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PROJETO DE PESQUISA 

 

O discurso escolar: uma análise sobre o olhar do aluno 

 

Miriam Valéria Gomes Sabeh
1
 

 

Resumo 

O presente projeto tem como pretensão a análise do sentido da concepção de escola presente 

no discurso dos alunos de ensino fundamental, especificamente do 7º ano escolar. Para refletir 

acerca de suas acepções, antes de tudo, faz-se necessário dar voz aos alunos. Por isso, parte 

este projeto de uma pesquisa de campo realizada na cidade de Jaú, com uma sala de uma 

escola de ensino público periférica. O intuito é analisar se e como as relações de poder surgem 

nos discursos dos alunos em um espaço onde ocorrem conflitos e interlocuções influenciadas 

por jogos hierárquicos de poder e práticas pedagógicas autoritárias. Com base na Análise do 

Discurso de linha francesa, especialmente nos estudos acerca da microfísica do poder de 

Foucault e nos estudos da linguagem do Círculo de Bakhtin, pretende-se pensar a relação 

entre macro e micropoderes, tendo em vista o institucionalizado hierarquicamente (inclusive 

como símbolo do Estado, segundo Althusser) e o periférico, considerado marginal. Para 

fomentar as discussões pretendidas, adotar-se-á o clipe da canção Another brick in the wall, 

da banda Pink Floyd, como mote e aporte significativo de identificação das relações entre 

instituição e comunidade discente, bem como de que maneira as relações de poder penetram e 

influenciam o ensino-aprendizado nas relações professor e estudante, educando e escola, 

conhecimento institucionalizado e vivências sociais. A hipótese da pesquisa é a de que as 

questões de poder desestimulam o ensino-aprendizado e a convivência com a escola, tida 

como instrumento autoritário e artificial, com o qual a sociedade não se identifica, uma vez 

que não considera a heterogeneidade, a diferença e a relação com o mundo e os atos vividos. 

Lidar com tal situação é o desafio empreendido. 

 

Palavras-chave: Discurso; voz; Foucault; poder; escola. 
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Problema de pesquisa – apresentação e justificativa 

 

Vivemos em tempos que, além das barreiras que precedem a interação entre culturas 

na relação entre professor/escola/alunos, a cognição é, também, influenciada pelo avanço 

tecnológico. Com a explosão de informações, juntamente aos estímulos visuais e auditivos, as 

demandas dos discentes aumentam e se transformam. Vivenciamos uma desmotivação 

proeminente dos alunos em relação às suas responsabilidades para com os elementos do 

ambiente escolar. Pelo viés da linguagem, podemos atribuir esse fenômeno a uma relação 

instaurada de maneira ineficaz e pelos obstáculos de interação entre aluno, conteúdo 

programático e professor, por meio de diferentes formas de linguagem. 

Todas as atividades, inclusive as da prática escolar, envolvem a oralidade. O 

desempenho cognitivo está atrelado ao uso da fala. A falta de interesse dos alunos, de certa 

forma, está atrelada ao uso da linguagem oral, como explica Lakomi: 

 

[...] os experimentos de Vygotsky demonstram que a fala tanto acompanha a 

atividade prática ou física da criança como também desempenha um papel 

específico na sua realização. Por exemplo, quando a criança procura atingir 

um objetivo, ela fala enquanto age. A fala é tão necessária quantos os olhos e 

as mãos na execução de tarefas práticas. (LAKOMI, 2008 p. 39). 

