. 

Cabe, porém, ressaltar, que tal princípio punitivo não trata especificamente da aplicabilidade 

do livro de ocorrência, e sim das estratégias utilizadas onde o ato infracional é cometido, de-

tectado por meio de olhares vigilantes. Assim, sumariamente a punição é aplicada sem que aja 

a necessidade de nenhum registro escrito e do conhecimento tanto da gestão escolar como da 

equipe técnica pedagógica – enfatizando-se, neste caso, a equipe de Orientação Educacional.     

 Seguem-se as estratégias punitivas: em Foucault (1999, p. 196), percebe-se que a prá-

tica disciplinar, em sua essência, abarca dispositivos pautados pelo ―jogo do olhar‖, que atua 

como um dispositivo como forma de indução de resultados disciplinadores e, também, como 

forma de se exercer o poder persuasivo pelo ato coercivo, de maneira a identificar os estudan-

tes no exato momento da prática de uma indisciplina para que a aplicação da penalidade se dê 

automaticamente sem a necessidade de nenhum tipo de descrição e registro da infração come-

tida, demonstrando a não necessidade da oficialização do ato punitivo. Conforme mostra Fou-

cault (1999, p. 203, grifo do autor): 

Na oficina, na escola, no exército funciona como repressora toda uma micropenali-

dade do tempo (atrasos, ausências, interrupções de tarefas), da atividade (desaten-

ção, negligência, falta de zelo), da maneira de ser (grosseria, desobediência), dos 

discursos (tagarelice, insolência), do corpo (atitudes ‗incorretas‘, gestos não confor-

mes, sujeira), da sexualidade (imodéstia, indecência). Ao mesmo tempo é utilizada, 

a título de punição, toda uma série de processos sutis, que vão do castigo físico leve 

a privações ligeiras e a pequenas humilhações. Trata-se ao mesmo tempo de tornar 

penalizáveis as frações mais tênues da conduta, e de dar uma função punitiva aos 

elementos aparentemente indiferentes do aparelho disciplinar: levando ao extremo, 

que tudo possa servir para punir a mínima coisa; que cada indivíduo se encontre pre-

so numa universalidade punível-punidora.      

 No que trata diretamente da escola, as observações apontadas pelo autor evidenciam 

um ordenamento bem ajustado como estratégia tanto para que seja mantido o controle disci-

plinar no ambiente escolar quanto para a aplicação de vários instrumentos disciplinadores que 

podem ter início apenas na ação constrangedora sobre os estudantes que venham a cometer 

atos que contrariem a ordem disciplinar. Essas formas disciplinares da escola podem chegar a 

consequências mais extremas como, por exemplo, a não observação do direito legal dos estu-

dantes no que diz respeito a não interrupção do seu aprendizado. Partindo-se destas observa-

ções, será descrita, a seguir, o que pode ser considerada uma realidade no cotidiano escolar. 
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 Um determinado grupo de estudantes resolve praticar alguma atividade esportiva na 

quadra da escola sem a presença do professor de educação física. Os inspetores de estudantes, 

ao olharem o grupo na quadra, tendo a ciência de que é vetado aos estudantes o uso da quadra 

esportiva fora do horário de aula, de modo não oficializado, mas, apenas com o olhar repro-

vador, induzem os estudantes a reconhecerem a infração e a saírem da quadra sob o olhar de 

tantos quantos estiverem por perto. Esta ação dos inspetores é legitimada pelo fato de constar 

no PPP da escola que a quadra esportiva é para uso das aulas de educação física e somente 

com a prévia autorização da gestão escolar pode ser utilizada para algum evento cívico ou 

comemorativo. Caso contrário, por conta de se evitar qualquer tipo de incidente com algum 

estudante e a escola ser acusada de negligenciar o cuidado com a integridade física de cada 

educando em seu ambiente, o olhar atento e disciplinador é um instrumento estratégico para 

esse fim. Normalmente o inspetor não usa nenhuma expressão verbal, basta sua aproximação 

da quadra esportiva e seu olhar reprovador para os estudantes entenderem que, de fato, estão 

errados por estarem na quadra sem a presença do professor de educação física, não sendo dia, 

nem horário de suas aulas na disciplina destacada. Assim, os estudantes reconhecem a infra-

ção e interrompem o que para eles era apenas uma atividade recreativa.  

 É muito comum o fato de as escolas terem equipamentos de entretenimento esportivo, 

tais como mesa de pingue-pongue, jogo de totó, entre outros, que são autorizados a serem 

usados no período de recreio. Porém, o que usualmente acontece é que grupos de estudantes, 

por motivos variados, passam muito tempo fora da sala de aula em períodos que deveriam 

estar assistindo as aulas. Há também as situações de falta de um determinado professor em 

que uma turma inteira fica com o chamado ―horário vago‖. Além disso, em dias de provas, 

geralmente, os estudantes que vão terminando as avaliações são dispensados pelos professores 

– tal medida tem amparo da gestão escolar – e, em casos extremos, esses estudantes, sob vari-

adas motivações, se ausentam da sala de aula. Em todos os casos citados, só é permitido de 

forma legal o uso de tais equipamentos pelos estudantes nos horários de recreio. Desse modo, 

a própria escola fornece todos os acessórios para o uso dos equipamentos. Com o intuito de se 

recrearem sem o consentimento da gestão escolar, alguns estudantes trazem de casa os acessó-

rios e fazem uso dos equipamentos fora do horário legitimado. As consequências são varia-

das: a prática de uma indisciplina, todo o barulho pelo uso dos equipamentos, há também a 

aglomeração de muitos estudantes que se desviam da finalidade pedagógica do processo de 

ensino-aprendizagem. Com a chegada do inspetor escolar, com seu olhar reprovador ampara-

do por uma expressão corporal intimidadora, são recolhidos os acessórios dos estudantes sob 
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a alegação de que os mesmos somente serão devolvidos aos respectivos responsáveis dos es-

tudantes envolvidos na indisciplina. 

 Em relação à rotina em sala de aula há algumas peculiaridades que merecem destaque: 

a) estudantes que, por algum motivo, entram em sala de aula depois dos 15 minutos determi-

nados como período de tolerância, após o horário estabelecido para o início das aulas, entram 

na sala de aula e o professor tem autonomia para permitir ou não sua permanência. Se o pro-

fessor determinar a saída do estudante e o mesmo se negar a sair, o professor solicita a pre-

sença do inspetor escolar para a retirada autoritária do estudante, não importando a justificati-

va apresentada por ele e se é ou não dia de atividade avaliativa; b) se o estudante, por algum 

motivo, não levar o livro didático para a aula de uma determinada disciplina, há casos em que 

o professor, através de uma ação autoritária, considera tal fato como uma indisciplina e nor-

malmente toma três atitudes: a primeira é impedir que o estudante permaneça em sala de aula; 

a segunda é a vedação do estudante de socializar-se com os colegas que têm o livro para a 

execução de uma determinada atividade  – mesmo que seja avaliativa – e, em casos extremos 

e recorrentes, o professor põe falta ao estudante no diário escolar, embora ele esteja presente. 

Essas práticas do uso do poder disciplinador são aceitáveis na comunidade escolar como nor-

mais, apesar de contrariarem os mecanismos legais de proteção aos estudantes, contrariando, 

por exemplo, o que está preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 

8.069/90, art. 232:  ―Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância 

a vexame ou a constrangimento: Pena - detenção de seis meses a dois anos.‖ (BRASIL, 1990).  

 No avanço das estratégias disciplinares, podemos citar o exame como, especificamen-

te, um instrumento utilizado para o exercício do poder disciplinador. Antes de traçar o desen-

volvimento acerca do exame e de sua influência disciplinadora no ambiente escolar, além de 

sua influência em todo processo de ensino-aprendizagem, considero relevante uma breve 

ponderação a respeito deste instrumento disciplinar, a partir de alguns apontamentos de Fou-

cault. O exame é, de modo particular, um importante recurso em todos os sistemas disciplina-

res e, de acordo do Foucault (1999, p. 202), ele atua com os padrões de um ―pequeno meca-

nismo penal‖ que, em suas particularidades, abarca alguns mecanismos fundamentados por 

uma forte semelhança com o sistema judicial, atuando de forma independente no que se refere 

à autonomia de suas leis, caracterizando o que o autor considera como ―delitos diante de um 

modelo de sanção nas instâncias de um julgamento‖. 

 Pode-se afirmar que o exame, de acordo com o tema deste capítulo, passa por uma 

compreensão de que a punição, no que se refere ao desfecho do disciplinamento, de acordo 
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com Foucault (1999, p. 205), não é mais do que uma técnica de um duplicado sistema: ―grati-

ficação-sanção‖. Sendo assim, o sistema punitivo é posto em prática cotidianamente enquanto 

mecanismo de aperfeiçoamento, corretivo, e tem na pessoa do professor o agente acionador 

desse mecanismo.  

 Ao tratar da estrutura do exame enquanto técnica disciplinadora e punitiva, nota-se 

uma harmonização entre duas técnicas da hierarquia, ao funcionar como instrumento tanto 

controlador quanto de vigilância, que tem seu desfecho na classificação e, em seguida, na pu-

nição. De acordo com Ratto (2007), o exame é bem amplo na sua objetividade de controle 

disciplinar, tendo em vista que as situações para a sua aplicação no ambiente escolar podem 

ser entendidas como respingos nos responsáveis pelos estudantes quando eles são alvos de 

medidas disciplinares, pois, ao serem vigiados em seu papel de responsáveis pela conduta e 

bom empenho de seus filhos, sofrem as normalizações quando são constrangidos a assumirem 

o papel do estudante e são ameaçados e punidos sob a alegação de sofrerem sanções judiciais 

motivadas por acusação de negligência na educação de seus filhos. 

 Foucault (1999) aponta, em relação à descrição dos mecanismos da microfísica do 

poder, uma associação entre a vigilância hierárquica e a sanção normalizadora, que tem sua 

conclusão na prática do exame como estratégia disciplinar. Ressalta-se que, de acordo com o 

autor, o exame combina as técnicas da hierarquia que vigia e as da sanção que normaliza, ou 

seja, é a combinação/resultado da vigilância hierárquica e da sanção normalizadora. É impor-

tante, nesse momento, após tratar da questão das finalidades do exame, tratar da natureza do 

livro de ocorrência, enquanto um instrumento de exame presente no ambiente escolar.                      

 Neste momento não há a pretensão de se tratar do livro de ocorrência enquanto ins-

trumento institucionalizado no sistema educacional brasileiro para o controle da indisciplina. 

Mas intenta-se descrevê-lo como mecanismo pedagógico para um melhor aproveitamento do 

tempo investido no processo de ensino-aprendizagem, tornando o sujeito um corpo dócil, útil 

e produtivo, conforme podemos inferir com base nos apontamentos de Foucault (1999). As-

sim, de acordo com Ratto (2007, p. 21), uma das principais características do livro de ocor-

rência diz respeito ao seu teor inquisitorial, cuja proposta pedagógica pode ser interpretada 

como um instrumento, ao mesmo tempo antigo, mas, também, muito atual no contexto educa-

cional brasileiro sendo, ainda, muito arcaico como instrumento estratégico de controle disci-

plinar. 

 A criação e a institucionalização do livro de ocorrência nas escolas são apontadas co-

mo alternativas mais eficazes quando se trata de conflitos nas relações sociais onde haja atitu-
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des de intensidade mais preocupante, como as agressões físicas e morais e a não observação 

das regras comportamentais, tanto em sala de aula quanto nos demais recintos das escolas. 

Dessa forma, o registro no livro de ocorrência se justifica como um controlador de um ritmo 

aceitável para o bom andamento de todo processo educacional (NETO, 2019). 

 Inicialmente foi realizada uma breve descrição a respeito da criação e também da insti-

tucionalização do livro de ocorrência. Em Foucault (1999, p. 102), é citado o fato de que 

ocorre, em todo o século XVIII, uma nova estratégia para o exercício do poder de castigar. 

Essa reforma assemelha-se a uma política filosófica onde a prática, tanto da punição como 

também da repressão, não intencionava apenas punir, mas voltava-se à eficácia esperada para 

a inibição de atos indisciplinares para toda a sociedade. Entende-se que se iniciou, assim, a 

inserção e a institucionalização de uma nova estratégia disciplinadora.    

 O livro de ocorrência pode ser apresentado como um instrumento de natureza consoli-

dada, como mecanismo eficaz para a vigilância e para a punição no ambiente escolar. Ressal-

ta-se sua utilização como objeto de pesquisa no cenário acadêmico pelo fato de estar envolvi-

do na questão comportamental do cenário educacional brasileiro. Percebe-se certa contradição 

no que se refere ao ritualismo do livro de ocorrência, tendo em vista sua longa história na 

educação brasileira. 

 Quanto ao segundo ponto, a consolidação do livro de ocorrência como modalidade de 

cunho vigilante e punitivo, nota-se que ele se apresenta com a finalidade de impor medo tanto 

aos estudantes que tenham alguma ocorrência registrada, como, também, aos que ainda não têm 

e receiam envolver-se em qualquer evento que possa ser interpretado como transgressão disci-

plinar, de forma que tenham seu nome ―negativado‖ na questão comportamental. Essa caracte-

rística do livro de ocorrência aponta para o entendimento da proximidade das formas discipli-

nares das escolas atuais com a implantação do sistema educacional francês do século XVIII, no 

que se refere a sua rigidez disciplinar, quando ―(...) o modelo do convento se impõe pouco a 

pouco; o internato aparece como o regime de educação senão o mais frequente, pelo menos o 

mais perfeito; torna-se obrigatório em Louis-le-Grand, quando, depois da partida dos jesuítas, 

fez-se um colégio-modelo.‖ (FOUCAULT, 1999, p. 168). 

 Ao buscar fazer um paralelo entre estratégias disciplinadoras de diferentes contextos, 

Foucault cita uma comparação do sistema educacional contemporâneo ao século XVIII com o 

sistema educacional do período colonial, salientando sua proximidade com a escola ―modelo 

convento‖ no que diz respeito às restrições comportamentais. Pode-se considerar que este 

―modelo convento‖ de escola, na sua essência, é o padrão que permanece influenciando as 
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escolas no que tange ao adestramento do comportamento dos estudantes, através das práticas 

de vigilância e do uso de instrumentos punitivos, sendo um desses instrumentos o livro de 

ocorrência. 

Neste momento, para fins de análise deste trabalho, considero relevante trazer alguns 

dados quantitativos, levantados por mim, de ocorrências registradas no livro de ocorrência a 

partir do ano de 2015 até o ano de 2019 em uma unidade escolar na qual trabalhei como Ori-

entador Educacional. Ao verificar a distribuição das ocorrências levantadas, entendo ser rele-

vante apresentar o quantitativo dos registros por ano letivo. Foram registradas 211 ocorrên-

cias, as quais serão apresentadas a seguir:  

1. Ano letivo de 2015:  

 Agressões físicas entre os estudantes: 6. 

 Agressões verbais entre os estudantes: 14. 

 Desrespeito aos professores: 04 

 Desrespeito aos funcionários, de modo geral: 3. 

 Depredações das instalações do colégio: 7. 

 Alunos que se ausentaram do colégio sem a prévia autorização da direção: 9. 

 Ocorrências de furtos entre estudantes em sala de aula: 04. 

Total: 43. 

2. Ano letivo de 2016:  

 Agressões físicas entre estudantes: 07. 

 Agressões verbais entre estudantes: 15. 

 Indisciplinas em sala de aula com desrespeito à autoridade do professor: 06. 

 Desrespeito aos funcionários: 09. 

 Abandono do colégio em período de aula: 10. 

 Danos às instalações do colégio: 05. 

 Furtos em sala de aula: 05.  

Total: 57. 

3. Ano letivo de 2017 até o mês de agosto: 

 Agressões físicas entre os estudantes: 04. 

 Agressões verbais entre os estudantes: 14. 

 Agressões verbais contra professores: 03. 

 Agressões verbais contra funcionários: 04. 

 Depredações do mobiliário das salas de aula: 06. 



 

64 
 

 Furto em sala de aula: 02. 

 Abandono do colégio sem a autorização da direção: 05. 

Total: 38. 

4. Ano letivo de 2018: 

 Agressões físicas entre os estudantes: 06. 

 Agressões verbais entre os estudantes: 11. 

 Indisciplinas em sala de aula: 15. 

 Desrespeito aos professores: 03. 

 Desrespeito aos demais funcionários: 02. 

 Furto em sala de aula: 02. 

 Abandono do colégio sem autorização do diretor: 03. 

Total: 42. 

5. Ano letivo de 2019: 

 Agressões físicas entre estudantes: 06. 

 Agressões verbais entre estudantes: 8. 

 Discriminação étnica: 01. 

 Ameaça de agressão entre estudantes: 04. 

 Desrespeito de turma ao professor: 01. 

 Furto em sala de aula: 03. 

 Ameaça de agressão entre estudantes via rede social: 03. 

 Reclamação de estudantes contra posturas autoritárias de professores: 02. 

 Reclamações de turma contra método de ensino de professor: 03 

Total: 31 

Pode-se observar que a grande maioria dos registros se referem às ações de indiscipli-

nas cometidas pelos estudantes, sendo mínimos os registros dos estudantes contra os professo-

res ou outros profissionais da escola. Também não é encontrado nenhum registro de boas 

ações, boas condutas e bons comportamentos dos estudantes.  

 Ressalta-se que o fato de o livro de ocorrência se manter inquestionável no processo 

disciplinador das escolas, ficando perto de uma perpetuação, pode estar ligado ao fato de não 

haver em nenhuma instância governamental e das leis governamentais uma proposta concreta 

e viável para que, pelo menos, haja uma reformulação de uma aplicabilidade que não esteja 

restrita à mesmice do vigiar e punir, como se não houvesse outras situações, por exemplo, em 

que os registros nos livros de ocorrência pudessem ser utilizados como fonte de dados para a 
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mitigação de toda uma problemática que envolve os estudantes, tanto na sua vida com respei-

to ao processo de aprendizagem no ambiente escolar, quanto nos demais segmentos de sua 

vida como sujeito social. 

 Novamente em Foucault (1999, p. 175) vemos como as formas disciplinares presentes 

na escola moderna estão ligadas a heranças bastante arcaicas:   

O horário: é uma velha herança. As comunidades monásticas haviam sem dúvida 

sugerido seu modelo estrito. Ele se difundiria rapidamente. Seus três grandes 

processos — estabelecer as cesuras, obrigar a ocupações determinadas, regulamentar 

os ciclos de repetição — muito cedo foram encontrados nos colégios, nas oficinas, 

nos hospitais. Dentro dos antigos esquemas, as novas disciplinas não tiveram 

dificuldade para se abrigar; as casas de educação e os estabelecimentos de 

assistência prolongavam a vida e a regularidade dos conventos de que muitas vezes 

eram anexos. 

 

 Observa-se a tendência da instituição escolar moderna em não se livrar de práticas 

disciplinares antigas, embora tais práticas se contraponham às propostas modernas de 

educação, as quais estão baseadas em modelos pautados numa sociedade democrática. Assim, 

considerando-se as ponderações da citação acima, percebe-se que há um sistema sincronizado 

nas instituições educacionais cuja função se fundamenta como uma espécie de herança que 

vai se perpetuando silenciosamente. Com respeito ao uso do livro de ocorrência, este adquiriu 

no sistema escolar uma posição de estabilidade, talvez por não haver outro instrumento que 

englobe suas finalidades de vigiar, punir, sancionar e examinar de modo pleno todos os 

estudantes, mesmo os que nunca estiveram envolvidos em quaisquer tipos de atos 

indisciplinares.  

 Diante de vários questionamentos que devem ser levantados de modo equilibrado 

acerca do livro de ocorrência, distingue-se um que passa desapercebido no que tange às inten-

ções para cada atividade exercida no processo de ensino-aprendizagem: Que nível de impor-

tância pode ter seus registros? Em todas as propostas pedagógicas traçadas para o exercício de 

um bom planejamento para o bom andamento do ensino formal, há que se entender a mesma 

necessidade para o processo de aprendizagem tendo em vista que ambos estão associados em 

um único objetivo que é a boa formação dos estudantes. Portanto, se o livro de ocorrência, por 

meio de um olhar mais atento e atualizado, e, em conformidade com os anseios da educação 

brasileira, passasse a ser também um instrumento que, por meio dos dados nele registrados, 

apontasse caminhos para mediações dos conflitos relacionais, talvez se tornasse um instru-

mento com especial importância pedagógica. Outra indagação faz-se pertinente: O que há de 

relevância em cada ocorrência registrada nesse livro? Pode-se pensar no grau de significância 

de uma determinada ocorrência e suas consequências para o comprometimento negativo no 
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ambiente escolar. Outra questão a ser considerada é o resultado final de cada ocorrência e sua 

legitimidade dentro do aspecto da imparcialidade que assegure o amplo direito de defesa do 

estudante que é acusado de uma determinada indisciplina. Seguindo para outra finalidade a 

ser proposta no uso do livro de ocorrência, a fim de torná-lo dinâmico para que atenda às de-

mandas nos aspectos amplos na educação formal, ressalta-se a possibilidade de se tornarem as 

informações mais que simples dados e, a partir de atitudes técnicas, transformá-las em dados 

valiosos a serem investigados para a posterior intervenção para o auxílio tanto dos estudantes 

quanto de seus familiares que direta ou indiretamente também são penalizados. 

 Que imagem a comunidade escolar, a sociedade e os pesquisadores acadêmicos têm do 

livro de ocorrência? Ele é útil ou inútil à educação atual? Ele agrega valores à educação ou é 

apenas um instrumento vigilante e punitivo? Por fim, ele possui um peso positivo ou negativo 

no contexto educacional? Seria uma resposta tendenciosa descrever o livro de ocorrência co-

mo sendo bom ou ruim, sendo útil ou inútil? É necessário um olhar mais cuidadoso e que 

abarque cada atitude dos estudantes, considerando-se que os mesmos não são apenas passíveis 

de cometerem atos indisciplinares, de todos os graus de complexidades, como, por exemplo, 

agressões físicas a um colega, a um professor ou a um funcionário da escola. Onde, por 

exemplo, ficam registradas as ocorrências positivas de um estudante, de uma turma, de um 

conjunto de trabalho produzido pelos professores e pelos estudantes? Onde ficam registradas 

a pontualidade, o zelo e o compromisso com as tarefas propostas, o exemplar grau de civili-

dade no trato dos estudantes com seus pares, bem como o excelente aproveitamento do pro-

cesso de aprendizagem? As ocorrências de cunhos positivos não aparecem nos registros do 

LO. É preciso que haja o questionamento acerca do que esse livro tem a dizer e ensinar para 

que seja trilhado um caminho mais sociável a ponto de que o LO seja visto como um instru-

mento educacional positivo, o que justificaria sua permanência em todas as etapas do proces-

so da educação básica brasileira. 