 

 De maneira oral, a interação entre professores e alunos é estabelecida e, por meio da 

linguagem verbal, também se constrói um processo de identificação histórico-cultural. Ao 

estabelecer a igualdade entre os presentes no ambiente, o aluno passa a criar e não somente a 

reproduzir ou adquirir um conhecimento transmitido, agindo sobre a nova experiência, em 

conjunto com os colegas e com o professor. A comunicação permite que o aluno se firme 

como parte fundamental do grupo e o jogo verbal, especificamente o oral, não prevê 

transmissão de um sobre o outro, mas sim de um com o outro, o que, muitas vezes, não 

ocorre, dada a estrutura da escola, encarada como Aparelho Ideológico do Estado (AIE), 

ainda que com pretexto democrático de respeito e formação da cidadania. No discurso 

explícito, a escola, como instituição, quer ser formadora de criticidade, mas ao se colocar 

dessa maneira, já explicita, ainda que indiretamente, seu intuito arrogante de modificadora 

cultural, muitas vezes, agindo de maneira impositiva, completamente desconectada com os 

maiores interessados: a comunidade local.  

Na maior parte das vezes, a escola sequer se dá ao trabalho de auscultar as 

necessidades e desejos do alunado. Impõe-lhe conteúdos programáticos ao pensar saber o que 
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lhe é “melhor”, colocando-se, hierarquicamente, acima do outro, sobre ele, sem sequer pensar 

em trocar de papel com ele (aprender sua cultura, etc). Esse é, a nosso ver, o maior empecilho 

com relação ao ensino-aprendizagem, à convivência e à falta de estímulo à educação. Afinal, 

como nos explica Freire, 

 

[...] pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à escola, o dever 

de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes 

populares, chegam a ela - saberes socialmente construídos na prática 

comunitária - mas, também, como há mais de trinta anos venho sugerindo, 

discutir com os alunos a razão de ser alguns desses saberes em relação com o 

ensino dos conteúdos. (2010, p. 30). 

 

O que a escola considera mau desempenho e comportamento não-desejado dos alunos 

está atrelado à falta de motivação e a um julgamento acerca do que é importante ser 

aprendido-ensinado e como se deve comportar, sem consultar os sujeitos envolvidos – pouco 

ou nada a escola sabe acerca da opinião, dos anseios, necessidades e desejos dos discentes. 

Assim, a falta de relevância dada à voz do alunado leva a uma não identificação entre o 

conhecimento institucionalizado (considerado por ele, muitas vezes, chato, artificial e inútil) e 

a identidade da comunidade “atendida” (ou não-atendida) pela escola.  

Uma escola muda quer impor o silêncio de forma ditatorial, baseada em avaliações 

punitivas e, o pior, com tom benevolente de caridade, superioridade e ar esnobe. As relações 

que se estabelecem nesse tipo de ambiente entre os sujeitos envolvidos só podem ser de 

violência - reação natural de sujeitos que não aceitam docilizar seus corpos selvagens 

(Foucault), uma vez que não são ouvidos nem vistos como são, mas de maneira estereotipada 

e preconceituosa, sem considerar seus feitos, reflexões e experiências. O resultado é o caos 

encontrado, muitas vezes, em diversos espaços escolares. Caos que representa o monologismo 

hierárquico que fundamenta a escola como instrumento de adestramento, a fim de manter as 

coisas em seus lugares, em prol do Estado, como bem já analisaram Althusser e Foucault. 

Com base na oralidade, uma relação pode se desestabilizar, assim como, por meio 

dela, o diagnóstico de uma relação pode ser detectado. Neste projeto, partimos da interação 

verbal marcada, especificamente, pela prática oral entre professor e aluno, com vistas a 

escutá-lo para, a partir da sua visão acerca das relações de poder na escola, possamos 

relacionar o ensino-aprendizado com a relação entre os sujeitos e tentar, ao olhar para o outro 

como igual e escutá-lo, tentar estimular o convívio e modificar as relações ao flagrar algumas 

problemáticas instituídas. Só então, acreditamos ser possível desenvolver o gosto pela 

vivência escolar e o prazer pelo estudo, uma vez que, em interação real, a escola possa vir a 
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lhe fazer sentido, mesmo que como seu diverso, pois um outro diferente respeitoso, que o vê  

e escuta, sem perder a própria identidade. 