 Por fim, o ponto descrito nos impulsiona a avançar nas pesquisas para que os aspectos 

educacionais em todas as suas implicações pedagógicas não se distanciem ainda mais das 

considerações sociais e culturais, sobretudo, para que se torne possível uma formação ade-

quada para uma geração formada por cidadãos conscientes e críticos em seus papeis exercidos 

na sociedade, sociedade essa não fundamentada na prática da punição e da vigilância.  
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2.2. REFLEXÕES SOBRE A PRESENÇA DO PANOPTISMO NA ESCOLA 

 

 Parto, neste momento, do princípio de que em tudo há história, ou seja, os fatos estão 

relacionados desde a sua origem mais primária até a contemporaneidade. Nesse sentido, ao 

iniciar-se o presente item, cita-se Foucault que trata de uma descrição do tema do capítulo III 

de seu livro Vigiar e punir: nascimento da prisão, apresentando como introdução ao tema 

uma breve descrição do panóptico enquanto modelo de um sistema penitenciário: 

Esse espaço fechado, recortado, vigiado em todos os seus pontos, onde os indivíduos 

estão inseridos num lugar fixo, onde os menores movimentos são controlados, onde 

todos os acontecimentos são registrados, onde um trabalho ininterrupto de escrita li-

ga o centro e a periferia, onde o poder é exercido sem divisão, segundo uma figura 

hierárquica contínua, onde cada indivíduo é constantemente localizado, examinado e 

distribuído entre os vivos, os doentes e os mortos – isso tudo constitui um modelo 

compacto do dispositivo disciplinar. (FOUCAULT, 1999, p. 221). 

 Diante da narrativa do autor percebe-se que a partir do século XVIII uma nova ordem 

disciplinar se impõe no sistema judiciário francês com a proposta de uma vigilância por meio 

de uma inspeção que funcionava sistematicamente sob o olhar hierárquico alerta em toda par-

te, em todo tempo e sobre todos os sentenciados. Um detalhe que tem um destaque na citação 

se deve aos registros de todos os acontecimentos e ainda à presença clara da hierarquia e do 

exame de cada indivíduo, apresentando-se como estruturas fundamentais para a manutenção 

da disciplina. Porém, há a historicidade apresentada pelo idealizador de toda estrutura e fina-

lidade do panoptismo, desde a descrição do seu projeto até a sua funcionalidade de fato e de 

direito. 

 Em se tratando do princípio do panóptico, de acordo com Betham et al. (2008), e de 

sua descrição enquanto finalidade prisional, pode-se entender seu objetivo mais específico 

que se trata de exercer a função de uma Casa de Correção, planejada sob o nome de Casa de 

Inspeção ou Elaboratório, com os propósitos de: 

(...) punir o incorrigível, encerrar o insano, reformar o viciado, confinar o suspeito, 

empregar o desocupado, manter o desassistido, curar o doente, instruir os que este-

jam dispostos em qualquer ramo da indústria, ou treinar a raça em ascensão no ca-

minho da educação, em uma palavra, seja ele aplicado aos propósitos das prisões 

perpétuas na câmara da morte, ou prisões de confinamento antes do julgamento, ou 

casas penitenciárias, ou casas de correção, ou casas de trabalho, ou manufaturas, ou 

hospícios, ou hospitais, ou escolas. (BETHAM et al., 2008, p. 19-20). 

 Nesta breve e introdutória descrição do panóptico pode-se entender, a partir de algu-

mas palavras de Betham et al. (2008), que a finalidade panóptica não se restringia apenas ao 

sistema penitenciário e é apontada como perfeitamente aplicável, sem exceção, aos estabele-

cimentos nos quais haja a necessidade de uma vigilância/punição. Assim, o sistema panóptico 

pode estar voltado especificamente ao ―caminho da educação‖ nas instituições escolares. No 
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que se reporta à arquitetura, a estrutura panóptica é apresentada como um edifício de forma 

circular, com apartamentos para os prisioneiros que ocupam o que foi denominado de ―celas‖, 

as quais separam os prisioneiros evitando, assim, o contato entre eles e vetando todo tipo de 

comunicação. Para tanto, a instalação do inspetor se localiza na parte central do prédio (alo-

jamento do inspetor). Dessa forma: 

Cada cela tem, na circunferência que dá para o exterior, uma janela, suficientemente 

larga não apenas para iluminar a cela, mas para, através dela, permitir luz suficiente 

para a parte correspondente do alojamento. A circunferência interior da cela é for-

mada por uma grade de ferro suficientemente fina para não subtrair qualquer parte 

da cela da visão do inspetor. Uma parte suficientemente grande dessa grade abre-se, 

na forma de uma porta, para admitir o prisioneiro em sua primeira entrada; e para 

permitir a entrada, a qualquer momento, do inspetor ou qualquer de seus assistentes. 

Para impedir que cada prisioneiro veja os outros, as partições devem se estender por 

alguns pés além da grade, até a área intermediária: eu chamo essas partes protetoras 

de partições prolongadas. Pensa-se que a luz, vindo dessa maneira através das celas 

e, assim, passando pela área intermediária, será suficiente para o alojamento do ins-

petor. Mas para esse propósito, ambas as janelas nas celas e aquelas que lhes corres-

pondem no alojamento deverão ser tão largas quanto o permita a resistência do edi-

fício e o que se possa considerar como uma necessária atenção à economia. 

(BETHAM et al., 2008, p. 21). 

 Considera-se relevante tal narrativa uma vez que a mesma vai contribuindo para que a 

compreensão da implantação do panóptico não se atenha meramente ao setor judiciário, toda-

via, de modo mais abrangente, possui em sua objetividade a instalação de uma arquitetura que 

se adequa a qualquer instituição que necessite de um sistema eficaz de vigilância para que o 

olhar hierárquico se imponha a fim de que cada infração, uma vez detectada, tenha sua pena-

lidade aplicada para a inibição de futuras indisciplinas, tanto na questão que trate da preven-

ção, quanto da que diz respeito ao posterior castigo, caso seja requerido. Assim, a distribuição 

das instalações é pertinente ao que Foucault (1999) aponta como um sistema correcional. 

 Com a finalidade de não se estender nas considerações arquitetônicas e históricas a 

respeito do sistema panóptico e passar às considerações foucaultianas, pretende-se fechar a 

apresentação histórica do panóptico de modo que haja uma visão mais panorâmica de sua 

realidade objetiva e econômica: 

Regozijo-me com o fato de que há, agora, pouca dúvida de que o plano possui as 

vantagens fundamentais que venho atribuindo a ele: quero dizer, a aparente onipre-

sença do inspetor (se os teólogos me permitirem a expressão), combinada com a ex-

trema facilidade de sua real presença. Uma vantagem colateral que ele possui – e por 

causa de sua economia trata-se de uma vantagem muito importante – é aquela que 

diz respeito ao número de inspetores exigidos. Se este plano exigisse mais do que 

um outro, o número adicional constituiria uma objeção, a qual, se a diferença fosse 

de um grau considerável, poderia chegar a um ponto tão alto que seria conclusiva. 

Entretanto, longe disso, um número maior do que jamais foi alojado em uma única 

casa pode ser inspecionado por uma única pessoa, pois há uma diminuição do traba-

lho de inspeção sem que seu rigor seja diminuído. Outra vantagem importante, 

quaisquer que sejam os propósitos aos quais o plano possa ser aplicado, particular-

mente onde ele é aplicado aos propósitos mais severos e coercivos, é que os sub-

guardas ou subinspetores, os empregados ou subordinados de qualquer tipo, estarão 
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sob o mesmo e irresistível controle do guarda-mor ou inspetor-mor, da mesma forma 

que os prisioneiros ou outras pessoas a serem governadas. (BETHAM et al., 2008, 

p. 30-31). 

 Nota-se uma espécie de justificativa acerca da operacionalidade eficaz, do atendimen-

to aos critérios de segurança e da questão econômica que o sistema de vigilância prisional do 

panóptico apresenta, tanto ao setor judiciário como, também, às demais instituições onde haja 

uma aglomeração de razoável número de pessoas a serem ininterruptamente vigiadas, com o 

menor uso de pessoal e de equipamentos, com todas as qualificações apresentadas, possuindo 

a grande vantagem de ser um projeto econômico, funcional e inibidor de qualquer tipo de in-

disciplina. Ressalta-se que, em especial, diante do contexto social do século XIX, há a preten-

são de um cuidado com a disseminação de eventos nocivos por meio de um modelo de políti-

ca de contenção. 

 A partir do início do século XIX, para Foucault (1999, p. 223), há a noção de distanci-

amento popular, devido aos cuidados com a não disseminação da lepra e do controle da ordem 

social com respeito aos que eram considerados cidadãos simbólicos (leprosos, mendigos, va-

gabundos, loucos e os violentos), os quais representavam um cenário recorrente na França. 

Assim, houve a imperativa necessidade da utilização de métodos de recortes para o controle 

do poder da esfera pública sobre a população considerada como excluída, a qual abrange, 

além dos grupos citados, o asilo, a penitenciária, a casa de correção e o estabelecimento de 

educação sob um rígido sistema de vigilância através do sistema panóptico: 

O dispositivo panóptico organiza unidades espaciais que permitem ver sem parar e 

reconhecer imediatamente. Em suma, o princípio da masmorra é invertido; ou antes, 

de suas três funções - trancar, privar de luz e esconder - só se conserva a primeira e 

suprimem-se as outras duas. A plena luz e o olhar de um vigia captam melhor que a 

sombra, que finalmente protegia. A visibilidade é uma armadilha. Cada um, em seu 

lugar, está bem trancado em sua cela de onde é visto de frente pelo vigia; mas os 

muros laterais impedem que entre em contato com seus companheiros. É visto, mas 

não vê; objeto de uma informação, nunca sujeito numa comunicação. Daí o efeito 

mais importante do Panóptico: induzir no detento um estado consciente e permanen-

te de visibilidade que assegura o funcionamento automático do poder. Fazer com 

que a vigilância seja permanente em seus efeitos. Para isso, é ao mesmo tempo ex-

cessivo e muito pouco que o prisioneiro seja observado sem cessar por um vigia: 

muito pouco, pois o essencial é que ele se saiba vigiado; excessivo, porque ele não 

tem necessidade de sê-lo efetivamente. Por isso Bentham colocou o princípio de que 

o poder devia ser visível e inverificável. Visível: sem cessar o detento terá diante 

dos olhos a alta silhueta da torre central de onde é espionado. O Panóptico é uma 

máquina de dissociar o par ver-ser visto: no anel periférico, se é totalmente visto, 

sem nunca ver; na torre central, vê-se tudo, sem nunca ser visto. (FOUCAULT, 

1999, p. 224-225). 

 Ficam evidentes uma série de medidas para que se concretize a vigilância nos padrões 

do ―panóptico‖ enquanto dispositivo fundamentalmente voltado para a ordem disciplinar no 

sistema penitenciário (Casa de Correção), onde de modo bem detalhado a estrutura arquitetô-
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nica em harmonia com a objetividade final apresenta um esquema que automaticamente exer-

ce um olhar hierárquico sob a dinâmica da vigilância inibidora que abarca um conjunto de 

medidas bem orquestradas para que os reclusos se sintam vigiados todo o tempo a ponto de 

internalizarem a vigilância e a presença do vigia. Desse modo, verifica-se a efetividade do 

controle social por meio de um projeto que causou uma significante alteração na realidade 

sociocultural da modernidade, em especial nas escolas. 

 Em se tratando da temática do subitem em questão e, buscando-se um alinhamento 

com as considerações de Foucault voltadas para a utilização da estrutura panóptica, tratar-se-á 

do ambiente escolar e de que modo o sistema educacional brasileiro mantém institucionaliza-

do outro mecanismo de vigilância e punição que com muita evidência vem sendo aperfeiçoa-

do para a efetivação da inibição da indisciplina em todos os momentos do processo de ensino-

aprendizagem. 

 Uma nova ordem disciplinar vem tornando-se regular e em franca ampliação no coti-

diano do ambiente escolar no que diz respeito à manutenção do estado disciplinar originário 

de regras e normas pré-estabelecidas. A nova ordem propriamente dita se reporta ao acirra-

mento das condutas de vigilância onde os estudantes são controlados por um sistema panópti-

co que, por sua vez, se fraciona em diversas modalidades. Com base nos apontamentos de 

Foucault (1999, p. 227), a nível de escala hierárquica, o panóptico faz uma referência direta à 

pessoa do gestor escolar quando o autor menciona o ―diretor‖ que, de sua ―torre de controle‖, 

tem todas as informações acerca de cada movimento dos funcionários, por meio, por exemplo, 

dos ―Inspetores‖, que exercem o olhar hierárquico nas dependências das diversas instituições 

onde se encontra o sistema panóptico. No que se refere à instituição escolar, a vigilância pa-

nóptica se dá no momento do recreio, nas filas do refeitório, na movimentação no pátio, nas 

idas ao banheiro, nos momentos de intervalos entre as diversas disciplinas, na biblioteca, na 

sala de informática, dentro da sala de aula e, de modo especial, na atualidade, por meio de 

imagens fornecidas pelas câmeras de vigilância que monitoram sistematicamente os estudan-

tes e os funcionários no ambiente escolar. 

 No que diz respeito ao poder disciplinar, este não é um fato específico do presente 

século e, conforme argumenta Ratto (2007), tal poder volta-se ao investimento em dinâmicas 

disciplinadoras sobre os corpos, de forma individual: 

(...) Foucault frequentemente refere-se a esse poder, utilizando o termo ―disciplinas‖, 

no plural, posto se tratar não de uma, mas de várias técnicas, que passam a ser utili-

zadas nas mais diferentes instituições sociais, particularmente concentradas em ope-

rações que têm por alvo principal o direcionamento da vida e do corpo, em especial 

do ponto de vista individual. (RATTO, 2007, p. 115). 
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 O ―poder disciplinar‖, na atualidade, apresenta-se como mecanismo que tem em si a 

pretensão de uma eficácia para o controle dos atos de indisciplinas por meio de instrumentos 

fundamentados pelo medo, ameaça e intimidação psicológica e moral, de forma que se alicer-

ça sobre a realidade de que um estudante, embora nunca tenha tido um envolvimento com as 

diversas estratégias de combate à indisciplina, pode ter seu envolvimento por um simples des-

cuido aos mínimos critérios disciplinares. Diante desta premissa, há a instalação de um clima 

voltado a um comportamento não essencialmente pautado na observância das normas éticas 

da convivência social consciente, mas, sim, no cerceamento da formação de cidadãos autô-

nomos e críticos. Assim, o panóptico também pode ser a representação de um poder correcio-

nal posto em prática pelo vigiar e punir. 

 Segundo Foucault (1999, p. 227), há também como finalidade no panóptico uma opor-

tunidade do que se pode chamar de pesquisa social, onde o ambiente oferece as condições 

para a análise de duas situações, a de cada experiência vivenciada por cada detento e que tipo 

de mudanças este sistema prisional é capaz de exercer em cada indivíduo. A segunda se dá 

pelo fato de que o panóptico, enquanto instrumento correcional, é em si mesmo preparado 

para oferecer uma positiva mudança comportamental nos apenados. Esses pontos de análise 

tornam-se possíveis pela estrutura que permite a direção e o controle vigilante sistemático não 

apenas dos detentos, mas de todos os funcionários de várias instituições.   

 De acordo com Moraes (2014), o panóptico é apresentado por Foucault na sua forma 

arquitetônica que se enquadra de modo mais ajustado ao novo modelo de controle globaliza-

do, na medida em que toda sua mecânica atende às necessidades da imposição do poder con-

trolador. Assim, Foucault, ao analisar detalhadamente o modelo prisional apresentado por 

Betham, não se atém a explaná-lo apenas enquanto característica de um local projetado para a 

simples vigilância, mas, também, enquanto dispositivo com características universalizadas 

que poderia ser aplicado em todos os segmentos sociais e em todos os momentos de sua histó-

ria. Portanto, toda a sua estrutura voltada para o ininterrupto estado de vigilância e hierarqui-

zação é tão simétrica que se adequada a todas as instituições contemporâneas que tenham por 

objetivo o controle absoluto do indivíduo em cada um de seus movimentos. As estruturas das 

escolas estariam se adaptando sutilmente ao sistema panóptico para o controle disciplinar por 

meio do poder correcional?  

 Pelo o que até o momento tem sido exposto em relação à aplicabilidade funcional do 

panóptico enquanto sistema de vigilância, percebe-se uma proximidade significativa entre a 

análise foucaultiana acerca da modernidade do referido sistema prisional e, partindo-se desse 
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princípio, nota-se que a inclusão digital amplamente inserida em todos os setores sociais da 

atualidade, com destaque nas escolas enquanto instituição de formação múltipla de cada indi-

víduo, tem se inclinado para a modernidade dos aparatos de segurança e, nesta suposta segu-

rança, estão inseridos modos de se exercer o pleno controle disciplinar: ―O Panóptico funcio-

na como uma espécie de laboratório de poder. Graças a seus mecanismos de observação, ga-

nha em eficácia e em capacidade de penetração no comportamento dos homens‖ (FOU-

CAULT, 1999, p. 228). Diante de um olhar para a história do sistema educacional brasileiro, 

percebe-se que, mesmo com o retorno da democracia, o poder disciplinador continua bem 

presente nas escolas. 

 No sistema educacional brasileiro, mesmo com a continuidade do processo democráti-

co a partir dos anos de 1980, a realidade das escolas ainda pode estar voltada para uma finali-

dade maior do que a prática pedagógica, se ocupando da manutenção do poder disciplinador e 

do controle sobre todas as atividades, sejam elas de cunho cognitivo ou social, que se dão nas 

relações entre pares onde, por exemplo, nos momentos do recreio, os estudantes exercem a 

sociabilidade. Conforme argumenta Ratto (2007), com base na análise dos registros do livro 

de ocorrência, em todas as atividades exercidas no ambiente escolar nota-se a tutela de um 

sistema vigilante e punitivo que, a princípio, apresenta como fator determinante para tal práti-

ca o resguardo da integridade física e moral dos estudantes, mas, fundamentalmente, busca 

isentar a gestão escolar de possíveis responsabilidades por descuido na proteção de cada um 

dos estudantes em seu ambiente educacional: 

A vigilância sobre o corpo infantil, conforme o que parece nas narrativas dos livros, 

pode ser analisada a partir de dois grandes leques de necessidades: as relacionadas 

ao disciplinamento, em geral, e as especialmente relacionadas ao disciplinamento no 

que se refere às obrigações escolares de proteger a criança enquanto ela está sob sua 

responsabilidade (...) No geral, as narrativas servem para proteger a escola de possí-

vel culpabilização, funcionando como prova de que se tomou ciência e se encami-

nharam as devidas providências com relação a cada caso (...). (RATTO, 2007, p. 

128). 

 A vigilância no contexto descrito constitui-se em uma aliada para o empoderamento 

do livro de ocorrências que tem sua origem na prevenção da escola para não ter de responder 

por negligência com relação aos cuidados com os estudantes diante da família do educando, 

das instâncias superiores, dos organismos de proteção aos direitos da criança e do adolescente 

(Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/90, Conselho Tutelar, Ministério Públi-

co), entre outras instâncias. Assim, todo acontecimento pode se tornar em um registro no livro 

de ocorrência, não necessariamente pela dimensão do ocorrido, mas sim como resguardo de 

sanções judiciais. 
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 Na concepção de Ratto (2007), a função pedagógica do livro de ocorrência vai além da 

ordem imposta no processo de ensino-aprendizagem, podendo-se considerar sua atuação co-

mo instrumento fiscalizador da gestão escolar, da equipe técnica, do corpo docente e demais 

funcionários em suas ações como salvaguardas da segurança dos estudantes. Desse modo, a 

abrangência do livro de ocorrência vai além de um mero instrumento de vigilância e punição 

que aponta apenas na direção dos estudantes. 

 Após abordar as implicações do panóptico enquanto mecanismo de intensa vigilância 

e suas contribuições para o controle disciplinador e punitivo, a seguir será dada uma descrição 

da importância do olhar hierárquico no sistema educacional brasileiro e de outras técnicas de 

vigilância voltadas para o exercício da disciplina apontadas por Foucault (1999, p. 196): 

O exercício da disciplina supõe um dispositivo que obrigue pelo jogo do olhar; um 

aparelho onde as técnicas que permitem ver induzam a efeitos de poder, e onde, em 

troca, os meios de coerção tornem claramente visíveis aqueles sobre quem se apli-

cam. Lentamente, no decorrer da época clássica, são construídos esses ―observató-

rios‖ da multiplicidade humana para as quais a história das ciências guardou tão 

poucos elogios. Ao lado da grande tecnologia dos óculos, das lentes, dos feixes lu-

minosos, unida à fundação da física e da cosmologia novas, houve as pequenas téc-

nicas das vigilâncias múltiplas e entrecruzadas, dos olhares que devem ver sem ser 

vistos; uma arte obscura da luz e do visível preparou em surdina um saber novo so-

bre o homem, através de técnicas para sujeitá-lo e processos para utilizá-lo. 

 Ainda sob a limitada tecnologia do século XVIII, no que se reporta às tecnologias vol-

tadas para a vigilância do presente século, percebe-se que Foucault tem uma compreensão 

considerada bem empregada no contexto social em que vivia, embora não possamos descon-

siderar seu olhar futurista ao antecipar os avanços da arte de se exercer o poder hierárquico, 

quando é citado um aparelho onde as técnicas de vigilância se enquadram como um ―observa-

tório‖ por meio da chamada grande tecnologia dos óculos, das lentes, dos feixes luminosos, 

que redundariam nas vigilâncias que são múltiplas e entrecruzadas dos olhares que a tudo 

veem sem serem vistos. Nesse sentido, quando iniciou-se o uso de câmeras de vigilância e, até 

os dias atuais, uma frase chama a atenção por possuir um efeito intimidador e sarcástico: 

―Sorria, você está sendo filmado!‖. Que objetivos estariam por trás dessa frase? Seria apenas 

o intimidador, o amedrontador e inibidor de atos condenáveis? Haveria espaço para uma in-

terpretação de um ajustamento do indivíduo e seu comportamento espontâneo no seu contexto 

social? Ou, ainda, daria para interpretá-la como um alerta para a falta de privacidade e cerce-

amento de um comportamento natural em um ambiente que avança na semelhança da estrutu-

ra arquitetônica do panóptico? 

 Uma das justificativas que tem sido apresentada para a instalação de câmeras de vigi-

lância nas escolas atuais é a de que o uso das câmeras é necessário para se combater a violên-

cia no ambiente escolar. Conforme argumenta Sibilia (2012), os novos sistemas de vigilância 
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nas escolas apontam para algo bastante contemporâneo, que diz respeito à tentativa de se con-

trolar a insegurança. Conforme a autora: 

(...) torna-se evidente que, apesar das semelhanças entre todas essas experiências 

atuais e o sistema panóptico descrito por Foucault como um dos mecanismos básicos 

das instituições disciplinares, há uma diferença sutil, porém fundamental. A justifi-

cativa que costuma pairar sobre a vigilância eletrônica já não é moral, mas nitida-

mente policial (...) As câmeras não têm como meta prioritária tentar fazer com que 

os alunos vigiados internalizem as normas, diante da ameaça da punição (...) Sem 

abandonar por completo essa meta que hoje soa um tanto ilusória, as novas redes de 

circuitos integrados se propõem, com muito mais afinco, evitar roubos e outros ‗atos 

de vandalismo‘ contra os bens materiais que constituem o patrimônio de cada escola 

e da nação. (SIBILIA, 2012, p. 165-166, grifo do autor).   

 Novamente em Foucault (1999), ao tratar da questão voltada à estrutura arquitetônica 

do panóptico, vemos que tal empreendimento não seria exclusivamente de uso do sistema 

penitenciário e, sim, estaria presente também nas demais instituições. Uma vez que, em Fou-

cault (1999), há evidências do olhar hierárquico em todas as instituições dos séculos XVIII e 

XIX, avançando-se no tempo, mais especificamente com o olhar voltado ao contexto atual, a 

escola seria uma dessas instituições na qual nota-se um forte sistema de vigilância no ambien-

te que, além de pedagógico, deveria, também, estar voltado para a plena liberdade e para o 

saudável desenvolvimento das atividades sociais. Entretanto, o que se nota no ambiente esco-

lar, muitas vezes, é a falta de liberdade franqueada pelo olhar hierárquico enquanto instrumen-

to utilizado para conter a indisciplina. Conforme argumenta Ratto (2007, p. 142): 

(...) Corriam-se muitos riscos ao deixar as crianças ―abandonadas à sua própria sor-

te‖. Duas das principais ―receitas‖ para evitar problemas e confusões eram manter as 

crianças sempre trabalhando e evitar deixá-las sozinhas. Um dos grandes ―fantas-

mas‖ da indisciplina – ausência do olhar vigilante da (o) docente e das demais auto-

ridades escolares – ainda parece estar bem vivo no cotidiano escolar. Assim, a di-

mensão vigilante aqui problematizada, ou o que há de criminoso e de pecaminoso na 

lógica disciplinar que impulsiona os livros de ocorrência, não está associada a toda e 

qualquer pedagogia, mas a um tipo específico de tradição pedagógica, ainda forte-

mente localizável no cotidiano escolar atual, na qual a constante necessidade de vigi-

lância se faz imprescindível. Não se trata de pressupor que tudo o que acontece dia-

riamente na escola vincula-se ao tipo de tradição pedagógica que vem sendo deline-

ada neste trabalho. No entanto, tratando-se das especificidades apontadas no funcio-

namento dos livros de ocorrência, as vinculações com tal tradição são vistas aqui 

como fundamentais. Representar a dimensão vigilante das práticas pedagógicas e o 

movimento de lhes imaginar outras formas possíveis remete, nada mais, nada me-

nos, à totalidade das bases sobre as quais a escola se assenta.  

 A motivação para a prática de sistemas de vigilância tem estado presente na tradição 

escolar brasileira, ainda que seja por um olhar que se mantém como instrumento que a princí-

pio é apresentado como uma espécie de cuidado com a integridade física e moral de cada es-

tudante diante do que pese ser de responsabilidade das escolas: a preservação total de cada 

educando. Por outro lado, há também o cuidado em se manter os estudantes em permanente 

atividade supervisionada em sala de aula pelos professores, bem como nos intervalos entre 
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cada disciplina e recreios pelos funcionários encarregados da manutenção da ordem discipli-

nar. Com todas as questões mencionadas, o ambiente escolar transforma-se em um cenário de 

constante tensão onde o olhar hierárquico se torna um importante aliado para que as práticas 

pedagógicas não sofram quaisquer tipos de interrupções por conta de atos de indisciplinas. 

 Outra questão considerada muito relevante na exposição do presente subitem diz res-

peito ao enfrentamento, ao qual se tem chamado atenção amplamente pelos veículos de co-

municação e tem até mesmo estado no reconhecimento de fontes do próprio sistema educaci-

onal brasileiro, referente à sutileza da organização das dependências das escolas, as quais 

apresentam uma estrutura que inviabiliza a liberdade da prática de um possível motim, tanto 

partido da área externa para o interior das escolas, quanto das ações que saem do controle 

interno e têm seus reflexos negativos na sociedade. Tal estrutura nos remete ao que Foucault 

chama de ―encastramento‖: 

(...) O velho esquema simples do encarceramento e do fechamento – do muro espes-

so, da porta sólida que impedem de entrar e sair. O próprio edifício da Escola devia 

ser um aparelho de vigiar. Temos aí o esboço de uma instituição tipo escola mútua 

em que estão integrados no interior de um dispositivo único três procedimentos: o 

ensino propriamente dito, a aquisição dos conhecimentos pelo próprio exercício da 

atividade pedagógica, enfim uma observação recíproca e hierarquizada. Uma relação 

não como uma peça trazida ou adjacente, mas como um mecanismo que lhe é ine-

rente e multiplica sua eficiência. O poder da vigilância hierarquizada das disciplinas 

não se detém como uma coisa, não se transforme como uma propriedade; funciona 

como uma máquina. Se é verdade que sua organização piramidal lhe dá um ‗chefe‘, 

é o aparelho inteiro que produz o ‗poder‘ e distribui os indivíduos nesse campo per-

manente e contínuo. A disciplina faz ‗funcionar‘ um poder relacional que se auto 

sustenta por seus próprios mecanismos e substitui o brilho das manifestações pelo 

jogo ininterrupto dos olhares calculados. Graças às técnicas de vigilância, a ‗física‘ 

do poder, do domínio sobre o corpo se efetuam em telas, de feixes, de graus, e sem 

recurso, pelo menos em princípio, ao excesso, à força, à violência. Poder que é em 

aparência ainda menos ‗corporal‘ por ser mais sabiamente ‗físico‘. (FOUCAULT, 

1999, p. 201-202, grifos do autor). 

 O processo de manutenção da vigilância hierárquica é representado no ambiente esco-

lar através do uso das estruturas arquitetônicas e demais aparelhos de vigilância para a inibi-

ção da indisciplina.  Percebe-se o quanto tal procedimento apontado se afasta do que seria 

considerada uma postura pedagógica para a manutenção da disciplina, e que tal iniciativa pa-

rece incorrer a partir da não observação dos direitos legais de ―Não constrangimento‖, em se 

tratando, particularmente, de crianças e adolescentes. Partindo-se do que foi descrito por Fou-

cault (1999), passo a uma breve descrição de um colégio da Rede Estadual de Educação do 

Rio de Janeiro, onde atuo como professor: trata-se de um colégio centenário, o que facilita a 

compreensão da estrutura física do prédio. Atualmente foram realizadas várias modificações 

com a declaração de ―proteger‖ tantos os estudantes quantos os funcionários. Os muros fron-

tais foram aumentados não permitindo qualquer contato visual para o exterior; os portões de 
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grades foram trocados por portões totalmente fechados à comunicação com o lado externo 

com qualquer pessoa, independentemente de serem estudantes, funcionários, pais ou respon-

sáveis pelos estudantes. Foram instaladas câmeras de vigilância em todas as instalações do 

colégio e, de dentro da sala da coordenação, é possível uma única pessoa controlar todos os 

movimentos de estudantes e professores em sala de aula, através do acompanhamento siste-

mático, até mesmo no que seria considerado um momento de socialização (recreio), nas filas 

do refeitório e no refeitório. 

 De acordo com Foucault (1999, p. 207), a arte de punir em um regime onde o poder 

disciplinar é uma realidade cotidiana, é posta em franco funcionamento a partir de algumas 

operações que se apresentam com muita distinção. Pode-se citar a ação de medição em termos 

quantitativos e hierarquizantes das capacidades individuais e levar a efeito a valorização ou 

não dos indivíduos por meio de coações que se dão através do olhar hierárquico enquanto 

mecanismo de imposição. Assim, considera-se que todas as implicações que envolvem a es-

trutura panóptica contribuem para que o sistema educacional atual possa se expandir a partir 

da vigilância hierarquizada, particularmente no ambiente escolar, onde o poder controlador 

possui forte presença. Ressalta-se que ―todo esse modelo de vigília permanente e hierarquiza-

ção, empregado no modelo prisional do panóptico, é simétrico ao poder disciplinar em nível 

da sociedade moderna.‖ (MORAES, 2014, p. 186).  

 Os dispositivos disciplinares sob a ótica foucaultiana são entendidos como um modelo 

comparado à estrutura panóptica no que se refere ao controle do poder hierárquico que vai se 

estabelecendo institucionalmente na sociedade atual, em nível estratégico e funcional. Assim, 

de acordo com Foucault (1999, p. 237), as formas de se exercer efetivamente o poder discipli-

nador tornam imprescindíveis a inserção de instrumentos de vigilância sistemáticos, exausti-

vos, onipresentes e que sejam capazes de ter o domínio visual pleno e, ao mesmo tempo, não 

serem notados. Por fim, a expressão ―Olhar sem rosto‖ é essencial para ilustrar toda essa con-

dição concreta de percepção do campo a ser vigiado que, pela amplitude do olhar hierárquico, 

manifesta-se como que por muitos olhos concentrados em todo o ambiente escolar, através de 

uma extensa rede de hierarquização. A definição considerada como mais ajustada ao que foi 

apresentado no presente item aponta para a atual utilização de toda uma estrutura panóptica 

para efetivamente se praticar de forma naturalizada e sutil o vigiar para punir. 
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2.3. REFLEXÃO SOBRE A EFICÁCIA DO USO DO LIVRO DE OCORRÊNCIA COMO 

INSTRUMENTO DO PODER DISCIPLINADOR 

 

 Considera-se que ainda há muita discussão a se fazer em torno do livro de ocorrência 

na esfera política, social, institucional e, especialmente, na acadêmica, no que se refere ao seu 

papel institucional nas escolas brasileiras. Assim, esse item será conduzido no caminho de 

uma reflexão acerca de vários aspectos sobre a utilização desse mecanismo pedagógico para a 

efetivação do poder disciplinador e para a manutenção da ordem no ambiente escolar. Portan-

to, uma questão inicial a ser pensada é justamente a respeito do poder disciplinador e de sua 

manifestação no ambiente escolar. 

 De acordo com Foucault (1999), o poder disciplinador se apresenta como um poder 

que se caracteriza não por sua capacidade de apropriação dos corpos, mas se manifesta em sua 

dimensão mais controlada que diz respeito ao adestramento de cada indivíduo com a finalida-

de de uma mais eficaz apropriação. Desse modo, a aplicação dos mecanismos que alcancem 

um perfeito adestramento dos corpos é uma das finalidades do poder disciplinador, o qual: 

Em vez de dobrar uniformemente tudo o que lhe é submetido, separa, analisa, dife-

rencia, leva seus processos de decomposição até as singularidades necessárias e su-

ficientes. ―Adestra‖ as multidões confusas, móveis, inúteis de corpos e forças para 

uma multiplicidade de elementos individuais – pequenas células separadas, autono-

mias orgânicas, segmentos combinatórios. A disciplina ―fabrica‖ indivíduos; ela é a 

técnica específica de um poder que torna os indivíduos ao mesmo tempo objetos e 

instrumentos de seu exercício. Não é um poder triunfante em seu poderio; é um po-

der modesto, desconfiado, que funciona a modo de uma economia calculada, mas, 

permanente. (FOUCAULT, 1999, p. 195).      

 As formas de o poder disciplinador atuar sobre os corpos dos indivíduos caracterizam 

sua sutileza na arte de manipulação quando objetiva uniformizar, por exemplo, os estudantes 

de uma determinada classe para que se submetam às normas impostas pela escola. Assim, o 

poder disciplinador facilita a percepção de todos os comportamentos a partir de um olhar vigi-

lante, o qual vai classificando cada indivíduo de acordo com suas respostas diante das regras 

comportamentais. Desse modo, compreende-se que o ato disciplinador investe na fabricação 

de sujeitos por meio de uma técnica de manipulação dos corpos em todas as atividades. Sendo 

assim, o poder disciplinador não se apresenta com um tom de triunfo diante da autoridade que 

lhe é peculiar, mas, sim, como um poder sutil que se exerce de forma econômica.   

 A partir da definição sobre as características do poder apontadas, considera-se relevan-

te a análise do poder que é exercido e como esse tipo de poder se manifesta, por exemplo, nas 

escolas brasileiras quando estas utilizam-se de instrumentos intimidadores através de uma 

proposta pedagógica que se apresenta como condutora de uma formação para o convívio soci-
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al pautado pelo controle disciplinador sobre a vida dos estudantes. Ressalta-se que os registros 

se inclinam simplesmente ao exercício do poder disciplinador desconsiderando, muitas vezes, 

o aspecto sócio-familiar, econômico e cultural dos estudantes que tenham porventura cometi-

do uma transgressão, de forma a negligenciar a reflexão sobre as práticas de liberdade em um 

ambiente duramente disciplinador.  

 A análise do poder passa pela questão política e, na concepção grega, a definição de 

liberdade diz respeito a não escravidão nas relações sociais. Nas questões que envolvem as 

relações sociais e o poder nas escolas, Moro, em suas pesquisas, percebe a realidade que re-

presenta o reflexo da prática do poder disciplinador a partir de mecanismos com um viés ape-

nas punitivo voltado para a manutenção da disciplina nas escolas enquanto segmento da soci-

edade que, portanto, dela sofre as influências: 

Procuramos detectar a existência de relações de poder na vida das escolas, por se 

constituírem estas como instituições sociais, e tentamos entender como nelas acon-

tecia a relação entre poder e aquisição do conhecimento. Ao mesmo tempo, verifi-

camos que tipos de representações estariam presentes nas ideias que as pessoas ti-

nham sobre si mesmas, a escola que frequentavam ou trabalhavam, e o mundo em 

que viviam. Os documentos que despertaram nossa atenção continham informações 

sobre o sistema disciplinar vigente nas escolas, mais especificamente o punitivo, que 

era utilizado durante o processo de ensino-aprendizagem, tanto pelos Grupos Esco-

lares como pelas Escolas de Formação de Professores (que existiram num período da 

história da educação paranaense), e depois pelas chamadas Escolas Normais. Acre-

ditamos que esses documentos eram organizados como uma forma de garantir que 

tanto alunos, professores e demais funcionários cumprissem, realmente, o que estava 

estabelecido nas normas escolares. Os documentos continham informações impor-

tantes sobre o sistema disciplinar preventivo e punitivo que era utilizado nessas es-

colas, visando garantir a disciplina dos alunos e manter a autoridade do sistema. Fo-

ram encontrados com diferentes denominações: Portarias e Termos de Censura, Li-

vro de Penalidades e Sanções, Livro de Suspensões, Conselho Disciplinar, Livro de 

Advertências, Livro de Penalidade dos Alunos, Livro de Sanções, entre outras. To-

dos eles eram livros de capa dura, quase a totalidade de cor preta; eram numerados e 

serviam para o registro das infrações cometidas pelos alunos, resultando daí serem 

chamados de: ‗Livros Pretos‘. (MORO, 2002, p. 4, grifo do autor). 

 Ao buscar indícios que apontem para a prática do poder disciplinador na vivência do 

cotidiano escolar, nota-se que para entender a relação entre o poder e o processo de ensino-

aprendizagem há que se debruçar na questão direta da ligação do poder disciplinador com a 

preparação pedagógica praticada nas escolas. Nesse sentido, verifica-se, também, que o siste-

ma punitivo é ainda usado como uma estreita ligação da sociedade punitiva fora das escolas, 

mas, que se insere dentro das mesmas. Para tanto, ocorre, nesse cenário, a aplicabilidade dos 

registros de ocorrência de atos de indisciplina e com isso se abre um grande espaço para a 

prática do poder disciplinador como predominância ainda na educação atual, através de ins-

trumentos pedagógicos como o livro de ocorrência. Diante de um pensamento sobre a utiliza-

ção do livro de ocorrência enquanto instrumento capacitado para manter a disciplina e a or-
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dem no ambiente escolar, conforme Ratto (2007), há uma preocupação com a lógica que mo-

ve os instrumentos pedagógicos utilizados para a manutenção da disciplina nas escolas: 

Nossa preocupação, em todos os momentos analíticos deste trabalho, voltado para o 

apontamento do tipo de lógica que move instrumentos pedagógicos tais como o livro 

de ocorrência, para o tipo de pressupostos, relações ou efeitos sobre os quais se 

apoiam. Com isso, minha intenção não é a de reproduzir, neste trabalho, mais uma 

instância de vereditos sobre a escola, tendo em vista que também ela está inserida 

em um complexo feixe de relações de poder, de controle e de vigilância que a tor-

nam constantemente culpável. (RATTO, 2007, p. 114). 

 Nota-se, assim, a necessidade de se refletir sobre a questão referente à culpabilidade 

das escolas no que se refere ao processo de responsabilidade, tanto da parte pedagógica, que 

trata diretamente do processo de ensino-aprendizagem, como também das responsabilidades 

da equipe de gestão e técnica, que dizem respeito à manutenção da integridade física e moral 

de cada educando. Ressalta-se que a ação que abarca as relações do poder disciplinador e do 

exercício do controle sistemático sobre cada educando em todos os seus movimentos se dá a 

partir da vigilância. Essa ação acaba por lançar sobre os estudantes toda a responsabilidade e 

até mesmo a culpa por suas supostas ações indisciplinares, a partir de uma espécie de jogo de 

culpabilização que parece ignorar os fatores extra-escolares que estão envolvidos nas relações 

sociais do cotidiano escolar.  

 Paula (1991, p. 29) faz uma importante análise a respeito do poder em Foucault, cha-

mando atenção para a eficácia do poder no que diz respeito às relações sociais: 

O poder para Foucault não se passa fundamentalmente ao nível do direito, nem da 

violência, nem tampouco ao nível contratual ou repressivo. Ao contrário, em suas 

análises pretende demonstrar que o poder não pode ser definido unicamente como 

algo que diz não, que impõe limites, daí sua grande eficácia social. O poder, na con-

cepção foucaultiana, é algo produtivo, positivo (não no sentido moral do termo, mas 

no sentido de ser produtor de verdades, de individualidades, etc.). 

 Considera-se a presente citação como uma percepção foucaultiana acerca do poder não 

apenas nos níveis do direito e da violência e, assim, percebe-se uma dualidade apontada por 

Foucault, não sendo o poder apenas um mecanismo de repressão, que impõe limites, sendo 

este um dos motivos da sua grande eficiência na sociedade. O poder, ainda segundo Foucault, 

é produtivo, produzindo saber, verdades e subjetividades.  

 De acordo com Fonseca, Salles e Silva (2014, p. 36), o livro de ocorrência apresenta 

uma função que pode ser considerada a mais tradicional no que se refere ao controle discipli-

nar. Também conhecido como ―Livro Preto‖, além de outras nomenclaturas, o livro de ocor-

rência segue mantendo o mesmo objetivo e a intocável finalidade: cumprir como uma sanção 

normalizadora a tarefa de vigiar os educandos em seus comportamentos, através do olhar hie-

rárquico como inibidor do direito à liberdade. Não se pode deixar de ressaltar o papel da ava-
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liação do exame para a sanção normalizadora, por meio do qual os estudantes são classifica-

dos, julgados, punidos ou premiados pela sua performance no ambiente escolar.  

 Ao se buscar entender as questões relativas aos direitos legais das crianças e adoles-

centes, o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8069/90 é um norteador desses direi-

tos a serem observados no sistema educacional: 

Com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente ECA (1990), colocar 

os alunos nas situações vexatórias ou constrangedoras como as previstas na regula-

mentação paranaense no final do século XIX e início do XX é crime previsto especi-

ficamente em seu artigo 18: ‗É dever de todos velar pela dignidade da criança e do 

adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrori-

zante, vexatório ou constrangedor‘. Nesse sentido, é necessário pensar outras formas 

de disciplinamento: normalizadoras, reparadoras, adaptativas. O que abre espaço pa-

ra atendimentos médicos e psicológicos. (RASTUNIAK, 2012, p. 5). 

 De acordo com o texto exposto, há uma clara indicação legal acerca da observação de 

se resguardar os direitos das crianças e dos adolescentes no que se refere à exposição às situa-

ções que firam sua dignidade, de forma que sejam poupados de tratamentos desumanos, vio-

lentos, bem como de situações vexatórias e constrangedoras. Nas escolas brasileiras, confor-

me visto anteriormente, costuma haver a instituição do ―pequeno tribunal‖, o que é mais um 

mecanismo de punição que contraria os direitos legais das crianças e dos adolescentes. 

 Observa-se que nas escolas a concepção do exercício do poder pode-se comparar com 

uma linha de produção de indivíduos dóceis e úteis diante do mecanismo intimidador que é a 

imagem que se tem, por exemplo, do livro de ocorrência no ambiente escolar: 

Compreendendo o livro de ocorrência como um documento no qual a escola registra 

os atos indisciplinares cometidos pelos alunos, entendendo que o mesmo funciona 

como um procedimento de punição para os alunos que não respeitam as normas im-

postas pela escola, o livro de ocorrência desempenha um papel fundamental no que 

diz respeito à tentativa de a escola fazer com que os alunos sejam disciplinados. Em 

outras palavras, ele é tido como uma espécie de exame que visa avaliar e classificar 

o aluno em relação ao seu comportamento indisciplinado. (PAIXÃO; OSÓRIO; 

LEÃO, 2018, p. 123). 