Nesse sentido, as nossas hipóteses são as de que:  

 

 as relações dialógicas heterogêneas trazem à tona o embate entre vozes e valores comuns e 

díspares que podem levar à convivência das diferenças,  influenciando o desempenho 

discente, de maneira positiva ou não, a depender da condução (respeitosa ou não) direcionada 

à diversidade; 

 os elementos culturais, impregnados na prática discursiva de professores e alunos, são 

essenciais para que se estabeleça uma relação mais harmônica no processo educacional entre 

os sujeitos e a escola, que pode (ou não – a depender da condução), transformar-se em um 

“locus heterotópico” (Foucault) ou manter-se como instrumento de poder. 

 

Em outras palavras, a dinamicidade das relações pode levar a concepções de educação 

e de escola completamente opostas, sempre tendo em voga os atos dos sujeitos. 

 

Objetivos 

 

Podemos dividir os objetivos do estudo proposto neste projeto em: 

 

Objetivo geral 

 

Analisar os discursos proferidos pelos alunos acerca do papel da escola e da 

concepção de educação, bem como estabelecer relações entre as vozes dos discentes e o 

discurso hegemônico da escola para investigar os fatores que permeiam suas vozes e refletir, a 

partir dos diagnósticos levantados, sobre o sistema escolar e concepções de educação. 

 

Objetivos específicos 

 

 Promover um debate sobre o discurso escolar com os alunos de uma escola pública de 

Jaú, numa sala de 7ª série;  

 Analisar o discurso dos alunos sobre o sistema educacional, a partir de uma discussão 

motivada por um videoclipe da banda Pink Floyd; 
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 Refletir sobre alguns dos fatores que envolvem a relação nada harmônica entre o 

discurso institucional escolar e o discurso do aluno; 

 Pensar sobre procedimentos possíveis para a realização de uma educação efetiva (de 

qualidade), que considere as heterogeneidades e diferenças. 

 

Fundamentação Teórica 

 

A partir da problemática a ser pesquisada, o referencial teórico que fundamenta nossas 

reflexões é a genealogia e a microfísica do poder, de Michel Foucault; aliada, de certa forma, 

aos estudos da linguagem do Círculo de Bakhtin, pois essas perspectivas irão colaborar para 

pensarmos as relações de poder instituídas na escola.  

O estudo da linguagem humana teve seu início baseado no sistema linguístico (signo, 

língua e fala, diacronia e sincronia, sintagma e paradigma etc), com Ferdinand Saussure e, 

também, com base nas estruturas sintáticas, abordadas de maneira generalista (a “G.U.”) de 

Noam Chomsky (respectivamente, linguística estrutural e teoria gerativa). 

 No entanto, o alcance desses estudos não atingia os processos de interação humana, 

além do olhar sobre as “formas” como dizemos o que pretendemos, de acordo com o meio em 

que nos encontramos. A partir da necessidade de um novo olhar sobre esses processos e 

relações, surgem os estudos de Vygotsky, com a teoria da atividade verbal; e da filosofia da 

linguagem do Círculo de Bakhtin: 

 

A teoria da enunciação, formulada por Bakhtin, explica os significados dos 

enunciados produzidos pelas falas dos indivíduos de uma determinada língua, 

levando em consideração não só o sentido desses enunciados como também 

suas condições de produção. (MENEGUSSO e MENGARDA, 2008, p.2). 

 

Segundo Barros (2001, p.27), “Em diferentes textos Bakhtin trata dessa questão e 

ingressa no campo dos estudos que hoje se desenvolvem sobre a interação verbal entre 

sujeitos e sobre a intersubjetividade”. Completamos, com as palavras da autora (2001, p.26), 

ao pensarmos acerca das pesquisas em ciências humanas, que  

 

As reflexões de Bakhtin sobre as ciências humanas e a linguagem indicam já 

algumas das razões que o tornaram precursor e antecipador dos estudos do 

discurso. Seu ponto de partida, seu gesto inicial na concepção da própria 

ciência é o de colocar o texto como fulcro, como lugar central de toda 

investigação sobre o homem. 
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 Sob o viés do estudo bakhtiniano, enxergamos a prática discursiva dos sujeitos entre 

si, sempre em relação a um outro e a um contexto sócio-histórico-cultural. Afirma Brait sobre 

o Círculo que seus estudos “[...] permitem compreender com maior propriedade, ou menor 

ingenuidade, alguns posicionamentos essenciais diante da linguagem, da vida e dos sujeitos 

que aí se insinuam e se constituem” (2010, p.9). 

Para Bakhtin, as diversas esferas da atividade humana se constituem por meio da 

linguagem. Afinal, as interações verbais acontecem em meio a diferentes situações sociais e, 

por meio da linguagem, uma contextualização é permitida como um campo de batalha social, 

no qual a mesma linguagem assume a função de colocar em embate diversos discursos, seja 

em concordância ou discordância, por meio de incorporação ou rejeição, parcial ou total, da 

diferença (e) do outro. Seja como for, o outro jamais é esquecido, abortado, apagado, abolido. 

Ao contrário, para o Círculo, o outro é o centro de sua filosofia, pois é a partir e por meio do 

outro que o eu se constitui. Por isso, a responsibilidade é tão cara aos estudos bakhtinianos, 

pois o ato é, já, desde o seu nascimento, reação, resposta. Segundo Bakhtin (2011, p. 271): 

 

[...] o ouvinte, ao perceber e compreender o significado linguístico do discurso 

ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição responsiva: 

concorda ou discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, aplica-o, 

prepara-se para usá-lo. Essa posição responsiva do ouvinte se forma ao longo 

de todo o processo de audição e compreensão desde o seu início, às vezes 

literalmente a partir da primeira palavra do falante [...].  

 

 Percebemos pela afirmação acima a importância da participação e da relação eu-outro, 

bom como das diferentes funções dos envolvidos num processo discursivo. Processo este 

visto não como abstração, mas sim, ao contrário, como social real. Daí, a importância de se 

considerar as interações como sócio-histórico-sociais, uma vez que a linguagem assim é 

concebida, tanto quanto os sujeitos, feitos de linguagem e semioses do real, para Bakhtin.  

Sendo assim, uma questão fundamental a ser discutida é a construção do sentido de 

cultura. Melhor, de culturas, no plural. Afinal, se estudar a linguagem significa considerar o 

sujeito e a história, do ponto de vista discursivo, então, de certa forma, por meio da 

linguagem, estudamos a cultura e a sociedade.  

Define Machado (2010, p.158) a relação entre gêneros discursivos, cultura e 

dialogismo como “dispositivo de organização, troca, divulgação, armazenamento, transmissão 

e, sobretudo, de criação de mensagens em contextos culturais específicos”. Um meio, por 

mais que abarque a diversidade de vozes, é repleto de identificações. Assim, nas diferentes 
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formas de vivência e manifestações culturais, encontramos necessidades, desejos, construção 

imaginária, criação de imagens, enfim, trocas discursivo-ideológico-culturais.  

Quanto à concepção de ideologia, podemos dizer, calcados em Miotello, que 

 

Bakhtin e seus companheiros do Círculo não trabalham, portanto, a questão da 

ideologia como algo pronto e já dado, ou vivendo apenas na consciência 

individual do homem, mas inserem essa questão no conjunto de todas as 

outras discussões filosóficas, que eles tratam de forma concreta e dialética, 

como a questão da constituição dos signos, ou a questão da constituição da 

subjetividade. (2010, p.168). 

 

Segundo Gonçalves, (2012, p.13), a linguagem é marcada pela subjetividade e pela 

ideologia e “[...] como instituição social, a linguagem não existe fora da sociedade, de 

maneira que os discursos refletem ideias, conceitos e concepções da cultura, da sociedade e da 

época que representa”. Não há forma de desvincular a linguagem de suas culturas e 

ideologias. Desse ponto de vista, ensinar-aprender uma língua significa colocar em embate 

culturas, valores e sociedades. Daí, a importância de escutar e não tirar as vozes do outro de 

qualquer espaço e interação. Ao contrário. E este é o intuito deste projeto: escutar ativamente 

as vozes dos alunos como sujeitos sociais repletos de vida a se manifestar. 