 De acordo com Neto (2019), é possível avaliar o livro de ocorrência como um instru-

mento de apoio à manutenção da ordem quando a sua funcionalidade é direcionada para a 

mediação dos conflitos e não necessariamente se configura como um instrumento que gere o 

medo e as ameaças. Pelo contrário, o livro de ocorrência pode ser uma importante fonte de 

pesquisa acerca dos dados interligados às transgressões das normas disciplinares para possí-

veis ações que amparem os estudantes que porventura estejam em situação de algum tipo de 

vulnerabilidade, quer seja social, familiar, cultural ou econômica, com o propósito de oferecer 

o amparo legal que culmine em sua ressocialização, tanto no ambiente escolar, quanto na so-

ciedade a que pertence. 
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 No dia 30 de novembro de 2020 participei de uma palestra online oferecida pela Uni-

versidade Estadual da Bahia (UNEB), cujo tema era: ―O tempo presente na história – Direitos 

Humanos e ensino de história no tempo presente‖
17

. O encontro contou com dois representan-

tes de comunidades indígenas: Tuxá e Kiriri. A primeira a se apresentar foi a representante da 

comunidade Tuxá, Tyná Cà Asfejurum, que é Mestre em Educação, doutoranda em Educação 

pela Universidade Federal da Bahia e Coordenadora Pedagógica da educação em sua comuni-

dade. Entre tantos pontos discorridos, a questão do acompanhamento educacional, social e 

psicológico dispensado aos estudantes tem sido o diferencial para o desejado aproveitamento 

de todo processo de ensino e aprendizagem nessa comunidade. No sistema educacional da 

comunidade Tuxá, observa-se estritamente as diretrizes curriculares propostas pelo Ministério 

da Educação e também as orientações estaduais sem deixar de se contemplar as tradições na-

tivas como referencial cultural. 

 Logo em seguida, obteve a palavra o representante da comunidade Kiriri: Laércio de 

Andrade Kiriri. Laércio é Mestre em Educação e doutorando em Educação pela Universidade 

Federal da Bahia. Em sua apresentação, foram citados alguns pontos que têm recebido especi-

al atenção pela Educação indígena, o que tem feito a diferença para o desenvolvimento educa-

cional sem, contudo, contrariar as tradições culturais da comunidade. Discorrendo sobre a 

função de Coordenador Pedagógico e Gestor Escolar em sua comunidade, Laércio também 

tratou de algumas questões pertinentes ao ambiente escolar no que se refere ao tratamento 

dispensado às ações que transgridam as normas disciplinares. 

 Ao final da exposição dos representantes da educação indígena, houve a oportunidade 

de os assistentes formularem perguntas para os palestrantes. Uma das perguntas selecionadas 

foi a que eu fiz. Minha pergunta se estendeu aos dois representantes das comunidades indíge-

nas e foi a seguinte: ―Na educação indígena há o uso do livro de ocorrência?‖ Em caso positi-

vo, como ele é institucionalizado no controle da indisciplina na educação indígena? 

 Foi a seguinte a resposta da representante da comunidade Tuxá: ―Quando há um caso 

de indisciplina que mereça mais atenção da comunidade escolar, o fato é registrado em um 

―Diário de Ocorrência‖. Porém, não há a intenção de se aplicar penalidades aos estudantes 

que cometem indisciplinas. Nosso padrão de ação, dependendo do grau do ato, resume-se na 

convocação dos pais ou responsáveis pelo estudante, com a presença da liderança da comuni-

dade, com a finalidade de se entender o que se passa com determinado estudante e o que o 
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levou a cometer tal infração disciplinar, bem como sua mudança de comportamento, sempre 

com o intuito de ajudar esse estudante a se ajustar de modo conveniente tanto no ambiente 

escolar, como também em sua vivência na comunidade. Não há, portanto, a priori, nenhuma 

intenção em aplicar castigos com o objetivo correcional. 

 Já o representante da comunidade Kiriri respondeu o seguinte: – Nossa visão de tratar 

com os atos de indisciplinas se ajusta com o da comunidade escolar Tuxá. Somente em casos 

considerados de gravidade é que os pais ou responsáveis e o líder da comunidade são convi-

dados a comparecerem à escola para terem ciência do ocorrido e, juntamente com a comuni-

dade escolar, buscarem a melhor solução a fim de que o estudante seja ajudado e conscienti-

zado para não infringir as regras disciplinares vigentes.  Porém, sempre é priorizado o suporte 

psicológico e social ao estudante sem a intencionalidade de uma punição como modelo de 

correção. 

 Na busca por uma verdade mais realista acerca do poder vigilante e disciplinador con-

ferido ao livro de ocorrência, há um detalhe importante a ser observado, o qual diz respeito ao 

tratamento disciplinador que muitas vezes é dirigido aos estudantes no cotidiano escolar. As-

sim, em Ratto (2007, p. 135, grifos do autor), percebe-se a seguinte constatação: 

(...) se a escola insiste em manter as crianças ‗parafusadas‘ nas carteiras, movimen-

tando-se estritamente dentro dos rígidos padrões permitidos, ela induz a possibilida-

de de que parte delas saiam como ‗bombas atômicas prontas para explodir‘ para o 

‗recreio‘ ou que apresentem tantos problemas disciplinares nas aulas de Educação 

Física; da mesma forma, só há problemas disciplinares nas formações de filas por-

que a escola, nesse sentido, continua parecendo com os quartéis, ou com as prisões, 

dado que, se não houvesse filas, não poderia haver indisciplinas nas filas. E assim é 

que a indisciplina é produzida pela escola. Se não fosse isso, haveria, certamente, 

outros campos para a produção da indisciplina, mas não estes que há tanto tempo 

consomem as energias escolares. Quanto mais há o que vigiar, mais vigilância será 

necessária e mais se estenderá o campo para a transgressão, algo que coloca a engre-

nagem disciplinar sempre funcionando com certas margens de eficiência, mas tam-

bém de significativa ineficiência. 

 Nota-se, então, indícios de que, nas escolas brasileiras, as indisciplinas são produzidas 

pela própria instituição que, em nome de uma rigidez disciplinar, pode abrir precedentes para 

o processo de indisciplinas. Segundo Neto (2019), no que diz respeito ao papel exercido pelo 

livro de ocorrência como instrumento capaz de manter o controle disciplinar, percebe-se que 

tal instrumento não deveria ser utilizado na objetivação dos indivíduos e muito menos para 

classificar, avaliar e definir os estudantes. Além disso, o livro de ocorrência não deveria ser 

utilizado como mecanismo de registros com a intenção de eximir as escolas de responsabili-

dades, sobretudo em situações consideradas de mais gravidade. O livro de ocorrência também 

não deveria ser o lugar da confissão para a confiabilidade dos registros. Mas, ao contrário, o 

livro de ocorrência poderia ser uma vasta fonte de pesquisa, uma vez que os dados poderiam 
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ser utilizados para o saneamento das práticas de indisciplina e a restauração do equilíbrio 

comportamental dos estudantes.  

 Há ainda alguns apontamentos foucaultianos a respeito do poder que merecem desta-

que:  

O poder não para de questionar, de nos questionar; não para de inquirir, de registrar; 

ele institucionaliza a busca da verdade, ele a profissionaliza, ele a recompensa. Te-

mos de produzir a verdade como, afinal de contas, temos de produzir riquezas, e te-

mos de produzir a verdade para poder produzir riquezas. E, de outro lado, somos 

igualmente submetidos à verdade, no sentido de que a verdade é a norma e discursos 

verdadeiros que, ao menos em parte, decide; ele veicula, ele próprio propulsa efeitos 

de poder. Afinal de contas, somos julgados, condenados, classificados, obrigados a 

tarefas, destinados a uma certa maneira de viver ou a uma certa maneira de morrer, 

em função de discursos verdadeiros que trazem consigo efeitos específicos de poder. 

(FOUCAULT, 2005, p. 29). 

 Na percepção do autor, o poder é um mecanismo móvel e que se articula no seio da 

sociedade com muita propriedade, a partir de discursos de verdades. Ao se fazer uma aplica-

ção do poder disciplinador no cenário educacional brasileiro, como já fora citado, nota-se que 

ele submete não apenas os estudantes, mas toda a comunidade escolar através do empenho em 

se manter o controle da indisciplina. Na operacionalidade do poder propriamente dito, todo 

sistema social, de algum modo, está ou se submete às manobras disciplinadoras. Para isso, o 

livro de ocorrência é apenas mais um dos instrumentos que, de certo modo, também serve ao 

sistema denominado ―poder disciplinador‖. 

 De acordo com Foucault (1999, p. 163), no que diz respeito ao controle dominador 

que propõe a submissão das pessoas diante da produção de corpos dóceis, desde o século 

XVIII nota-se um grande interesse pelo fato de que o corpo, enquanto objeto de investimento 

de modo urgente, em todas as sociedades, está aprisionado pelo sistema do poder disciplina-

dor que deflagra como imposição as limitações, proibições e a submissão pronta e ordenada. 

Assim, foi dada ao livro de ocorrência a função de utilização de um poder dominador diante 

dos estudantes como faceta de um sistema controlador. 

 Por fim, entende-se que o livro de ocorrência é mais um dentre os vários mecanismos 

disciplinadores presentes no ambiente escolar e que seus registros apontam apenas para a fun-

cionalidade de ser um instrumento de vigilância e de punição. Porém, nota-se que os registros 

contidos como dados neste livro poderiam ser utilizados como informações que colaborariam 

para uma melhor compreensão do processo educacional e social dos estudantes, o que seria 

uma prevenção contra as práticas de indisciplina, já que tanto as escolas, como os estudantes, 

as famílias e a sociedade, de modo geral, sofrem pelos danos de um ambiente escolar com-

prometido pela desordem disciplinar. 
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3. A PUNIÇÃO E O LIVRO DE OCORRÊNCIA ESCOLAR NO CONTEXTO DE 

DISPUTA PELA AUTORIDADE 

  

3.1. A PUNIÇÃO COMO INSTRUMENTO DE MANUTENÇÃO DA DISCIPLINA 

 

 A partir das contribuições das obras foucaultianas a respeito da punição enquanto ins-

trumento disciplinador, descortina-se o conhecimento sobre esta temática, possibilitando-se a 

análise de casos que foram destaque nas mídias nacionais e internacionais, a respeito das bar-

baridades aplicadas aos grupos ditos ―terroristas‖, por pessoas com destaque na vida social, 

intelectual e acadêmica ou, até mesmo, por sujeitos de alta patente na carreira militar. Porém, 

no que se refere à pesquisa e seus dados históricos, não ouvi – e muito menos li – que havia 

sido dada importância às atrocidades praticadas aos conscritos e aos soldados em nome de um 

processo de ensino-aprendizagem com amparo legal nos códigos militares do regime militar, a 

fim de que aprendessem a defender a ―pátria amada‖. Na verdade, pelos métodos usados, o 

que aprendíamos era odiar a ―pátria amada‖. Como argumenta Foucault, (2002, p. 21): ―Atrás 

do conhecimento há uma vontade sem dúvida obscura, não de trazer o objeto para si, de se 

assemelhar a ele, mas ao contrário, uma obscura vontade de se afastar dele e destruí-lo, mal-

dade radical do conhecimento‖. 

 A convocação militar refere-se ao ato pelo qual os brasileiros do sexo masculino são 

chamados para a prestação do serviço militar inicial. O alistamento consiste em ato prévio e 

obrigatório, à seleção, no ano em que o brasileiro completa 18 (dezoito) anos de idade. O ver-

bete ―conscrito‖, por sua vez, designa o conjunto de cidadãos brasileiros que, no ano em que 

completam 18 (dezoito) anos, participam do processo de seleção para o serviço militar. O 

artigo 14, §2° da Constituição Federal de 1988 afirma o seguinte: ―Não podem alistar-se co-

mo eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.‖ 

(BRASIL, 1988). 

 Minha intenção, neste momento, é de tornar públicos alguns fatos que nos 20 anos 

(1964-1984) de ditadura militar aconteceram não apenas comigo, mas também com meus 

companheiros de pelotão, no ano de 1977, em um batalhão de infantaria situado na cidade de 

São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Busco, assim, prestar o que me dou o direito de 

intitular ―um serviço público‖ para abordar situações vivenciadas por mim, o soldado nº 1229, 

de nome de guerra ―Cajé‖. Tais situações se referem a terríveis punições físicas e psicológicas 
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nessa ―escola‖ de formação de soldados e revelam a verdadeira ―face‖ do Brasil ditatorial. A 

seguir, relatarei algumas dessas situações de tortura que experimentei no meio militar. 

 Um terceiro sargento, em um dia de formatura da tropa, passou um algodão no meu 

rosto e, pelo simples fato de um fio do algodão ter ficado fixado na minha face, considerou 

que eu estava mal barbeado. Por conta disto, fui punido com 3 (três) pernoites. Em outra oca-

sião, tive o cano de uma pistola Bereta, calibre 9 mm, introduzido na minha boca dentro do 

Posto de Comando (PC) da minha companhia por um segundo tenente ―R2‖, que apresentava 

sinais de total descontrole mental, na presença do capitão comandante e de outro tenente 

―R2‖, com a finalidade de uma confissão sobre nomes de soldados que estariam envolvidos 

com drogas dentro do quartel (venda e/ou consumo) e que apresentariam tendências compor-

tamentais contrárias à ordem militar estabelecida pelo regime. Esse tenente me fez uma per-

gunta: ―Você duvida que eu atire?‖. Lembro-me de que apenas dei de ombros diante da passi-

vidade do capitão. O que eu poderia fazer? 

 Passei 10 (dez) dias com restrições extremas à alimentação, mastigando folhas de goi-

abeiras, engolindo o sumo e cuspindo o bagaço ou, eventualmente, ingerindo algumas frutas 

que fossem encontradas nos constantes deslocamentos realizados e bebendo água apenas 

quando chovia. Tudo isso em meio às palavras de baixo calão e às ofensas morais proferidas a 

minha pessoa pelos representantes do exército brasileiro, que participavam de uma escola que 

colocava em prática um suposto ―Projeto Político-Pedagógico‖ (PPP). Tal projeto era nocivo 

e pernicioso, contrário a qualquer metodologia de ensino que apresente o mínimo de razoabi-

lidade.  

 Depois de 10 (dez) dias sem qualquer alimentação ou água concedidos pelo quartel, 

chegaram ao local de treinamento várias caminhonetes com farta alimentação: panelas gigan-

tescas com arroz, feijão, macarrão, legumes, carne, galões de leite e muitos pães. Junto à tropa 

fui obrigado a sentar no gramado e pegar o meu prato, caneco e garfo de campanha, para que 

tivéssemos a impressão de que receberíamos a alimentação. Em seguida, os oficiais pergunta-

ram se estávamos com fome e fomos obrigados a responder bem alto: ―Não, senhor!‖. Depois 

de várias repetições, os cabos e sargentos despejaram todos os alimentos em um riacho situa-

do perto do local onde eu estava sentado. 

 Fui obrigado, junto ao meu pelotão, a rastejar por uma trilha de pedrinhas tipo brita 

zero, com o fardamento completo (capacete de aço e fibra, mochila completa – incluindo o 

bornal com as ferramentas de sapa para cavar trincheiras). O fuzil 7.62 mm, para mim, era um 

fuzil automático pesado (FAP), armamento de quem tinha a função de atirador. Essa arma era 
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muito mais pesada se posicionada, com as mãos, na nuca por horas. Resultado: além da calça 

da farda ter ficado totalmente destroçada, eu não tinha mais pele sobre meus joelhos; o sangue 

jorrava e não tive ao menos um band-aid para colocar nas enormes feridas. 

Considero os fatos supracitados suficientes para demonstrar o quanto a punição como 

forma de poder disciplinador esteve presente no meio militar brasileiro no período da ditadura 

militar. A prática punitiva como mecanismo do poder disciplinador presente nesse contexto 

teve, sem dúvida, uma terrível consequência para todos os que estiveram sob essa cultura vio-

lenta e autoritária, marcando negativamente a sociedade brasileira, a qual tem sido atravessa-

da por relações de um poder subjugador e opressor, totalmente contraditório a qualquer pers-

pectiva social que tenha a liberdade como base fundamental.   

De acordo com Oliveira (2011), a tortura contra presos comuns já estava presente na 

história brasileira antes da ditadura militar. O pau-de-arara, por exemplo, já era utilizado pelos 

senhores de escravos para imobilizá-los. Mas foi a partir de 1964 que essa tortura passou a 

atingir outros segmentos da população, estendendo-se mesmo a cidadãos que antes possuíam 

imunidade social, conforme já mencionado neste trabalho.  

Em Foucault (1999, p. 36) vemos que ―(...) o suplício repousa na arte quantitativa do 

sofrimento (...) faz correlacionar o tipo de ferimento físico, a qualidade, a intensidade, o tem-

po dos sofrimentos com a gravidade do crime, a pessoa do criminoso, o nível social de suas 

vítimas.‖ O autor argumenta que em princípios do século XIX desaparece o suplício, embora 

tal desaparecimento não tenha se dado no mesmo tempo em esfera global. É o que se pode 

constatar, por exemplo, no caso brasileiro em que, mesmo no século XX, no período da dita-

dura militar, a tortura sobre os corpos, ou seja, o suplício, esteve fortemente presente, de for-

ma institucionalizada, deixando terríveis sequelas na sociedade brasileira.  

Muitas são as sequelas dos que passaram pela desastrosa experiência da tortura:  

(...) problemas identitários, os processos dissociativos graves, os comportamentos 

regressivos, os lutos não elaborados, a angústia crônica, a ansiedade e a depressão, a 

insônia persistente, os pesadelos, a repetição, os transtornos neuróticos ou psicóti-

cos, as alterações dos hábitos alimentares, sexuais, etc., associadas à alta irritabilida-

de, com crises de clausura mais ou menos graves, os sentimentos de culpabilidade e 

de vergonha, de perseguição e de dano permanente, a incapacidade de trabalho e 

perda profissional, o isolamento, os transtornos da memória, da percepção e da aten-

ção (estado de alerta permanente) (...). (MARTÍN, 2005, p. 437-438). 

Ressalta-se que, no caso brasileiro, se por um lado as vítimas das torturas tiveram ou 

têm que lidar com as sequelas próprias dos que sofreram essa desastrosa experiência, por ou-

tro lado os torturadores desse período tiveram e têm que lidar com outro tipo de ―sequela‖: a 

marca do opróbrio oriundo de suas ações hoje consideradas vexatórias, conforme aponta Oli-

veira (2011).   



 

87 
 

Neste momento, para fins de análise deste trabalho, considero importante apresentar 

algumas considerações sobre o poder. Desde que o homem se apropriou da reflexão acerca de 

si mesmo, a temática sobre o poder é um grande desafio que tem acompanhado todas as for-

mas de governo, sejam quais forem suas tendências ideológicas, fazendo-se presente, inclusi-

ve, no governo de si. Uma das formas de se exercer o poder é através das sanções. 

 De acordo com Foucault (1999), há cinco características primordiais dos tipos de san-

ção, as quais são aplicadas com a finalidade de normalização dos sujeitos submetidos ao po-

der disciplinador. Na primeira característica o autor informa a existência de um mecanismo 

legal que ele também denomina de ―pequeno tribunal‖, que diz respeito à aplicação de penali-

dades com o sentido de sanção compensadora pela ausência de um sistema judiciário presente 

e efetivo como mecanismo disciplinador:      

Na essência de todos os sistemas disciplinares, funciona um pequeno mecanismo 

penal. É beneficiado por uma espécie de privilégio de justiça, com suas leis próprias, 

seus delitos específicos, suas formas particulares de sanção, suas instâncias de 

julgamento. As disciplinas estabelecem uma ‗infra-penalidade‘; quadriculam um 

espaço deixado vazio pelas leis; qualificam e reprimem um conjunto de 

comportamentos que escapavam aos grandes sistemas de castigos por sua relativa 

indiferença. (FOUCAULT, 1999, p. 202-203, grifo do autor). 

 A forma de exercer a punição apresentada na segunda característica é a de um tribunal 

com a finalidade de impor o respeito por meio das penalidades como num regulamento judici-

al para o cumprimento de uma determinada lei, impondo os castigos disciplinadores: 

(...) Mas a disciplina traz consigo uma maneira específica de punir, e que é apenas 

um modelo reduzido do tribunal (...) A ordem que os castigos disciplinares devem 

fazer respeitar é de natureza mista: é uma ordem ―artificial‖, colocada de maneira 

explícita por uma lei, um programa, um regulamento. Mas é também uma ordem, 

definida por processos naturais e observáveis: a duração de um aprendizado, o 

tempo de um exercício, o nível de aptidão tem por referência uma regularidade que é 

também uma regra (...). (FOUCAULT, 1999, p. 203-204). 

 No seguimento das características das sanções, a terceira esclarece a funcionalidade da 

correção que reduza os desvios comportamentais. São também citadas algumas modalidades 

de castigos enquanto atos disciplinares como punições que apresentavam uma correspondên-

cia no que se refere aos efeitos corretivos e seus castigos como um exercício penal: 

O castigo disciplinar tem uma função de reduzir os desvios. Deve portanto, ser es-

sencialmente corretivo. Ao lado das punições copiadas ao modelo judiciário (multas, 

açoite, masmorra), os sistemas disciplinares privilegiam as punições que são de or-

dem do exercício (...) A punição disciplinar é, pelo menos por uma boa parte, iso-

morfa à própria obrigação; ela é menos a vingança da lei ultrajada que sua repetição, 

sua insistência redobrada. De modo que o efeito corretivo que dela se espera apenas 

de uma maneira acessória passa pela expiação e pelo arrependimento; é diretamente 

obtido pela mecânica de um castigo. Castigar é exercitar. (FOUCAULT, 1999, p. 

204, grifo do autor).  