Segundo Lakomy, “para Vygotsky, o contexto social e o desenvolvimento cognitivo 

humano caminham juntos” (2008, p.38). A ideia sobre a contextualização de Freire (2011, 

p.102) dialoga com o interacionismo de Vygotsky no sentido de que Freire considera o outro 

como centro da interação, o que podemos compreender por meio da seguinte afirmação: “É 

preciso vê-lo, portanto, em sua interação com a realidade, que ele sente, percebe e sobre a 

qual exerce uma prática transformadora”. Complementa o autor (2011, p.103) que “O homem 

é homem e o mundo é histórico-cultural na medida em que, ambos inacabados, se encontram 

numa relação permanente, na qual o homem, transformando o mundo, sofre os efeitos de sua 

própria transformação”.  

Na pesquisa aqui proposta, pretendemos dar ênfase à manifestação discente em relação 

à prática institucional, a priori. Doravante, poderemos concluir sobre a relação entre ambas e, 

então, analisar a forma como a relação discente-docente dialoga com os outros segmentos 

escolares. O diálogo entre os discursos do grupo (alunos e professor) sobre o da escola (que 

são fatores complementares entre si), nesse cenário de “interatuação” constante, permite-nos 

enxergar a atenção ao papel do “outro” (“tu”) nas relações, pois implica na aceitação da 

diversidade (construção do “eu”, que é um fator histórico-social), uma troca transformadora e 

cíclica que permite aos participantes se complementarem. 
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A partir de um debate estabelecido sobre a educação e a escola, motivado pelo clipe da 

canção Another brick in the wall
2
, da banda Pink Floyd, analisaremos o discurso do sujeito 

educando, que possui uma posição responsiva no processo educativo, podendo concordar ou 

não com as formar de linguagens utilizadas na escola, com os valores por ela e nela 

transmitidos de um ponto de vista específico, bem como refletiremos sobre como as relações 

de poder aparecem ou não em seu discurso, no ambiente escolar, numa atividade acadêmica.  

Fazer dialogar as diferenças encontradas no espaço escolar, expostas pelas diversas 

formas de linguagem, é uma ação complexa, mas fundamental no processo de construção 

intelectual e profissional, respectivamente, discente e docente. A falta de identificação do 

aluno (com base na troca da prática linguageira), pela ausência ou displicência na 

consideração das diversas vozes que compõem as salas de aula, pode acarretar, dentre outros 

conflitos, a falta de motivação, de prazer em aprender e da disposição para a interação, o que 

leva o aluno a um dado processo intelectual e cognitivo. 

Ao entender a linguagem sob o viés da teoria bakhtiniana, na qual o sujeito se constitui 

a partir dos dizeres do outro, surge a necessidade de compreensão da interação discursiva 

entre aluno e escola, bem como entre discente e docente. Os mecanismos de controle do 

discurso de Foucault também serão considerados na pesquisa proposta, dada a temática 

envolta nos mecanismos hierárquicos de poder – impossível não tocar nessa noção (de poder), 

uma vez que, acreditamos, seja ela a concepção que desanima os alunos, inibindo a 

aprendizagem e o prazer de estudar, por falta de identificação com a estrutura e o conteúdo a 

ele oferecido como se ele fosse uma “folha de papel em branco” que pode ser preenchida 

como bem a escola quiser. Não. Não é assim. O discente é, antes de tudo, sujeito humano com 

seus valores, sua história e sua cultura e isso deve ser considerado se queremos um ensino-

aprendizagem de qualidade, eficaz e, de fato, crítico-reflexivo. 

Para Foucault, os discursos são controlados pelos mecanismos de poder que invadem 

as relações sociais de maneira microfísica. Segundo o autor, 

 

[...] em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 

selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos 

que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 

acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade. [...] 