 E não seria esse dispositivo corretivo uma das funções da escrita escolar repetitiva, 

com os castigos de escrever diversas vezes, por exemplo, ―nunca mais farei isso‖, ―nunca 
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mais farei aquilo‖ ou ―prometo respeitar a professora‖, ad infinitum, às vezes por horas após o 

término da aula, como era corriqueiro no sistema disciplinar característico das escolas brasi-

leiras ao longo de sua história? As anotações no LO e na ficha do aluno também não seriam 

dessa ordem, ou seja, de uma repetição insidiosa que marca, reprime, estigmatiza e padroniza 

comportamentos?  

 Como quarta característica da ―sanção normalizadora‖ (Foucault, 1999), o autor cita o 

professor como integrante tanto do processo de treinamento (ensino), quanto do poder disci-

plinador. Os poderes disciplinares e repressores se mesclam entre o bem e o mal em paralelo 

ao do poder judiciário que avalia, examina e sentencia o mau comportamento: 

A punição, na disciplina não passa de um elemento de um sistema duplo: gratifica-

ção-sanção. E é esse sistema que se torna presente no processo de treinamento e de 

correção (...) Este mecanismo de dois elementos permite um certo número de opera-

ções características da penalidade disciplinar. Em primeiro lugar, a qualificação dos 

comportamentos e dos desempenhos a partir de dois valores opostos do bem e do 

mal; em vez da simples separação do proibido, como efeito pela justiça penal, temos 

uma distribuição entre o polo positivo e o polo negativo; todo o comportamento cai 

no campo das boas e das más notas, dos bons e dos maus pontos. (FOUCAULT, 

1999, p. 205). 

 A quinta característica da sanção segue uma classificação que envolve as hierarquias, 

qualificações e as competências com a finalidade tanto de castigar como de recompensar, 

além do sistema de promoções que intenta punir o sujeito por meio da desqualificação: 

(...) A divisão segundo as classificações ou os graus têm um duplo papel: marcar os 

desvios, hierarquizar as qualidades, as competências e as aptidões; mas também cas-

tigar e recompensar. Funcionamento penal da ordenação e caráter ordinal da sanção. 

A disciplina recompensa unicamente pelo jogo das promoções que permitem hierar-

quias e lugares; pune rebaixando e degradando (...). (FOUCAULT, 1999, p. 206). 

 As cinco técnicas apontadas dão a clara noção da imperiosa pregnância de um sistema 

disciplinador que exerce seu poder para o controle comportamental dos alunos a fim de que 

haja a manutenção da ordem servil como instrumento de pronta submissão e docilidade que 

culmina na utilidade de cada estudante por meio de sua produtividade em todos os aspectos 

educacionais que incidem tanto sobre o corpo, mas também sobre as populações no âmbito da 

biopolítica
18

 (FOUCAULT, 1999).  

 Mas, o que é o poder? Pode-se considerar que a essência do poder esteja na produtivi-

dade a ser exercida e que isto vai além do fato de reprimir.  De acordo com Foucault (1999), o 

poder produz muito mais do que reprime. O poder é a forma mais conveniente de conduzir 

                                                 
18

―Trata-se de uma biopolítica porque os novos objetos de saber, que se criam ―a serviço‖ do novo poder, 

destinam-se ao controle da própria espécie; e a população é o novo conceito que se constrói para dar conta de 

uma dimensão coletiva que até então não havia sido uma problemática no campo dos saberes‖. In: DANNER, 

Fernando. O Sentido da Biopolítica em Michel Foucault. Revista Estudos Filosóficos, nº 4, 2010. Disponível 

em: https://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/revistaestudosfilosoficos/art9-rev4.pdf. Acesso em: 27 jul. 

2021. 

https://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/revistaestudosfilosoficos/art9-rev4.pdf
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uma sociedade sem que a mesma se sinta constantemente reprimida, pois seria insuportável a 

cobrança pela exatidão a todo tempo. Desse modo, o poder, de modo sutil, conduz a sociedade 

em um ritmo lento, porém cadenciado e hipnótico, acerca da realidade que a cerca. Todavia, o 

poder não apenas reprime, mas, em última instância, forma, treina, exercita, conduz e denun-

cia que todos os sistemas disciplinares são formados por um mecanismo penal pequeno, regi-

do por leis próprias, com delitos específicos, sanções de julgamento personalizadas e formas 

peculiares de sanção, referentes, por exemplo, às penalidades aplicadas na oficina, no exército 

e na escola. 

 É importante ressaltar que, ao se descrever o poder diante das narrativas de Foucault 

(s/a), é, a priori, necessário o entendimento que aponta o poder entranhado nas sociedades 

burguesas e capitalistas onde há a negação do corpo real em detrimento da alma dos indiví-

duos: 

(...) do século XVII ao início do século XX, acreditou-se que o investimento do cor-

po pelo poder devia ser denso, rígido, constante, meticuloso. Daí esses terríveis re-

gimes disciplinares que se encontram nas escolas, nos hospitais, nas casernas, nas 

oficinas, nas cidades, nos edifícios, nas famílias... E depois, a partir dos anos sessen-

ta, percebeu-se que este poder tão rígido não era assim tão indispensável quanto se 

acreditava, que as sociedades industriais podiam se contentar com um poder muito 

mais tênue sobre o corpo. Descobriu-se, desde então, que os controles da sexualida-

de podiam se atenuar e tomar outras formas. Resta estudar de que corpo necessita a 

sociedade atual. (FOUCAULT, s/a, p. 84). 

  Entende-se que as instituições citadas são consideradas os pontos nevrálgicos onde o 

poder ganha forma. Mas, se o poder fosse constituído da única função repressora e seu papel 

fosse simplesmente reprimir por meio de atos de censura, pautado pelos impedimentos que 

culminasse em um recalque, seria em sua essência muito frágil. 

 Foucault (s/a) também levanta a questão: na sociedade contemporânea que modalidade 

de poder poderia realizar uma explanação da verdade com resultados tão robustos? Por isso, o 

poder não cessa de exercer a interrogação, a indagação e promover tanto o registro quanto a 

efetivação de uma institucionalização na procura pela verdade. Desse modo, a sociedade do-

bra-se diante de uma verdade de igual modo onde a prática da lei que formula um discurso 

que determina, transmite e provoca uma reprodução parcialmente originária de um poder que 

nos julga, nos condena, nos classifica e nos aprisiona por meio de seus reflexos insidiosos 

específicos através de uma rede capilarizada de atores e forças. 

 Por fim, ao discorrer sobre o poder, Foucault (s/a) observa que, nas práticas disciplina-

res, o poder teria sua funcionalidade exercida por mecanismos de dominação que são necessá-

rios à soberania presente no aparelho judicial e que, de modo oculto, desde o século XIX até 

os dias atuais, se amparam em uma organização que se movimenta em torno das sociedades 
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modernas, onde o direito público, em articulação com os segmentos institucionais, exerce no 

corpo social a delegação de poder. 

 Em se tratando do poder gerencial, cabe a questão: Como conduzir um governo sem 

saber o que se governa e qual tipo de governo aplicar? Quando se trata de gestão escolar, o 

mesmo questionamento deveria ser considerado, pois não se trata de simplesmente organizar 

um planejamento pedagógico e metodológico, visto que a escola não é um mero sistema utili-

tário na sociedade. É imprescindível, para o bom exercício do poder gerencial, o conhecimen-

to do público-alvo e de suas demandas. Será que a necessidade educacional, hoje, do Brasil, é 

de recrudescer e reinvestir maciçamente nesse tipo de poder disciplinar com fortes ranços 

punitivos como vem sendo preconizado por certos grupos políticos
19

 que propõem a amplia-

ção da Educação Militar para toda a população?
20

 

 Ao analisar o poder a partir da obra de Foucault, percebe-se uma alteração de defini-

ção da palavra: algo que é de propriedade do Estado, mas também se verifica nas relações 

sociais, nas quais atuam os ―micropoderes‖. Ou seja, as relações de poder não partem somente 

do Estado para a sociedade, mas circulam capilarizando-se por todos os segmentos (FOU-

CAULT, s/a).  

 Cabe salientar que tal prática autoritária não poderia desencadear outra situação na 

educação brasileira que não fosse o caos. No que se refere ao que está sendo tratado, pode-se 

considerar a não observação da ―presunção de inocência‖ – um princípio fundamental de Di-

reitos Humanos – no ―pequeno tribunal‖ onde o estudante, antecipadamente, assume a culpa-

bilidade de um ato de indisciplina. Ora, é importante observar todos os desencadeadores de 

um ato de indisciplina e/ou violência antes de julgar. Para que sejam tomadas providências 

sobre um conflito ou impasse entre os estudantes, antes de mais nada, deve-se dar espaço à 

palavra, escutar os estudantes, sabendo que cada lado tem uma posição, considerando que 

toda apuração deve ter um ―começo, meio e fim‖, e não partir direto para um fim disciplinar 

corretivo: a punição pela sanção normalizadora tão característica dos LO das escolas.  

                                                 
19

O Programa Escola sem Partido, criado pelo senador Magno Malta (PR-ES), exemplifica com clareza uma 

proposta que se adequa aos moldes de uma Educação Militar. ―Mascarado no discurso de neutralidade, o Projeto 

de Lei tenta institucionalizar o cerceamento da liberdade de expressão e de ensino nas escolas brasileiras. A 

iniciativa se apresenta como protetora de crianças e jovens, quer falar em nome das famílias, porém é mais uma 

expressão das muitas faces da onda conservadora e antidemocrática que tenta avançar sobre o país. A educação 

só vale a pena se for praticada em condições de liberdade e na busca da Democracia‖. In: ANPED diz não ao 

projeto Escola sem Partido. ANPED, Rio de Janeiro, jul. 2017. Notícias. Disponível em: 

https://www.anped.org.br/news/anped-diz-nao-ao-projeto-escola-sem-partido. Acesso em: 28 jul. 2021. 
20

Vide: GONÇALVES, L. F. Ordinário, marche! A marcha pela criminalização da pobreza. Projeto de tese 

de Doutorado (qualificado). Orientadora Marília Etienne Arreguy. Programa de Pós-Graduação em Educação – 

Universidade Federal Fluminense. 

https://www.anped.org.br/news/anped-diz-nao-ao-projeto-escola-sem-partido
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 Assim, pode-se afirmar que as escolas desenvolvem com naturalidade uma espécie de 

mini-tribunal
21

 cotidiano e o Livro de Ocorrência, especificamente, é um típico exemplo, ten-

do em vista ali a clara reprodução do sistema judiciário. Ratto (2007), ao discorrer sobre o 

mini-tribunal, descrito por Foucault, afirma que, nas escolas, os estudantes são diariamente 

punidos, premiados, examinados, normalizados e disciplinados (FOUCAULT, 1977 apud 

RATTO, 2007). 

 Ao longo da história da sociedade, questões ligadas à verdade, à democracia e ao direi-

to fazem parte de todas as instituições, independentemente da área de abrangência. Porém, no 

que diz respeito à instituição educacional, o poder disciplinador exige que todas as regras para 

sua efetivação não sejam negligenciadas (RATTO, 2007), que todas as formas de exame e 

sanção normalizadora sejam aplicadas.  

 Por outro lado, quanto ao processo através do qual o povo se apoderou do direito de 

julgar, de dizer a verdade, de opor a verdade aos seus próprios senhores e de julgar aqueles 

que governam, este já se fazia presente na sociedade grega. Conforme Foucault (2002, p. 54):  

Esta grande conquista da democracia grega, este direito de testemunhar, de opor a 

verdade ao poder se constituiu em um longo processo nascido e instaurado de forma 

definitiva, em Atenas, ao longo do século V. Este direito de opor uma verdade sem 

poder a um poder sem verdade deu lugar a uma série de grandes formas culturais ca-

racterísticas da sociedade grega. 

 Em se tratando do poder punitivo no âmbito do processo de ensino-aprendizagem e do 

controle da indisciplina nas escolas, faz-se necessário compreender o poder de vigilância. A 

vigilância se reporta diretamente ao ―olhar hierárquico‖ e ao que, no século XVIII, ficou co-

nhecido como ―panóptico‖ – abordado por Bentham et al. (2008) e pelo livro ―Vigiar e punir: 

nascimento da prisão‖, no qual Foucault (1999) detalha a eficácia da estrutura panóptica dian-

te de um único olhar, através do qual todos os presidiários são minuciosamente vigiados, de 

modo integral, ou seja, 24 (vinte quatro) horas por dia. Conforme menciona Foucault (1999), 

a versão panóptica também é útil para experiências pedagógicas, tratando-se ou não da educa-

ção em reclusão. Essa temática será mais detalhada no próximo item. 

 Sabe-se que uma instituição educativa ou de ensino é, a princípio, voltada para a edu-

cação formal. Os estudantes são preparados por intermédio de várias etapas, com início na 

Educação Infantil e continuidade no primeiro e segundo segmentos do Ensino Fundamental. 

Estas etapas, com o acréscimo do Ensino Médio, compõem a educação básica, de acordo com 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) – Lei n° 9.394/1996. Essa Lei é 

resultado do período de redemocratização da sociedade brasileira, após 20 anos de ditadura 
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Expressão utilizada por Ratto (2007), ao fazer menção ao termo ―pequeno tribunal‖ elaborado por Foucault 

(1999). 
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militar, como já mencionado. Lei considerada bastante progressista, foi construída e constitu-

ída dentro do espírito da universalização da Educação e da garantia dos Direitos Humanos, 

conforme preconizara a Constituição Federal Brasileira, promulgada em 1988. 

 É com amparo na referida lei que as estratégias pedagógicas e metodológicas são im-

plementadas até nossos dias em cada etapa da educação básica. A estrutura organizacional é 

preparada para dar todo suporte, nas diversas áreas, à gestão escolar e à equipe pedagógica, as 

quais ajustam, por meio de reuniões com os professores, a dinâmica a ser desenvolvida no ano 

letivo. Além disso, é também considerada a problemática da indisciplina no ambiente escolar, 

de modo que cada unidade tem acesso aos mecanismos a serem adotados para a manutenção 

da disciplina. Curioso notar que o livro de ocorrência se apresenta na escola como um dos 

instrumentos utilizados para a contenção de atos de indisciplina, portanto, representando ainda 

um resquício da lógica disciplinar punitiva. 

 Em relação ao sistema de gestão escolar e às demandas sobre a manutenção da disci-

plina, cabe enfatizar que cada unidade escolar tem autonomia para lidar com as indisciplinas, 

com a ressalva de não infringirem nenhum dos mecanismos legais preconizados pelo Ministé-

rio da Educação e Cultura (MEC) e pelos órgãos que gerenciam as redes interligadas ao Mi-

nistério.  

 A estrutura organizacional do colégio, geralmente, tem sua distribuição iniciando-se 

pela Gestão Escolar, Coordenação Pedagógica, Serviço de Orientação Educacional e, por fim, 

pelo Corpo Docente, Corpo Discentes e Serviços Gerais (composto por trabalhadores da lim-

peza, merendeiras e funcionários ligados à manutenção da escola em geral). Toda equipe de 

profissionais da educação atua para que, diariamente, tudo que envolve direta ou indiretamen-

te o processo de ensino-aprendizagem ocorra dentro da ―normalidade‖ esperada. Tudo o que 

está fora da ―norma‖ é passível de uma sanção normalizadora ainda arraigada no espírito pu-

nitivo disciplinar. Foucault (2001), no seu curso dado no Collège de France (1974-1975), ―Os 

anormais‖, bem demonstrou o quão efetivos eram os dispositivos disciplinares no sentido de 

capturar tudo o que fosse diferente de uma norma moral ou estatística para sancionar, punir e 

excluir. Os anormais – sobretudo com a influência do positivismo na psicologia e na sociolo-

gia - eram as crianças (sancionadas no seu onanismo), as mulheres (consideradas histéricas), 

os homossexuais (cerceados em sua sexualidade), os sujeitos em conflito com a lei (imedia-

tamente considerados criminosos ou degenerados), os deficientes cognitivos e físicos (toma-

dos como indignos de permanecer na mesma escola que os ditos ―normais‖), os doentes, os 

velhos, e, sobretudo, unindo todas as categorias: os pobres. Ou seja, os sujeitos vulneráveis 
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eram também os mais suscetíveis aos dispositivos disciplinares e de ―sequestro‖, na medida 

em que eram direcionados para as chamadas ―instituições totais‖: o orfanato, o manicômio, o 

internato, as instituições prisionais, os hospitais, etc. Em que medida essa lógica ainda está 

infiltrada em nossas práticas escolares? Não seria, por exemplo, o encaminhamento imediatis-

ta, sem grande problematização, das crianças para psiquiatras e psicólogos, com a conhecida 

medicalização da infância uma forma de a escola não se implicar com as questões típicas da 

infância e da juventude? Não seria essa a mesma forma de lidar com os problemas de compor-

tamento, terceirizando os conflitos para o Conselho Tutelar e, este, por sua vez, ao Sistema 

Socioeducativo (punitivo por natureza)? Seria esse imbróglio um problema dos professores, 

da instituição ou da sociedade disciplinar como um todo? 

 É importante ressaltar que toda estrutura voltada à punição, em qualquer esfera, neces-

sita do pleno exercício da governabilidade, uma vez que é necessário o controle administrati-

vo capaz de gerenciar todas as demandas da sociedade. Assim, de acordo com Foucault (s.d.), 

em todas as formas de governo é primordial ter bem definida a forma a ser exercida pelo Es-

tado para o absoluto controle da ordem social. Desse modo: 

(...) O governo é definido como uma maneira correta de dispor das coisas para con-

duzi-las não ao bem comum, como dizia os textos dos juristas, mas a um objetivo 

adequado a cada uma das coisas a governar. O que implica, em primeiro lugar, uma 

pluralidade de fins específicos, como por exemplo fazer com que se produza a maior 

riqueza possível, que forneça às pessoas meios de subsistência suficientes, e mesmo 

na maior quantidade possível, que a população possa se multiplicar (...). (FOU-

CAULT, s/a, p. 167). 

 Nesse ponto, nos vemos novamente diante do conceito de biopolítica, em que o go-

verno das populações encontrou nos séculos XIX e XX um solo profícuo para desenvolver 

formas de produção de subjetividade ancoradas no malthusionismo, no higienismo, no psico-

logismo, no racismo e até no eugenismo, fórmulas gerais de dominação que redundavam no 

lucro de alguns através da cooptação do próprio corpo social no mecanismo de auto-

subjugação via micropoderes (FOUCAULT, 2005). 

 Entendo ser relevante, antes de abordar a questão da punição e as interferências dos 

seus resultados na contenção da indisciplina escolar, e, antes, também, de tratar sobre a pro-

dução da subjetividade através do uso do poder na escola, promover a reflexão sobre o resul-

tado da punição em uma sociedade disciplinadora, com a compreensão da governabilidade e 

suas reais finalidades na posição de governo. 

 Seria incoerente, na minha concepção, tratar do poder disciplinar sem uma apresenta-

ção de como a disciplina opera de forma a manter os corpos sob controle. Assim, ao descrever 

o comportamento considerado correto no contexto disciplinar, pode-se pensar em uma defini-
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ção foucaultiana que afirma que a disciplina fabrica corpos submissos e exercitados, corpos 

dóceis (FOUCAULT, 1999). 

 É importante ressaltar que, com relação ao poder, Foucault (2015) chama atenção para 

a necessidade de se rejeitar a ideia de apropriação, tendo em vista que o poder não é possuído, 

é exercido. É importante destacar, ainda, que a relação da dominação do corpo pelo poder 

disciplinador e a governabilidade exercida sobre o outro não significam a passividade do indi-

víduo em relação ao abuso do poder, pois onde há poder, há resistência. Se o sujeito cede ao 

poder, ele é de certo modo, ou até certo ponto, anuente. Com efeito, a resistência se revela no 

momento da consciência desse direito, a saber, do direito de argumentar e até mesmo de exi-

gir uma forma de governabilidade de cunho democrático, na qual os oprimidos se apresentem 

como sujeitos de direito, possibilitando a efetivação de mudanças, pelo conhecimento do ―go-

verno de si e dos outros‖. 

 O poder e a necessidade da punição para a obediência ou a negação da indisciplina 

podem estar ligados ao simples ato de exercer a dominação sobre o outro. Conforme argu-

menta Foucault (1999), o poder exercido, particularmente no ambiente escolar, pode ser anali-

sado como uma ação que aprisiona não apenas os estudantes, mas também todo o sistema 

educacional – pois até o que aprisiona é refém do aprisionamento. A função do carcereiro, 

descrita por Foucault (1999), representa a forma desumana do exercício diário da vigilância e 

da punição. De forma análoga, isso não parece evidente no cotidiano escolar com a figura dos 

monitores ou mesmo de professores, coordenadores e diretores, sobretudo aqueles cuja prática 

se apoia em dispositivos autoritários
22

. A figura do carcereiro – que após o término do seu 

turno de trabalho e mesmo ao sair do ―sistema carcerário‖ – faz-nos pensar na simbologia de 

um exercício invisível e perene do ambiente escolar, onde os funcionários exercem atividades 

de sistemática vigilância dos estudantes sem perceber que eles mesmos também são vigiados 

e passíveis de punição.  

 Embora tenha-se avançado profundamente na universalização da educação com a 

LDBEN (1996) e com os governos democráticos e populares, a punição violenta está arraiga-

da nos micropoderes da sociedade brasileira ainda hoje. Isso se apresenta sobremaneira na 

divisão entre ensino público e ensino privado, em que vemos nitidamente como o poder disci-

plinar não se coadunou com a efetivação dos Direitos Humanos no Brasil. A estrutura biopolí-
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Vide: ARREGUY, Marília Etienne. A autoridade à revelia do autoritarismo? Cad. psicanal., Rio de Janeiro, v. 

42, n. 43, p. 137-160, dez. 2020. Disponível em: 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-62952020000200007&lng=pt&nrm=iso>. 

Acessos em: 11 jul. 2021. 
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tica do ―fazer viver ou deixar morrer‖ de nossa sociedade disciplinar autoritária e hierarquiza-

da ainda convive com o poder soberano de ―fazer morrer ou deixar viver‖ de um Estado mili-

tarizado.  

 Por fim, cumpre pontuar que a aprendizagem está diretamente ligada ao ambiente em 

que ela é desenvolvida. A punição como vício de poder disciplinador, por seu turno, é contrá-

ria ao estabelecimento de uma atmosfera favorável ao aprendizado. Quanto ao livro de ocor-

rências, este instaura um clima de medo e não de respeito; respeito este que, certamente, deve-

ria ser o sentimento trabalhado nas escolas para a formação plena de cada estudante.  

 

3.2. A JUDICIALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO POR MEIO DO USO DO LIVRO DE OCOR-

RÊNCIA A PARTIR DO OLHAR HIERÁRQUICO 

 

 Com a finalidade de uma organização que ofereça uma melhor compreensão do texto a 

ser desenvolvido, o presente item será apresentado contemplando três momentos. Primeira-

mente, busca-se oferecer o panorama global do tema voltando-se para a questão da judiciali-

zação na educação brasileira incorporada com bases em instrumentos legais que regem o sis-

tema educacional de modo mais global. A seguir, será apresentada a articulação entre a judi-

cialização da educação e o livro de ocorrência que detém um teor de judicialização, sendo 

utilizado como mecanismo de julgamento e sentença. Por fim, entende-se ser necessário dis-

correr sobre esse tripé de ordem disciplinadora, constituído por meio do olhar hierárquico, do 

livro de ocorrência e da ação judicializadora, através de uma estrutura de vigilância que fun-

ciona como o motor condutor desse processo. 

 De acordo com Cury e Ferreira (2009), considera-se a Constituição Federal de 1988 a 

primeira representação da judicialização no sistema educacional brasileiro onde é contempla-

da uma ampla medida de suporte para uma nova metodologia educacional. Tal medida se am-

plia por meio de princípios e normas como destaques legais para a efetivação de um processo 

educacional que atendesse por meio da Educação Básica todos os direitos das crianças e dos 

adolescentes, como também aos que por algum motivo não tenham completado sua formação 

educacional enquanto direito em momento oportuno, por diversos motivos. Assim, pode haver 

uma educação que contemple os amplos campos de direitos dos educandos, tendo como refle-

xo primordial uma sociedade mais adequada ao bem-estar dos cidadãos de modo geral: 

(...) a partir da atual Constituição e das leis que se seguiram, a educação passou a ser 

efetivamente regulamentada, com instrumental jurídico necessário para dar ação 

concreta ao que foi estabelecido, pois de nada adiantaria prever regras jurídicas com 

relação à educação (com boas intenções) se não fossem previstos meios para a sua 
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efetividade. Desta forma, a partir de 1988, o Poder Judiciário passou a ter funções 

mais significativas na efetivação desse direito. Inaugurou-se no Poder Judiciário 

uma nova relação com a educação, que se materializou através de ações judiciais vi-

sando a sua garantia e efetividade. Pode-se designar este fenômeno como a ‗judicia-

lização da educação‘, que significa a intervenção do Poder Judiciário nas questões 

educacionais em vista da proteção desse direito até mesmo para se cumprir as fun-

ções constitucionais do Ministério Público e outras instituições legitimadas. (CURY; 

FERREIRA, 2009, p. 33, grifos dos autores). 

 Os avanços de ordem política, econômica e, especialmente, os sociais, apresentados 

como um bloco imprescindível para o desenvolvimento político por meio da judicialização 

em todas as camadas do poder instituído, não excluem o sistema educacional brasileiro em 

sua estrutura organizacional enquanto mecanismo de origem jurídica, o que resguarda a apli-

cabilidade dos direitos à educação de modo que contemplem todas as camadas da sociedade 

por meio de uma rede de relações entre o poder judiciário e os demais poderes. Esse processo 

de judicialização, no que se refere ao sistema educacional como direito constitucional de to-

dos os cidadãos brasileiros, fez com que o sistema educacional passasse a viver sob a perma-

nente vigilância de órgãos como, por exemplo, o Ministério Público. Entende-se que, geral-

mente, o projeto pedagógico que tem como objetivo central o aperfeiçoamento do sistema 

educacional segue o caminho da organização a partir dos mecanismos legais e está inserido 

nas relações entre os aspectos de ordem de ensino-aprendizagem, punitiva e de ressocializa-

ção dos estudantes que encontram dificuldades na observação das regras disciplinares. Lidar 

com os desafios do processo de ensino e aprendizagem tem sido uma tarefa árdua num con-

texto em que parece crescerem cada vez mais os problemas de ordem social e cultural, os 

quais geram vários conflitos na comunidade escolar atual: 

Problemas cotidianos costumeiramente denominados conflitos escolares têm se evi-

denciado cada vez mais nas escolas. Geralmente, propaga-se que há um vertiginoso 

aumento de atos ‗violentos‘ dentro das instituições escolares, fato que resultaria da 

má educação dos alunos e do fracasso das famílias na criação de seus filhos. Tais ar-

gumentos, geralmente analisados de maneira simplória e ancorada em conhecimen-

tos de senso comum, deixam de considerar as mudanças socioculturais das socieda-

des. Com esse novo cenário a escola se transforma em um espaço que comporta as 

diversidades e pluralidades da sociedade, por meio dos sujeitos que ali têm o direito 

de estar. Assim, a escola é constituída por indivíduos que são expostos a universos 

sociais diferenciados (classes sociais, estrutura familiar, entre outros), a espaços de 

socialização múltiplos, heterogêneos e concorrentes, e que, por consequência, têm 

suas referências sociais ampliadas. Dessa maneira, vivenciamos o fenômeno da judi-

cialização, palavra que se refere à ‗necessidade de recorrer ao âmbito da justiça para 

a obtenção de um direito negado ou para a reparação de algum dano‘. (SCHIMIDT, 

p. 59 apud GHOETEL; POLIDO; FONSECA, 2020, p. 3, grifo do autor). 

 É preciso compreender que, em se tratando da rotina nas escolas, se faz imprescindível 

considerar que os conflitos relacionais desencadeiam desde as ações de indisciplina de grau de 

menor intensidade às de maior gravidade. Porém, o cotidiano do ambiente escolar, especial-

mente no presente século, tem sido a causa de muitas ações de ordem disciplinar a ponto de 



 

97 
 

comprometer seriamente todo objetivo do sistema educacional retratado na Educação Básica. 

 Parto da premissa de que o corpo discente é formado por sujeitos de variadas classes 

sociais e formação familiar diversificada que redunda em comportamentos propícios a diver-

gências que, por sua vez, em casos não raros, culminam em indisciplinas de grau considerado 

totalmente antissocial e desafiador. Ao chegar ao ponto de sair do controle dos mecanismos 

institucionais no sistema educacional e, havendo a necessidade de dois momentos distintos no 

que se refere à judicialização na educação brasileira, a primeira manifestação institucional das 

escolas para o controle dos atos de indisciplina são os registros nos livros de ocorrência que 

exercem um papel de contenção por meio da ação vigilante e punitiva. A segunda manifesta-

ção da judicialização e sua interferência no processo educativo se dá quando todas os meca-

nismos pedagógicos não se apresentam como suficientes e um caso específico precise ser en-

caminhado às instâncias judiciais propriamente ditas. Dessa forma: 

Resulta desta situação uma relação direta envolvendo o direito e a educação, sendo 

que a justiça passou a ser chamada amiúde a solucionar conflitos no âmbito escolar, 

que extrapolam a questão da responsabilidade civil, ou seja, se antes se contemplava 

na esfera do judiciário, ações de indenizações ou reparação de danos envolvendo o 

sistema educacional, ou mandados de segurança para garantia de atribuições de au-

las a professores, hoje, a realidade é bem diversa, e várias são as situações em que se 

provoca o judiciário com questões educacionais. A efetividade do direito à educação 

prevista na Constituição Federal, a ocorrência de atos infracionais ocorridos no am-

biente escolar e a garantia da educação de qualidade passaram a ser objeto de ques-

tionamento judicial. (CURY; FERREIRA, 2009, p. 80). 

 A expressão ―judicialização escolar‖ contempla a ordem das relações sociais na edu-

cação, no contexto cotidiano. Porém, considera-se inegável que em várias situações as esco-

las, reconhecendo a impotência diante de eventos de grandes proporções, buscam nos órgãos 

do poder judiciário ajuda para a resolução das questões encaminhadas. Podemos citar como 

exemplo dessa busca da escola por ajuda judicial o frequente acionamento do Conselho Tute-

lar, de Delegacias Policiais e, em última instância, do Ministério Público. 

 Considero relevante nesse momento, no que cabe à temática da judicialização, apre-

sentar um fato ocorrido em um colégio da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro que 

ilustra bem a forma como a escola tem buscado a ajuda de autoridades extra-escolares para 

resolver seus conflitos. Vejamos esse fato relatado a seguir. 

 Uma troca de ofensas nas redes sociais entre duas estudantes tomou proporções gra-

víssimas. Em horário de almoço, as duas estudantes trocaram primeiramente ofensas morais e 

partiram, em seguida, para as agressões físicas. Uma das estudantes foi agredida por um soco 

no rosto pelo irmão da estudante com quem ela estava em conflito. A estudante agredida ligou 

para seus pais e contou o ocorrido. Logo, os pais da aluna chegaram ao colégio e, usando o 

pretexto de que desejavam falar com a gestora do colégio, tiveram acesso ao interior do mes-
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mo. Uma vez que sua filha apontou o estudante que havia lhe agredido com um soco, o pai da 

estudante agredida desferiu um soco no rosto do agressor, o que gerou um grande tumulto no 

interior do colégio, que se agravou com a chegada dos pais do estudante que acabara de ser 

agredido. O estudante agredido começou a gritar afirmando que a agressão teria motivação 

por discriminação, já que ele se identificava como homossexual, o que dividiu em dois grupos 

uma média de 1.300 estudantes. A diretora geral e as duas adjuntas, funcionários responsáveis 

pela ordem disciplinar e alguns professores tentaram, em vão, controlar a situação, até que 

houve a urgência do comparecimento de três guarnições da Polícia Militar que, ao entrarem 

no colégio, tiveram que usar de muita energia. Todavia, sem usar de violência, conseguiram 

controlar o motim com uso de uma autoridade que perpassa pela ação judicializadora. 

 Quanto à aplicabilidade para o exercício do controle disciplinar do livro de ocorrência, 

no caso descrito acima, nota-se uma limitação em sua ação vigilante e punitiva, executora de 

uma penalidade com certa versão judicializadora no sistema educacional. Tendo em vista que 

tanto a gestora geral quanto os demais envolvidos diretamente no ―motim‖ sofreram lesões 

físicas, seguiram-se tais medidas: os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Policial 

para o registro do Boletim de Ocorrência e abertura de Inquérito Policial; o caso ocorrido foi 

comunicado ao Conselho Tutelar, por haver estudantes adolescentes envolvidos, e ao Ministé-

rio Público pelo fato de ter se dado em uma instalação pública e devido à dimensão que o dis-

túrbio alcançou.             

 Assim, pode-se compreender que a judicialização está presente no processo educativo 

brasileiro sob os dois aspectos apontados, a saber, através do processo de judicialização den-

tro da escola, o qual tem o livro de ocorrência como uma espécie de instrumento de legaliza-

ção e punição representativo do poder judiciário, e através do acionamento da autoridade ad-

vinda do poder judicial, quando se esgotam todas as medidas de controle disciplinar possíveis 

à escola. Ressalta-se que ―Os próprios livros de ocorrências inserem-se em estratégias disci-

plinares revalidadas historicamente até o presente, pressupondo-se que o mesmo seja suficien-

te para a funcionalidade e eficiência na governabilidade dos sujeitos‖ (RATTO, 2007, p. 96). 

 De acordo com Paixão, Osório e Leão (2018), o livro de ocorrência pode ser interpre-

tado como um instrumento pedagógico onde se registram os comportamentos que contrariam 

as regras disciplinares cometidas pelos estudantes, tendo como principal objetivo a função de 

punir em nome de toda comunidade escolar. Desse modo, o papel desempenhado pelo livro de 

ocorrência é considerado nas escolas como de fundamental importância como instrumento de 

poder disciplinador.  
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 Há uma ordem sequencial que apresenta o livro de ocorrência com as características 

da organização de todo um conjunto de procedimentos da área jurídica no sistema educacional 

para que se leve a efeito um julgamento. Para Foucault (1999), por todo século XVIII, tanto 

no sistema judiciário como em qualquer instituição como, por exemplo, a escola, percebe-se a 

formação de novas estratégias cotidianas para se efetivar o exercício do poder de infringir 

castigos aos que contrariavam uma norma disciplinar. Ou seja, transformar a repreensão dian-

te dos atos ilegais e torna-la uma questão universalizada inserida no contexto sócio educacio-

nal diante do poder de punir. Ao pensar em uma articulação entre a judicialização e os proces-

sos pedagógicos no ambiente escolar, entende-se que há a necessidade de o livro de ocorrên-

cia ser apresentado como mais um instrumento para o controle disciplinar e manutenção das 

condições favoráveis ao processo de ensino-aprendizagem. 

 No que diz respeito ao livro de ocorrência escolar, cabe ressaltar que tal instrumento 

do poder disciplinador concretiza-se através de variadas etapas, como ocorre na esfera judici-

al. São essas etapas: a) a denúncia de uma infração; b) o constrangimento; c) a sanção em 

nível institucional; d) o inquérito, com a participação do denunciante e do denunciado. Nesta 

fase, ocorre o encaminhamento para a sala da diretora, onde apenas o denunciante tem a pala-

vra e o denunciado é repreendido sempre que procura apresentar algo em sua defesa.  

 O bom senso e a lógica se harmonizam, segundo Foucault (1999), no sentido de que, 

na produção da verdade jurídica, o acusado deve ser ouvido e assistido judicialmente. Porém, 

o sistema escolar brasileiro estabelece uma antiga regra no momento do ―inquérito‖: dispensar 

a imprescindível chance de defesa do acusado, necessária para uma conclusão mais próxima 

da verdade quanto possível. O que se constata, por conseguinte, ainda no século XXI, é uma 

inquisição nos processos punitivos nas escolas; neste aspecto, estamos perto do século XVIII 

e apresentamos resquícios de práticas da Idade Média. 

 Mesmo diante do século XXI e de todas as reformulações das leis que tratam de todo 

processo educacional brasileiro, percebe-se que o livro de ocorrência não é destacado em ne-

nhum mecanismo legal enquanto instrumento com respaldo em lei. Porém, sua utilização, de 

modo quase que generalizado nas escolas do Brasil, é uma forte realidade enquanto detentor 

do poder de vigilância e da disciplinarização. Segundo Moro (2002), a dinâmica do livro de 

ocorrência nas escolas deveria ser trabalhada de modo efetivo com os alunos e seus responsá-

veis na intenção de que ele seja entendido como um instrumento pedagógico que apenas se 

diferencia dos demais por sua ação específica no controle disciplinar. Ratto (2007) problema-

tiza o uso do livro de ocorrência e de outros instrumentos disciplinadores, chamando atenção 
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para a necessidade de se atentar para o que envolve a lógica que orienta o uso desses meca-

nismos disciplinadores: 

Entendo que a escola age em meio a uma extraordinária complexidade de questões, 

em meio a uma série de pressões, expectativas, enquadramentos, tradições, que se 

relacionam ao que pode ser considerado tanto como parte de suas especificidades, 

quanto como parte do conjunto de significados e de práticas circulantes no contexto 

social em que se insere. O que está em questão, no âmbito da problematização que 

faço a respeito da disciplina escolar cotidiana, é a tentativa de apontar o tipo de lógi-

ca que move a escola na utilização diária de instrumentos pedagógicos tais como o 

livro de ocorrência que pesquisei. Tal lógica é constituída por pressupostos, valores, 

instrumentos de ação, tradições, objetivos, relações, efeitos, que estão para além das 

especificidades dessa ou daquela escola. Fazem parte de uma cultura, intra e extra-

escolar, que precisa se problematizada. (RATTO, 2007, p. 77). 

 Ao analisar o ponto de vista da autora em relação ao universo de questões que estão 

entrelaçadas ao processo educacional, percebe-se que há uma avaliação onde todas as especi-

ficidades do processo de disciplinarização do cotidiano escolar precisam ser problematizadas. 

No que diz respeito ao livro de ocorrência, este é considerado como apenas mais um instru-

mento pedagógico que se aplica diretamente para o controle disciplinar e sua estrutura ade-

qua-se ao enquadramento que se efetiva a partir de um ―Inquérito‖, que culmina em um jul-

gamento e automática punição dos estudantes que tenham infringido qualquer norma de con-

duta social no ambiente escolar. É importante destacar que o livro de ocorrência também é 

apontado no teor organizacional das escolas pelo fato de ainda representar um mecanismo 

imprescindível para a vigilância e punição, cooperando, dessa forma, com os aspectos organi-

zacionais do funcionamento escolar. O que está por trás do uso do livro de ocorrência e de 

outros mecanismos de controle disciplinar na escola é a necessidade de se gerir os estudantes.  

 Ao se atentar para a realidade atual do ambiente escolar, vemos a possibilidade de se 

tecer um paralelo com Foucault (1999) para um olhar detalhista que proporcione entender 

como a necessidade de se impor mecanismos de vigilância e punição nas escolas ainda é con-

siderada mais eficiente do que a busca de uma nova concepção de trabalhar com os estudantes 

por meio de uma postura ética, de modo que nem o poder disciplinar e, muito menos, o livro 

de ocorrência, tenham a primazia na manutenção da disciplina. Para tanto, há um ponto que 

considero em aberto quando se trata do disciplinamento nas escolas, a saber, a relação entre a 

prática da punição e o processo de disicplinarização: 

Pela palavra punição, deve-se compreender tudo o que é capaz de fazer as crianças 

sentir a falta que cometeram, tudo o que é capaz de humilhá-las, de confundi-las... 

uma certa frieza, uma certa indiferença, uma pergunta, uma humilhação, uma desti-

tuição de posto. Mas a disciplina traz consigo uma maneira específica de punir, e 

que é apenas um modelo reduzido do tribunal. O que pertence à penalidade discipli-

nar é a inobservância, tudo o que está inadequado à regra, tudo o que se afasta dela, 

os desvios. (FOUCAULT, 1999, p. 203).  
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 Nota-se, a partir das contribuições do autor, que a punição para o controle disciplinar 

pressupõe um conjunto de regras que precisam ser seguidas por todos os estudantes na escola. 

Os que se desviarem dessas regras impostas devem receber a penalidade, o que assemelha-se 

a um tribunal de justiça. Porém, em se tratando de processos educativos escolares, questiona-

se se esse método de punição disciplinar possui eficácia no que se refere a uma formação vol-

tada para a autonomia dos estudantes, conforme muito se fala nos escritos legais brasileiros. 

Ao invés de se impor um conjunto de regras aos estudantes, provavelmente o ideal seja cons-

cientizá-los dos benefícios advindos de relações baseadas na cooperação e na solidariedade e, 

assim, proporcionar um ambiente no qual as regras de convivência da escola, enquanto espaço 

social institucionalizado, possam ser construídas com os estudantes, fugindo-se, desse modo, 

de processos autoritários, por meio dos quais busca-se o controle dos corpos como se estes 

não possuíssem a capacidade de pensarem por si mesmos. Essa imposição autoritária, tão en-

raizada na cultura brasileira, somada a processos sócio-culturais do nosso tempo, têm colabo-

rado fortemente com relações conflituosas e, muitas vezes, violentas no cotidiano escolar. 

 Observa-se a complexidade tanto na interpretação, quanto na condução de assuntos 

interligados às práticas de indisciplinas como internalizadas no sistema educacional brasileiro 

como um simples problema de ordem institucional. Porém, para Foucault (1999), a complexi-

dade da indisciplina é uma inegável realidade em qualquer esfera institucional e, em particular 

e no que cabe à educação, ela abarca toda a influência sócio-familiar e cultural dos estudantes, 

o que reflete intensamente na ordem comportamental dentro do ambiente escolar. Desse mo-

do, entende-se que todas as crianças e adolescentes deveriam compreender a noção negativa 

de um ato de indisciplina e buscar não tornar a praticá-lo, não meramente pelo medo da puni-

ção, do castigo, da humilhação, mas sim, pela conscientização e conhecimento de que a indis-

ciplina se trata de um erro, um desrespeito tanto aos seus colegas, quanto à escola enquanto 

local de educação plena. Porém, o mecanismo menos trabalhoso é o da pronta punição que 

articula-se, de modo imediato, à prática de uma indisciplina com a instauração de um ―Inqué-

rito‖, o posterior registro da transgressão disciplinar no livro de ocorrência, a instauração do 

―tribunal reduzido‖, o que culmina na sentença e na execução da mesma em forma de penali-

dades. Entretanto, entende-se a imperativa necessidade de uma transformação no entendimen-

to desse processo para a prática de liberdade que precisa ser construída com os estudantes 

enquanto sujeitos sociais autônomos: 

[O exercício das práticas de liberdade não exige um certo grau de liberação?] Sim, 

certamente. É preciso introduzir nele a noção de dominação. As análises que procuro 

fazer incidem essencialmente sobre as relações de poder. Considero isso como al-

guma coisa diferente dos estados de dominação. As relações de poder têm uma ex-
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tensão consideravelmente grande nas relações humanas. Ora, isso não significa que 

o poder político esteja em toda parte, mas que, nas relações humanas, há todo um 

conjunto de relações de poder que podem ser exercidas entre indivíduos, no seio de 

uma família, em uma relação pedagógica, no corpo político.  Essa análise das rela-

ções de poder constitui um campo extremamente complexo; ela às vezes encontra o 

que se pode chamar de fatos, ou estados de dominação, nos quais as relações de po-

der, em vez de serem móveis e permitirem aos diferentes parceiros uma estratégia 

que os modifique, se encontram bloqueadas e cristalizadas. (FOUCAULT, 2004, p. 

266). 

 A partir das contribuições do autor, podemos inferir que o exercício da liberdade en-

quanto prática social denota um grau de cumplicidade institucional que reflita nas relações 

sociais e, assim, resulte no cumprimento da exigência de uma liberação onde os sujeitos te-

nham autonomia para se autodirigir. A resposta dada por Foucault aponta para um conjunto de 

análises acerca do poder que está presente nas relações humanas, uma vez que há uma estra-

tégia de dominação no contexto social, familiar, pedagógico (escolar) e no campo das políti-

cas governamentais. Ainda avançando-se no posicionamento de Foucault e em sua contribui-

ção para o contexto escolar atual, nota-se a necessidade da existência de uma flexibilização 

nas relações sociais e pedagógicas, evitando-se, assim, o estado de dominação presente no 

processo educacional atual (FOUCAULT, 2004). 