Sabe-se que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo 

em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de 

qualquer coisa. (FOUCAULT, 1998, p. 8, 9) 

 

                                                           
2
 Letra da canção em inglês e uma versão em português se encontram anexas. 
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 Calcamo-nos também nas teorias foucaultianas porque as relações de poder 

disciplinares pertinentes ao universo escolar, no âmbito de espaço institucional, desde as 

pequenas atitudes que representam e acabam por dar forma e materialidade às relações de 

poder, são parte central do estudo proposto. Foucault, em sua obra Vigiar e Punir, objetiva o 

entendimento da dinâmica do poder, tendo como base sua militância em diversas prisões de 

vários países. O autor evidencia o que sai de foco, desconstrói diversas ideias que são 

impostas e instituídas há muito tempo na sociedade. 

Para entender essas ideias impostas, Foucault traz à luz estudos sobre as relações de 

poder e as formas como o mesmo é constituído e exercido. Por meio de reflexões  sobre como 

se firmam o poder, a disciplina, a revolta, a resistência, a liberdade, a obediência, a norma e a 

lei, analisaremos como se constituem e revelam os sentidos no universo escolar. 

Foucault, ao pensar nas questões estruturais e microfísicas de poder, reflete acerca de 

diversas instituições (fábricas, prisões, hospitais psiquiátricos, quarteis e escolas) como 

exemplos do que denomina como “instituições de sequestro”, ao entender o sistema capitalista 

como uma sociedade disciplinar. 

As instituições são conduzidas por políticas que visam controlá-las de forma 

hierárquica por meio da prescrição de comportamentos humanos homogêneos e já 

estabelecidos. Foucault não centraliza, todavia, o exercício de poder especificamente na 

política ou no governo, como a concepção marxista, mas entende o poder em sua 

microestrutura, internalizado no sujeito, visto como algoz de si mesmo, uma vez interpelado 

pela linguagem e pela ideologia. Ao pensar a microfísica do poder, consegue enxerga-lo nas 

mais diversas relações, as mais íntimas possíveis, pois se encontra em todos os lugares e 

atinge todas as pessoas. O autor ressalta que não há um poder único, mas práticas de poder 

que se espalham em todas as estruturas sociais através de diversos mecanismos. O 

panopticon, mais que uma torre de vigilância externa, ganha ainda mais força quando 

internalizada: o sujeito passa a se auto adestrar para se comportar da maneira (tida como) 

adequada, docilizando sua própria selvageria. Isso é o que ocorre na escola.  

A disciplina no ambiente escolar é estabelecida por meio de regras a serem cumpridas 

e mantidas de modo que haja certo controle sobre o aluno. O aluno não pode falar durante a 

aula; não pode ir ao banheiro na primeira aula e na quarta aula; e também não deve ir ao 

banheiro duas vezes na mesma aula. Essa regra é válida também em relação a beber água. E 

esses são apenas alguns exemplos. O professor também deve cumprir certas regras, como não 
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se ausentar da sala de aula, ser cuidadoso com as vestimentas e deve calar-se diante de 

grosserias de alunos para com ele. Tudo em nome da ordem sistêmica. 

Foucault, afirma que o poder nas sociedades está ligado ao corpo e que é sobre o 

mesmo que são impostas limitações, obrigações e proibições. Para o autor, surge a noção do 

corpo dócil, que pode ser utilizado, transformado em função do poder. Na escola, a 

transformação de corpos selvagens em corpos dóceis é um dos mecanismos mais usados para 

o adestramento, tanto de seus corpos quanto de suas mentes e um dos grandes responsáveis 

pelo desestímulo à aprendizagem, pois uma das formas de inscrevê-lo num outra ordem 

discursiva: a da obediência militar, tal qual denuncia o clipe de Pink Floyd. A disciplina, vista 

como elemento intra-escolar, alimenta e alicerça esse aparelho ideológico do Estado 

(Althusser). Foucault acaba por definir disciplina como um método que permite um controle 

das operações do corpo, que o submetem e impõem essa relação de docilidade-utilidade com 

todos os envolvidos no processo (tanto alunos quanto docentes e demais funcionários).  