 De acordo com Foucault (2011), somente nas relações de luta e de poder é que há a 

possibilidade de o homem expressar seus sentimentos na intenção da disputa pelo exercício do 

poder. Essa disputa, na escola, manifesta-se principalmente entre os estudantes e os professo-

res. Tal disputa é o que, para Arreguy (2014), está simbolizado na ―inversão da palmatória‖, 

onde a posse da consciência política e social sofre uma inversão e culmina na disputa pelo 

exercício do poder em sala de aula. Tal embate entre estudantes e professores, gera disputas 

pelo exercício da autoridade, o que muitas vezes origina a transgressão, a qual deságua no uso 

do livro de ocorrência como instrumento punitivo. O que ocorre, nesse caso, é a luta entre os 

que querem dominar contra os que estão resistindo à dominação e buscando o exercício da 

liberdade social e política. É importante frisar que, partindo-se da questão da disputa pelo 

poder nas escolas atuais, observa-se a predominância do olhar hierárquico por meio dos ins-

trumentos pedagógicos e tecnológicos de vigilância, sendo um desses o livro de ocorrência. 

 Segundo Foucault (1999), a disciplina tem seu exercício na suposição da existência de 

um instrumento que, de modo obrigatório, insere o jogo do olhar hierárquico através de um 

mecanismo que permita o olhar vigilante, o qual, por sua vez, deve induzir aos efeitos do po-

der, tornando mais claro o acompanhamento dos corpos para que sejam disciplinados. Assim, 

por exemplo, nos acampamentos militares, os observatórios tornam-se um ideal campo para 
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que todo poder possa ser exercido apenas pela atuação de uma vigilância infalível, onde cada 

olhar deverá ser uma parte imprescindível no funcionamento global do poder: 

O acampamento é o diagrama de um poder que age pelo efeito de uma visibilidade 

geral. Durante muito tempo encontraremos no urbanismo, na construção das cidades 

operárias, dos hospitais, dos asilos, das prisões, das casas de educação, esse modelo 

do acampamento ou pelo menos o princípio que o sustenta: o encaixamento espacial 

das vigilâncias hierarquizadas. Princípio do ―encastramento‖. O acampamento foi 

para a ciência pouco confessável das vigilâncias o que a câmera escura foi para a 

grande ciência da ótica. (FOUCAULT, 1999, p. 197). 

 Nota-se, assim, a funcionalidade do olhar vigilante que se debruça sobre o efeito da 

visibilidade como parte instrumental do poder. No caso específico das casas de educação, o 

acampamento pode retratar, ao exemplo dos espaços militares, a vigilância hierarquizada, a 

qual é a base de sustentação da organização disciplinadora sob o olhar hierárquico. Na verda-

de, o poder disciplinador conclui-se com os registros no livro de ocorrência, mas seu início se 

dá a partir do olhar vigilante e disciplinar. Hierarquicamente, o olhar vigilante tem a primazia 

de toda organização disciplinadora sobre os estudantes. O livro de ocorrência, enquanto uma 

espécie de exame, constitui-se como um dos instrumentos disciplinadores que faz parte de um 

conjunto de ações direcionadas ao poder disciplinar na escola:  

Assim, se as narrativas dos livros de ocorrência abundam a menção de provas, tes-

temunhos, acusações, vereditos, confissões, desculpas, promessas, tudo isso pode ser 

analisado tendo agora em vista em especial a circulação dos elementos constitutivos 

dos três instrumentos que, tipicamente, caracterizam o funcionamento do poder dis-

ciplinar: o exame, a vigilância hierárquica e a sanção normalizadora. (RATTO, 

2007, p. 114). 

 Percebe-se que o livro de ocorrência nunca apresentou um papel protagonista no con-

trole disciplinar, uma vez que há outras modalidades do exercício do poder controlador no 

ambiente escolar. Diante do que foi descrito, entende-se que o olhar hierárquico se apresenta 

como destaque na vigilância enquanto instrumento de prevenção de indisciplinas, seja como 

mecanismo de repreensão ou de punição.  

 Em Foucault (1999), há uma possibilidade de que o aparelho disciplinar posto em prá-

tica nas escolas seja o resultado de uma técnica onde apenas um olhar bastaria para o controle 

comportamental por meio do campo visual: 

Mas o olhar disciplinar teve, de fato, necessidade de escala. Melhor que o círculo, a 

pirâmide podia atender as duas exigências: ser bastante completa para formar uma 

rede sem lacuna – possibilidade em sequência de multiplicar seus degraus, e de es-

palhá-los sobre toda a superfície a controlar; e, entretanto, ser bastante discreta para 

não pesar como uma massa inerte sobre a atividade a disciplinar e não ser para ela 

um freio ou um obstáculo; integrar-se ao dispositivo disciplinar como uma função 

que lhe aumenta os efeitos possíveis. É preciso decompor suas instâncias, mas para 

aumentar sua função produtora. Especificar a vigilância e torná-la funcional. (FOU-

CAULT, 1999, p. 199). 
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 Observa-se na descrição do olhar disciplinar uma propriedade que aponta para uma 

articulação extensa e que favoreça o desenvolvimento do campo de atuação a ponto de se 

exercer um controle sobre o comportamento dos estudantes em seu momento de aprendiza-

gem no ambiente escolar de modo que o olhar vigilante possa passar despercebido, porém, 

presente o suficiente para a manutenção da disciplina. O olhar vigilante, no que diz respeito a 

sua potencialidade, deve ser, por sua condição, um olhar capaz de representar uma atividade 

vigilante produtiva e eficaz. 

  

3.3. A AUTORIDADE DO PROFESSOR NO CONTEXTO DA PUNIÇÃO E A INVERSÃO 

DA PALMATÓRIA 

 

 Observando-se o atual cenário na educação brasileira em relação à disputa pela autori-

dade, que mais diretamente é percebida entre professores e alunos, diante de uma contextuali-

zação da punição frente à mudança de posição a respeito do empoderamento para o uso da 

palmatória em uma versão de autoridade invertida, o presente item visa discorrer sobre o cli-

ma de real disputa de poder perante uma conscientização dos estudantes sobre seus direitos 

previstos em diversos mecanismos legais, além de tratar a respeito do posicionamento do cor-

po docente na tentativa de manter o seu direito do poder de punir. 

 O contexto educacional brasileiro atual, muitas vezes, descreve o cenário de disputa 

pelo poder entre professores e alunos e vice-versa. Se por um lado os professores defendem 

sua autoridade e poder em sala de aula e, em alguns casos, extrapolam a legalidade e usam de 

práticas que vão de encontro aos direitos legais do corpo discente, por outro lado, alguns estu-

dantes, além de não aceitarem tais posturas, se rebelam contra a autoridade do professor e 

intentam disputar e até mesmo tomar o poder em sala de aula. Esses eventos de disputa entre 

professores e alunos representam, de acordo com Arreguy (2014), ―a inversão da palmatória‖ 

e seus reflexos na atualidade. Os conflitos acirrados entre alunos e professores há muito têm 

se apresentado com um limite que tende às vias de fatos. 

 A disputa pelo poder entre professores e estudantes em sala de aula tem tornado esse 

ambiente em um cenário de embate onde as agressões orais e, em casos extremos, físicas, de 

ambos os lados, têm denegrido o processo de ensino-aprendizagem. Assim, da mesma forma 

que no contexto social se vivencia uma frenética disputa por poder em variadas esferas, nas 

escolas essa realidade não é diferente: a relação social que se expressa na disputa pelo poder 
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entre alunos e professores em sala de aula se evidencia, de acordo com Ratto (2007), nos re-

gistros dos livros de ocorrência.  

 Segundo Arendt (1972, p. 144 apud ARREGUY, 2020, p. 139) a origem latina do 

conceito de autoridade – auctor/auctoritas – se refere ―à capacidade de inspirar o outro, po-

tencializando sua força e permitindo uma ação cidadã, como aquela produzida no Império 

Romano, apoiada na religião e na tradição‖. Dessa forma, 

(...) a autoridade não pode ser determinada nem pelo uso da força, nem pelo uso da 

argumentação, extremos dos quais provêm, respectivamente, seus piores sintomas: 

por um lado, violência e autoritarismo; por outro, arrogância e sedução. (ARENDT, 

1972, p. 144 apud ARREGUY, 2020, p. 139). 

 A argumentação da autora nos leva a uma reflexão que nega o fato de que a autoridade 

deva ser respaldada pelo uso da força e tampouco pelo uso de uma argumentação que denun-

cia os extremos, trazendo diretamente resultados que gerem tanto a violência e o autoritaris-

mo, quanto o sentimento de arrogância e de sedução em uma disputa pelo poder da ―palmató-

ria‖, ou seja, de atos violentos. Assim, 

Quando o sujeito que possui a autoridade é desprovido de atração narcísica pelo po-

der, sua ação incita o outro a tomar seu próprio lugar nessa mesma posição, mais 

igualitária, em vez de se impor e se manter protegido das mudanças. Idealmente, 

nessa situação, da verticalidade implícita à autoridade tradicional, adviria uma hori-

zontalidade amigável. (ARREGUY, 2020, p. 139). 

 Charlot (2002 apud SILVA; RISTUM, 2010, p. 235) faz referências ao conceito de 

atos violentos classificados em três níveis: 

(...) o da violência propriamente dita, o das incivilidades e o da violência simbólica 

ou institucional. Sob o primeiro rótulo, estariam os atos de violência facilmente 

identificados pelo senso comum como golpes, ferimentos, violência sexual, roubos, 

crimes, vandalismo, etc. Sob o segundo, estariam as humilhações, as palavras gros-

seiras, a falta de respeito etc. Já no terceiro estariam as práticas que nem sempre são 

avaliadas pelos atores como manifestações de violência, possivelmente por estarem 

arraigadas no cotidiano das escolas, como, por exemplo, a violência que se estabele-

ce nas relações de poder em sala de aula ou a minimização da importância do pro-

fessor no contexto escolar. 

 O autor faz menção a uma realidade do ambiente escolar e, aqui, não tem tanta rele-

vância o fato de ele não se reportar diretamente à educação brasileira, já que isso não minimi-

za a coerência dos fatos. Vale ressaltar que no cotidiano da sala de aula é comum notar que há 

uma variedade de indisciplinas, transgressões e violências presentes na relação entre professor 

e aluno, gerando o que Arreguy (2014, p. 1) nomeia de deslocamento da palmatória. Desse 

modo:    

A observação de expressões corriqueiras no cotidiano de sala de aula permite depre-

ender efeitos nefastos na relação professor aluno, na medida em que se usam formas 

verbais agressivas e dissimuladas com o intuito de amedrontar, competir ou desqua-

lificar o outro. Atualmente, pode-se pensar num deslocamento da ―palmatória para o 

discurso‖ e numa inversão de poder entre professor e aluno.  
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 Em Arreguy e Montes (2019, p. 249), vemos que a origem da violência na educação 

brasileira reside ―no preconceito inconsciente, posto que coletivamente constituído, e que gera 

um despreparo subjetivo para lidar com o outro, provocando inúmeras situações disruptivas 

que aparecem como sintoma nas esferas subjetivas e social.‖ 

 Nesse contexto de violência e disputa pelo poder, uma das mais graves consequências 

diz respeito ao enfraquecimento da autoridade do professor. Autoridade essa que jamais pode-

ria ser alcançada se associada a alguma forma de violência. Recorrendo ao clássico da socio-

logia Durkheim (1972, p. 55-56 apud GOMES, 2009, p. 240), vemos que: 

A autoridade é uma força que ninguém pode manifestar, se efetivamente a não pos-

sui. Donde pode vir ela? Será do poder material de que se arma? Do direito de punir 

e de recompensar? Mas o temor do castigo é coisa diversa do respeito à autoridade. 

Esse temor não tem valor moral senão quando o castigo seja reconhecido como justo 

por aquele que o recebe e isso implica que a autoridade, ao punir, já é reconhecida 

como legítima. E a questão é precisamente essa. Não é de fora que o mestre recebe a 

autoridade: é de si mesmo. Ela não pode provir senão de fé interior. (...) O que faz a 

autoridade de que tão facilmente se reveste a palavra do sacerdote, é a alta ideia que 

tem da sua missão porque ele fala em nome de uma divindade na qual tem fé de 

quem se sente mais próximo do que a multidão dos profanos. O mestre leigo pode e 

deve ter alguma coisa desse sentido. Ele também é o órgão de uma grande entidade 

moral: a sociedade. 

O argumento do autor respalda-se numa concepção de autoridade que não se efetiva a 

partir do temor do castigo, ou seja, da punição. Dessa forma, não se pode supor que uma pos-

tura de autoridade que se baseia nos castigos e nas punições possa ocorrer de forma pacífica 

sem que haja uma disputa pelo poder. Esta disputa presente no cotidiano escolar parece de-

monstrar, dentre outros fatores, a busca de reivindicação dos estudantes pelos seus direitos 

expressos nas leis modernas de proteção à criança e ao adolescente.  

Neste momento, considero relevante chamar atenção para alguns apontamentos levan-

tados por Foucault (1999) a respeito de como a punição historicamente constitui-se como um 

meio de se frear as ilegalidades humanas. O autor ressalta a transformação pela qual passa o 

poder de punir com vistas à supressão das ilegalidades a partir do século XIX, o que faz com 

que a nova legislação criminal passe a caracterizar-se, aparentemente, pela suavização das 

penas e por um consenso mais bem estabelecido a respeito do poder de punir. Por outro lado, 

essa nova legislação é apoiada por uma profunda alteração na economia tradicional das ilega-

lidades e uma rigorosa coerção para manter o seu novo ajustamento, o que faz com que ―Um 

sistema penal deve ser concebido como um instrumento para gerir diferencialmente as ilegali-

dades, não para suprimi-las a todas‖ (FOUCAULT, 1999, p. 109). Nesse sentido, o autor ar-

gumenta que: 

Ao nível dos princípios, essa nova estratégia é facilmente formulada na teoria geral 

do contrato. Supõe-se que o cidadão tenha aceito de uma vez por todas, com as leis 
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da sociedade, também aquela que poderá puni-lo. O criminoso aparece então como 

um ser juridicamente paradoxal. Ele rompeu o pacto, é, portanto, inimigo da socie-

dade inteira, mas participa da punição que se exerce sobre ele. O menor crime ataca 

toda a sociedade; e toda a sociedade – inclusive o criminoso – está presente na me-

nor punição. O castigo penal é então uma função generalizada, coextensiva ao corpo 

social e a cada um de seus elementos. Coloca-se então o problema da ‗medida‘ e da 

economia do poder de punir. (FOUCAULT, 1999, p. 110, grifo do autor). 

A legalização da punição e sua aceitação no contrato social apontadas por Foucault 

(1999) pressupõem uma sociedade baseada na crença de que o poder punitivo constitui-se 

como o principal instrumento utilizado para a correção dos atos ilegais. Essa concepção a res-

peito do poder punitivo ainda hoje, no século XXI, encontra-se fortemente presente no meio 

social e, por conseguinte, no educacional. Entretanto, no que tange ao setor educacional, nota-

se que cada vez mais as crianças e os jovens demonstram uma forte resistência a uma autori-

dade que busca estabelecer-se através do poder punitivo, apresentando uma postura contrária 

a que se dava na chamada educação tradicional, quando métodos punitivos, como o uso da 

palmatória e o ajoelhar-se nos grãos de milho, pareciam ser aceitos com maior passividade. 

 Um dos motivos que pode explicar essa mudança no comportamento dos jovens da 

atualidade parece estar relacionado ao conhecimento que esses jovens passaram a adquirir a 

respeito dos seus direitos representados em leis, tais como: Estatuto da Criança e do Adoles-

cente (ECA), Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 e Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Vejamos alguns desses respal-

dos legais em defesa da criança e do adolescente contidos no ECA: 

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os 

a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou cons-

trangedor. 

Art. 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o 

uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de corre-

ção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da 

família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas 

socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, edu-

cá-los ou protegê-los. (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se: (Incluído pela Lei nº 13.010, 

de 2014) 

I - castigo físico: ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da for-

ça física sobre a criança ou o adolescente que resulte em: (Incluído pela Lei nº 

13.010, de 2014) 

a) sofrimento físico; ou (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 

b) lesão; (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 

II - tratamento cruel ou degradante: conduta ou forma cruel de tratamento em rela-

ção à criança ou ao adolescente que: (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 

a) humilhe; ou (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 

b) ameace gravemente; ou (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 

c) ridicularize. (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014). (BRASIL, 1990). 

 

Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liber-

dade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvi-

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91764/ECA-Lei-no-8069-de-13-de-Julho-de-1990#art-18
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mento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação pa-

ra o trabalho. (BRASIL, 1996). 

 Tais mecanismos apresentam em sua estrutura normativa o retrato que não tem sido 

efetivo nas escolas brasileiras no que se refere ao tratamento dispensado aos estudantes con-

templados em lei. Assim, considera-se importante mencionar que, na geração atual, crianças e 

adolescentes são detentores do conhecimento de seus direitos que estão fundamentados nos 

mecanismos legais e, diante desse fato, já não aceitam com passividade as atitudes dos profes-

sores em sala de aula que extrapolem seus direitos.   

 Ao buscar soluções para o controle de indisciplina de modo coerente e que não firam 

os direitos das crianças e dos jovens, as ações apontadas no cotidiano do ambiente escolar 

descrevem outra realidade que, de acordo com Ratto (2007), se deve ao que está no cerne da 

questão da problematização acerca de uma lógica metodológica que movimenta as posturas 

disciplinadoras sob o respaldo de uma cultura intra e extraescolar. Assim, ao não se observar 

as leis que amparam o público sob a guarda das escolas, dentro do cotidiano do ambiente es-

colar as crianças e os jovens têm seus direitos não acatados por conta de normas e regras que, 

com frequência, se amparam apenas no Projeto Político Pedagógico de cada unidade escolar.  

 Por outro lado, há que se observar o direito também com amparo legal que aponta para 

o resguardo do funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela. O desacato à 

autoridade trata-se de um crime previsto no art. 331 do Código Penal, Decreto – Lei nº 2.848, 

de 7 de  dezembro de 1940, o qual prevê pena/detenção de seis meses a dois anos, ou multa 

para quem cometer tal crime. Observa-se que estudantes e professores estão respaldados por 

leis que lhes asseguram o direito de não serem desrespeitados sob qualquer justificativa e/ou 

situação. Todavia, o que ocorre muitas vezes no cotidiano escolar é um descumprimento dos 

direitos, causando, assim, uma desordem de aspecto social, político e jurídico, o que atinge 

principalmente o corpo punido ―legalmente‖ na escola, ou seja, o estudante ―indisciplinado‖, 

através das relações de poder que o sujeita e controla a despeito do que está previsto em lei. 

Como mostra Foucault (1999, p. 29, grifo do autor), 

(...) o corpo também está diretamente mergulhado num campo político; as relações 

de poder têm alcance imediato sobre ele; elas o investem, o marcam, o dirigem, o 

supliciam, sujeitam-no a trabalhos, obrigam-no a cerimônias, exige-lhe sinais. Essa 

sujeição não é obtida só pelos instrumentos da violência ou da ideologia; pode muito 

bem ser direta, física, usar a força, agir sobre elementos materiais sem, no entanto, 

ser violenta; pode ser calculada, organizada, tecnicamente pensada, pode ser útil, 

não fazer uso de armas nem terror; e, no entanto, continuar a ser de ordem física. 

Quer dizer que pode haver um ‗saber‘ do corpo que não é exatamente a ciência de 

seu funcionamento, e um controle de suas forças que é mais que a capacidade vencê-

las: esse saber e esse controle constituem o que se poderia chamar a tecnologia polí-

tica do corpo. 
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 A questão de relevância que o autor destaca se dá justamente na caracterização do po-

der punitivo que vai atingir o corpo para maximizar seus efeitos. Há uma intenção de que haja 

ao mesmo tempo a pronta sujeição, sem, no entanto, estar relacionada com a violência propri-

amente dita. O que se tem percebido é a nova estratégia de sujeição por meio de modelos pen-

sados e acionados com a estrutura de uma ciência que não necessariamente seja por meio de 

uma funcionalidade e, sim, uma técnica política do corpo. Pode-se então, citar a técnica de 

sujeição por parte dos professores sobre os corpos dos estudantes. 

 De acordo com Furlan e Peri (2011), a intenção da submissão física de cada educando 

nas escolas atuais se efetiva quando se impõe um ritual de sujeição do corpo sem, no entanto, 

tocá-lo. Tal técnica se evidencia nos bancos escolares onde os corpos encontram uma forma 

de docilização que não necessariamente apresenta-se nos castigos físicos e, sim, nas punições 

que, simbolicamente, substituem à palmatória, o ficar de joelhos no grão de milho, as palma-

das, etc. Nesse sentido, ―Há, assim, um olhar de reprovação, como também a privação da pa-

lavra, a proibição da expressão do pensamento, a exigência da boa conduta‖ (BOURDIEU, 

2002, p. 50). 

 Para Foucault (1999), a história da microfísica do poder punitivo teria o caráter de 

uma genealogia da ―alma‖ moderna. Assim, podemos visualizar na alma o restante reativado 

de uma ideologia que nos leva a olhar para a tecnologia do poder sobre o corpo pelo funcio-

namento de um poder que se exerce sobre os que são punidos de uma forma mais generaliza-

da por meio da vigilância, treinamentos e correções, sobre os loucos, as crianças, os escolares, 

fixando-os sobre um mecanismo de produção e controle por toda a existência. Ressalta-se que 

a punição, na sociedade moderna, desloca-se dos castigos físicos para a alma dos sujeitos:  

Se não é mais ao corpo que se dirige a punição, em suas formas mais duras, sobre o 

que, então, se exerce? A resposta dos teóricos – daqueles que abriram, por volta de 

1780, o período que ainda não se encerrou – é simples, quase evidente. Dir-se-ia 

inscrita na própria indagação. Pois não é mais o corpo, é a alma. À expiação que tri-

pudia sobre o corpo deve suceder um castigo que atue, profundamente, sobre o cora-

ção, o intelecto, a vontade, as disposições. (FOUCAULT, 1999, p. 20). 

 Em se tratando da punição no contexto educacional atual, nota-se indícios de uma re-

presentação de resistência pelos estudantes por uma autonomia para se ter voz diante de uma 

repressão que se evidencia no ambiente escolar e que, de fato, estabelece-se, ainda, pelo prin-

cípio disciplinador para fragmentar a formação de grupos e, por consequência, o desapareci-

mento do indivíduo, por conta de um sistema de vigilância e punição das posturas comporta-

mentais para a avaliação do que são as posturas tidas como corretas, diferenciando-as do que 

seria um defeito apontado nos indivíduos. Nesse contexto em que a palmatória não é mais 
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permitida, o professor tem tentado, de várias formas, manter a sua posição de autoridade dian-

te dos estudantes. Como mostra Arreguy (2014, p. 1): 

Atualmente, o professor foi destituído de seu poder tirânico e brutal, outrora garanti-

do através da palmatória. No entanto, é através de uma linguagem coercitiva e vexa-

tória que professores são, por vezes, capazes de reaver seu suposto lugar hegemôni-

co de controle em relação aos alunos, identificando-se inconscientemente ao próprio 

saber. 

 Os instrumentos que há muito embasavam a autoridade delegada aos professores em 

sala de aula acabaram por gerar um cenário de disputas pelo poder com os alunos que, uma 

vez conscientizados de serem detentores dos seus direitos, investem contra o conceito do po-

der punitivo que era facultado aos professores que, por sua vez, extrapolam no exercício da 

autoridade. Vale ressaltar que, para que o poder seja exercido com eficácia, há uma espécie de 

manipulação desse poder sobre os sujeitos, já que não se pode exercer o poder sobre as pesso-

as apenas através de ações repressivas: 

Ora, me parece que a noção de repreensão é totalmente inadequada para dar conta do 

que existe justamente de produtor no poder. Quando se define os efeitos do poder 

pela repressão, tem-se uma concepção puramente jurídica deste mesmo poder; iden-

tifica-se o poder a uma lei que diz não. O fundamental seria a força da proibição. 

Ora, creio ser esta uma noção negativa, estreita e esquelética do poder que curiosa-

mente todo mundo aceitou. Se o poder fosse somente repressivo, se não fizesse outra 

coisa a não ser dizer não você acredita que seria obedecido? O que faz com que o 

poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele não pesa só como força 

que diz não, mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, fora saber, 

produz discurso. Deve-se considerá-lo como uma rede produtiva que atravessa todo 

corpo social muito mais do que uma instância negativa que tem por função reprimir. 

(FOUCAULT, s/a, p. 8).  

 A descrição do autor detalha tanto a repreensão, quanto o poder, de forma a esmiuçar a 

aplicação do poder como instrumento inibidor, o qual se apresenta como produtor de um dis-

curso onde se busca induzir os indivíduos a não perceberem a manipulação por meio de uma 

falsa liberação da liberdade e da autonomia. É importante frisar que o poder perpassa o corpo 

social e traz a representação de um sistema repressor. Assim, pela percepção das manobras 

engendradas pela rede do poder, o resultado é a prática disciplinar que, no caso das escolas, 

tem como cenário principal a sala de aula. 

 De acordo com Amado e Freire (2009), tanto nas escolas, como em qualquer tipo de 

organização social, não há uma diferenciação entre o conceito de disciplina e indisciplina, que 

associam-se aos anseios dos indivíduos que são regidos por normas e regras que norteiam a 

conduta funcional para a integração dos grupos que se organizam nas escolas diante de uma 

convivência que atenda as expectativas de um ambiente pautado pela ordem disciplinar. Já a 

partir do século XVIII, observa-se uma sutil estratégia de dar continuidade à punição sem, 

contudo, infringir a ordem jurídica e social: 
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Durante todo século XVIII, dentro e fora do sistema judiciário, na prática penal co-

tidiana como na crítica das instituições, vemos formar-se uma nova estratégia para o 

exercício do poder castigar. E a ―reforma‖ propriamente dita, tal como se formula 

nas teorias de direito ou que se esquematiza nos projetos, é a retomada política ou fi-

losófica dessa estratégia, com seus objetivos primeiros: fazer da punição e da repres-

são das ilegalidades uma função regular, coextensiva à sociedade; não punir menos, 

mas punir melhor; punir talvez com uma severidade atenuada, mas para punir com 

mais universalidade e necessidade; inserir mais profundamente no corpo social o 

poder de punir. (FOUCAULT, 1999, p. 102). 

 Se a punição das indisciplinas é indispensável para a manutenção da ordem, fica evi-

dente que todas as manobras postas em ação ainda no século XVIII, como Foucault destaca, 

evidenciam uma intenção dos poderes monárquico e judicial de descaracterizar o peso sentido 

nas expressões ―punição e castigo‖, sem, contudo, retirá-las do contexto de suas práticas coti-

dianas. A partir de uma organização e reorganização das normas sociais e, ainda no presente 

século, é evidente que a mesma estratégia continua em vigor no sentido de não extinguir as 

práticas punitivas, mas, de modo camuflado, não deixando margem para questionamentos em 

qualquer instância. Portanto, uma questão tem provocado uma reação por parte dos estudantes 

na educação atual, que é justamente a conscientização dos direitos à educação sem o emprego 

de mecanismos que contrariem a preservação da plena integridade no processo de aprendiza-

gem. Assim, de acordo com Arreguy (2014), há no atual contexto educacional uma postura de 

enfrentamento por parte do corpo discente no que se reporta a realidade na sala de aula diante 

da postura autoritária de alguns professores, o que provoca uma acirrada disputa pela posse da 

autoridade na sala de aula. Com isso, um impasse é gerado: nas mãos de quem ficará à palma-

tória?  

 Na visão de Arreguy (2014), há um drama comportamental na relação em sala de aula 

pela disputa pelo poder, onde os estudantes, na educação atual, diante do conhecimento de 

direitos lhes assegurado por leis, questionam o autoritarismo. Essa situação, muitas vezes, tem 

gerado desrespeito e violência contra o professor por parte de estudantes que não admitem 

mais um tratamento autoritário e repressivo, mas que, também, não encontram uma forma 

razoável de reivindicar seus direitos e acabam por reproduzirem atitudes que parecem estar 

baseadas no sentimento de revolta, reproduzindo, ainda, todo um contexto de uma cultura 

autoritária, a qual, por si só, gera conflitos e violência. 

 Amado e Freire (2009) chamam atenção para as disputas pelo poder entre alunos e 

professores, salientando os tipos de comportamentos que os registros têm mostrado em que os 

professores têm mudado suas posturas diante de um enfretamento onde sua autoridade é posta 

à prova, o que gera situações de desrespeito, agressões, ofensas e um grande desafio diante 

das regras disciplinares impostas pelas escolas.  
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 Todos os pontos descritos mostram um cenário de gravidade, totalmente danoso ao 

processo de ensino-aprendizagem, o que tem consequências na sociedade de modo geral. Em 

Souza (2012), vemos que cada escola adota um critério acerca da prática de medidas puniti-

vas, embora todas sejam pertencentes ao mesmo sistema educacional. Ao optarem pela ampli-

ação dos métodos punitivos, a escola e os professores se adéquam às novas orientações sobre 

como lidar com os enfrentamentos em sala de aula. Mas, pelos métodos punitivos é notório 

que não se chega a resultados satisfatórios no que tange a educação de qualidade, voltada para 

uma relação pautada na liberdade, na autonomia e no respeito. 

 Por fim, de acordo com Arreguy (2014), toda atmosfera de disputas pelo domínio e 

posse da ―palmatória‖ é tratada por uma condição de desigualdade assegurada pela hierarquia 

e pelo teor sintomático que vem se instalando cada vez com mais profundidade no sistema 

educacional como uma herança que persiste em um espaço voltado para a educação. Todavia, 

na atualidade, os alunos intentam a posse da posição do professor no que diz respeito ao con-

trole disciplinar pela ―palmatória‖, o que acaba por gerar um cenário de muitos conflitos, in-

viabilizando um bom processo de ensino-aprendizagem em uma relação de respeito e coope-

ração. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta Dissertação busca contribuir com a reflexão a respeito de como o livro de ocor-

rência escolar tem se mantido presente no cotidiano educacional brasileiro ao longo da histó-

ria da educação do Brasil, apresentando-se, segundo Ratto (2007), como forma de manuten-

ção da disciplina entre os estudantes. 

A pesquisa bibliográfica aqui realizada contribui para responder o problema que en-

caminhou esta dissertação, a saber, a verificação de como o livro de ocorrência tem se manti-

do como instrumento do poder disciplinador no cotidiano escolar brasileiro. Penso que seja 

conveniente um aprofundamento da investigação a respeito do uso efetivo do livro de ocor-

rência no cotidiano escolar atual, através de mais pesquisas de campos associadas às impor-

tantes contribuições bibliográficas em torno desta temática, a fim de se obter dados compara-

tivos, de analisar empiricamente Livros de Ocorrência de diferentes períodos, além de buscar 

resultados mais atualizados e precisos. 

As contribuições de Foucault são relevantes no sentido de elucidar as várias formas de 

controle disciplinar presentes em várias instituições e, em particular, nas escolas brasileiras, as 

quais estão inseridas em um meio social marcado por relações hierarquizadas, desiguais, e, 

em geral, autoritárias, constituídas ao longo da história da sociedade brasileira. Esse controle 

social hierarquizado tem se mantido fortemente presente na escola brasileira desde a educação 

colonial, passando pelo período imperial, pela República Velha, pelo pós Revolução de 1930, 

apesar do movimento de renovação educacional, que trouxe promessas de uma educação pau-

tada na liberdade e na autonomia dos estudantes, recrudescido em ambas as ditaduras brasilei-

ras (getulismo e Militarismo) se estendendo, ainda, até o período de redemocratização do país, 

mesmo que de forma atenuada em períodos progressistas característicos de governos popula-

res. Há de se atenuar o seu uso quando se considera as pedagogias alternativas como a Peda-

gogia da Autonomia e tantas outras escolas libertárias como a montessoriana, piagetiana, e, 

inclusive aquela atravessada pelo saber psicanalítico. 

Ao apresentar uma reflexão acerca da história da educação brasileira e das interfaces 

entre a ação pedagógica e o poder disciplinador percebe-se no desenvolvimento do primeiro 

capítulo que, a partir da inauguração do sistema educacional brasileiro no período colonial, é 

descrita a instrumentalidade dos micropoderes representados pelo olhar hierárquico que, na 

percepção de uma sistemática vigilância exercida para o controle sobres as ações de cada es-

tudante, seria, por excelência, um modelo de controle disciplinar exercido na educação.  
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Foucault (1999) mostra como algumas arquiteturas foram projetadas de forma a possi-

bilitar uma eficaz vigilância nas instituições disciplinares, afirmando que, nessas arquiteturas 

um ponto central seria ao mesmo tempo fonte de luz que eliminasse todas as coisas, e lugar de 

convergência para tudo o que deve ser sabido.    

 Percebe-se na descrição do autor um panorama bem ajustado às formas de controle 

disciplinar, através do olhar vigilante, que nascia juntamente com a pedagogia jesuítica para a 

contenção de atos considerados como desordem diante do sistema educacional. A partir desse 

momento, a instalação do sistema de vigilância hierárquica vai se aperfeiçoando como forma 

de dominação não apenas do corpo físico, representado por diversas modalidades de castigos 

corporais, mas especialmente no exercício sobre o sujeito em sua completude, através do con-

trole, da manipulação e da sujeição por meio das sanções normalizadoras. Essa forma de con-

trole disciplinar, de acordo com Saviani (2011), vai sendo aperfeiçoada após o término da 

educação escolar brasileira regida pela Companhia de Jesus e avança para o Período Imperial 

com a prática da Metodologia Lancasteriana que, na verdade, era apenas um sutil aperfeiçoa-

mento de todo sistema disciplinar empregado pelos jesuítas no que se refere às práticas de 

contenção das indisciplinas por meio da penalização dos corpos dos estudantes. Desse modo, 

a prática do olhar vigilante exerce a mesma dinâmica de controle em uma parceria com cader-

netas nas quais eram registradas as consideradas ações indisciplinares. 

 Em síntese, como já foi narrado acerca da historicidade da educação brasileira até o 

presente momento, busca-se apresentar cada etapa de um sistema educacional que não era e 

continua não sendo independente das intervenções políticas governamentais. Nota-se no de-

correr da história da educação brasileira o engessamento pedagógico que se dá a partir de pos-

turas reacionárias que apresentam como finalidade o controle na formação de cada estudante, 

os quais sofrem o cerceamento de suas ações, o que vai contra a uma perspectiva de formação 

do sujeito livre como reza a Constituição Federal de 1988, também conhecida como ―Consti-

tuição Cidadã‖. 

 Ao analisar o atual contexto educacional brasileiro, o qual muitas vezes está envolvido 

por muitos mecanismos de contenção de indisciplinas, percebo, com base em minhas experi-

ências profissionais e nas literaturas que tratam diretamente dessa questão, que a escola brasi-

leira, ao longo de sua história, tem mantido um perfil disciplinador que tem apresentado mais 

intensidade com respeito aos mecanismos de punição do que com a efetivação das propostas 

pedagógicas voltadas para a formação do sujeito livre e autônomo, o que parece ser uma he-

rança de uma política que abarca uma série de filosofias limitadoras que descaracterizam o 
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sujeito aprendiz, evitando que se apodere de uma autoridade que confronte o autoritarismo 

imposto através de instrumentos disciplinadores como, por exemplo, o livro de ocorrência. Os 

instrumentos disciplinadores e as punições buscam produzir corpos dóceis e caminham em 

harmonia com o olhar hierárquico presente no cotidiano escolar. Conforme argumenta Fou-

cault (1999, p. 29): 

(...) em nossas sociedades, os sistemas punitivos devem ser recolocados em uma cer-

ta ―economia política do corpo: ainda que não recorram a castigos violentos ou san-

grentos, mesmo quando utilizam métodos ―suaves‖ de trancar ou corrigir, é sempre 

do corpo que se trata – do corpo e de suas forças, da utilidade e da docilidade delas, 

de sua repartição e de sua submissão (...).  

 Entende-se que é bem caracterizada uma reformulação na aplicabilidade dos castigos 

corporais pelos castigos morais e psicológicos onde o corpo físico deixa de ser o centro das 

punições, mas, por ouro lado, o sujeito, agora, é afligido por castigos de ordem moral e psico-

lógica que, de certo modo, continuam a ter seus efeitos, ainda que indiretamente, na estrutura 

física, psíquica e emocional dos sujeitos que estão sob a prática disciplinar, através de proces-

sos formativos baseados em relações heteronômicas, o que inviabiliza a formação de cidadão 

livres e autônomos. 

 É perceptível no sistema educacional atual uma mudança bem relevante na postura 

comportamental dos estudantes diante de um cenário de autoritarismo no qual, apesar de não 

haver mais os castigos físicos, predomina a punição que se antecipa a qualquer prática indis-

ciplinar por meio de uma vigilância hierarquizada onde muitos estudantes são passíveis de 

ações taxadas de indisciplinares.  Na concepção de Ratto (2007), trata-se de uma forma de 

produção de cenários criminosos e pecaminosos partindo-se de uma premissa de que onde 

houver mais o que vigiar, haverá muito mais necessidade de um sistema vigilante ostensivo.  

 No segundo capítulo foram apresentados o livro de ocorrência e o olhar hierárquico 

inseridos não mais simplesmente em um inquestionável controle disciplinador. Assim, abor-

da-se um período contextualizado pela disputa da autoridade que se entranha por meio da es-

fera institucional e desagua-se na sala de aula a partir da conscientização do corpo discente 

enquanto detentos de direitos. 

 Dois distintos momentos de minhas experiências profissionais me conduziram a uma 

reflexão acerca do verdadeiro sentido social, filosófico, ético e pedagógico na utilização de 

sanções normalizadoras para o controle disciplinar. Na orientação educacional vivenciei o 

inquestionável padrão do ―registre-se‖ como forma de coerção e, ao mesmo tempo em que se 

exigia o cumprimento das regras disciplinadoras, por meio das mesmas regras, gerava-se o 



 

116 
 

descumprimento de mecanismos legais que garantem às crianças e adolescentes a condição de 

sujeitos revestidos de direitos: 

É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-o a salvo 

de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrange-

dor. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem uso de 

castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disci-

plina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos agentes públicos execu-

tores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar de-

les, trata-los, educa-los ou protege-los. (BRASIL, 1990). 

 Na questão acima, entende-se a porta de entrada da judicialização no cenário educaci-

onal brasileiro. De acordo com Foucault (1999), uma vez que o corpo deixa de ser o foco das 

punições, contra quem ou o que se exerce o castigo? O autor lança a resposta quando aponta 

que o castigo passa a atingir a alma como forma de atuação sobre o coração, o intelecto, a 

vontade dos supostos infratores. Ressalta-se que, através da inserção da prática judiciária na 

prática pedagógica, surge o efeito da transformação na forma de enxergar o corpo investido 

pelas relações de poder. Nesse cenário, destaca-se o conflito na sala de aula devido à disputa 

pela autoridade entre professores e estudantes.  Conforme argumenta Arreguy (2014, p. 1, 

grifo do autor): 

A observação de expressões corriqueiras no cotidiano de sala de aula permite depre-

ender efeitos nefastos na relação professor-aluno, na medida em que se usam formas 

verbais agressivas e dissimuladas com o intuito de amedrontar, competir ou desqua-

lificar o outro. Atualmente, pode-se pensar num deslocamento da ‗palmatória para o 

discurso‘ e numa inversão de poder entre professor e aluno. Atualmente, o professor 

foi destituído de seu poder tirânico e brutal, outrora garantido através da palmatória. 

No entanto, é através de uma linguagem coercitiva e vexatória que professores são, 

por vezes, capazes de reaver seu suposto lugar hegemônico de controle em relação 

aos alunos, identificando-se inconscientemente ao próprio saber. 

 Esse aspecto reativo e inconsciente descrito pela autora é contraposto à resistência 

ativa e, por vezes, violenta dos estudantes. Ainda fazendo um recorte da minha experiência 

profissional, agora na Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro, onde atuo como profes-

sor do Ensino Médio, pude notar uma sutil mudança na postura institucional, ao menos no que 

se refere à Educação Pública. Nota-se uma mudança de postura dos estudantes que, quase que 

genericamente, confrontam a autoridade absoluta dos professores diante de um comportamen-

to impregnado de autoritarismo. Segundo Arreguy (2014; 2020), há uma disputa, não mais 

apenas velada, mas também declarada pelo poder simbólico da palmatória que em todo decor-

rer da educação brasileira esteve ostentado pelo professor. A possibilidade do debate e da voz 

ativa dos estudantes como forma de resistência, em si, é uma forma expressão da criação de 

condições para a autonomia dos estudantes. Entretanto, há também uma forte onda autoritária 

que varre o planeta e coopta essa ação autônoma da juventude no sentido de produzir novas 

formas de poder e controle, sobremaneira aquilo que vem sendo chamado de ―psicopoder‖, 



 

117 
 

―ciber poder‖, ―guerra híbrida‖, que nada mais são do que formas sofisticadas de dominação 

através da vida virtual.
23

 

 No cenário atual, há uma contextualização que, com base nos apontamentos de Fou-

cault (1999), revelam relações sociais que giram tanto ao redor dos danos quanto das respon-

sabilidades e as formas de julgamentos em função de um ―erro‖ cometido, o que se impõe a 

determinados sujeitos diante da reparação de suas ações transgressoras. Essa relação baseada 

na prática disciplinar configura-se como um modelo punitivo e suas variadas práticas vão se 

flexibilizando, de forma a gerar novos contornos sociais e jurídicos. Assim, a fim de se verifi-

car como a sociedade tem definido os tipos de subjetividade, é imprescindível pesquisas de 

campo aprofundadas, com o objetivo de se alcançar resultados baseados em mais concretude e 

menos simbolismo. 

 O sistema educacional brasileiro é, desde sua origem, um misto de relações políticas, 

sociais, econômicas e pedagógicas descontínuas. Porém, há, ainda, outra relação que tem dei-

xado uma significante marca em todo processo educacional, sobretudo no que se refere à prá-

tica docente e à formação do caráter intelectual e sociológico dos estudantes, que diz respeito 

à inserção dos sujeitos no mundo das relações produtivas. Desse modo, de acordo com Fou-

cault (1999, p. 28), há que se destacar que a temática que se reporta aos processos punitivos 

na sociedade atual também se desloca, de certa forma, a uma ―economia política‖ do corpo, 

embora não se recorram mais à penalização dos corpos, devido a uma concepção de prática 

disciplinar suavizada pela negação dos castigos físicos, já que o corpo não é mais o objeto da 

punição, o que é reforçado por Ratto (2007), quando discorre acerca da problematização a 

respeito da lógica disciplinar que impulsiona a utilização do livro de ocorrência. Contudo, o 

que aparece no discurso e na letra da Lei nem sempre é diretamente acompanhado das práti-

cas, que por sua vez estão à mercê dos atores envolvidos em cada contexto histórico. 

 Embora eu não tenha adentrado essa questão, é importante também falar do contexto 

atual e mencionar as lutas estudantis e de resistência contra governos, como expressão tanto 

de autonomia quanto de produção de subjetividade, como foi, por exemplo, o papel do movi-

mento secundarista de 2015-2016 e a luta contra governos, paradoxalmente tanto os populares 

quanto os opressivos, se considerados os movimentos pelo Passe Livre de 2013 X Tsunami da 

Educação de 2019 e Fora Genocida 2021, respectivamente. 

                                                 
23

Vide: MASSAFFERRI, Lucio Salles. In: Guerras híbridas e arquitetura do caos, 2021. 1 vídeo (1h4min). 

Publicado pelo Canal TV 247. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=XO5O_WSxf-E. Acesso em: 

30 jul. 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=XO5O_WSxf-E
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 Por fim, o livro de ocorrência, embora não seja o protagonista na função de vigilância 

e de punição dos estudantes ―indisciplinados‖, tem exercido um papel que apresenta certa 

relevância na educação brasileira, enquanto mecanismo de controle dos estudantes. Tal prática 

de controle no ambiente escolar parece refletir uma cultura marcada por relações autoritárias, 

altamente hierarquizadas. Importa a reflexão sobre como tais relações têm prejudicado práti-

cas educacionais comprometidas com uma educação de qualidade, voltada à formação plena 

dos estudantes, formação essa que não pode abrir mão do que há de mais importante em se 

tratando de formação humana: a liberdade!   
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