O olhar hierárquico autoritário de docentes, funcionários (especialmente, inspetores) e 

diretores funcionam como uma punição “normalizadora”. Isso, sem contar outros exemplos de 

técnicas minuciosas que englobam o poder disciplinar (encaminhar para à coordenação, 

observações em livros de registros e ocorrências, notas em boletim, avaliações, controle de 

frequência são estratégias e táticas utilizadas) para que permaneça a “normalidade” escolar. 

Os professores também fazem parte dessa forma estruturada de poder, como sujeitos 

que obedecem as regras e são pressionados pelo alcance de índices em avaliações 

monológicas “propostas” por instituições de poder aos alunos, que objetivam não a formação 

de um cidadão e nem ao menos de um vestibulando, mas sim de passividade, vigilância e 

controle. Os alunos são “medidos” por números de acertos em questões avaliativas que não 

refletem o que pensam, o que realmente sabem ou sua capacidade. Na verdade, sequer 

avaliam apreensão de conteúdo.  

A arquitetura escolar proporciona um ambiente favorável às práticas de vigilância . 

Carteiras perfiladas, professor em um espaço reservado frente aos alunos, janelas com grades 

e câmeras em todos os ambientes, tudo para promover a “segurança” de todos em um sistema 

de controle hierárquico, representante do poder hegemônico. A intenção, segundo algumas 

autoridades, é poder controlar para que não haja a necessidade de punir. Mas, já não é demais 

ter de controlar para que o outro haja como alguns acreditam ser “conduta ideal”, retirando 

desse outro a sua subjetividade e a sua história? Apesar do que é dito, pune-se por meio de 

anotações em cadernetas, avaliações monológicas, notas que nada dizem acerca da vivência 
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do outro, conselho de classe (entre “iguais”), enfim, por meio de mecanismos que compõem 

um sistema que engendra o educacional. A questão disciplinar permeia todos os atos: desde o 

planejamento didático, comunicados, reuniões periódicas até o momento de intervalo na sala 

dos professores. Essa é uma preocupação do cotidiano escolar. 

De acordo com Foucault, “(...) o poder e o saber produzidos pelas normas disciplinares 

são fundamentais para a organização burocrática. Em uma sociedade de instituições 

burocratizadas como a nossa, o poder disciplinar se desenvolve em todo tecido social” 

(KRUPPA, 1994, p. 102). O poder disciplinador está direcionado para a escola por meio de 

mecanismos de vigilância na construção do “saber” educacional: ensino via vigilância e 

mecanismos disciplinarizadores para moldar os alunos que participam do sistema escolar.  

Todos os anos, as ações pedagógicas são revistas como forma de tentativas de 

melhorias nos programas. Novos materiais didáticos, projetos educacionais e inúmeras 

discussões sobre esses tópicos surgem em meio a reuniões. Entretanto, tudo termina por 

ganhar uma roupagem diferenciada, uma vez que o fundamento continua o mesmo, seguindo 

o padrão imposto por um poder controlador que busca disciplinar alunos, professores e 

demais profissionais da educação. Muitas vezes, durante as discussões sobre projetos a serem 

desenvolvidos com os alunos são apresentadas propostas idealizadoras, com bom fundamento 

e função útil de aprendizado, mas, no momento em que essas propostas interferem na 

estrutura da sala de aula, ou seja, algo que tem de ser desenvolvido fora do sistema padrão 

(lousa e giz, alunos perfilados) tem-se certa resistência de coordenadores, direção e até 

mesmo de alguns professores, pois os alunos vão “sair do controle”, da vigilância, do aparente 

local seguro. Isso demonstra o quanto o sistema está introjetado em cada sujeito que o 

compõe, o quanto a estrutura de poder está latente de maneira inconsciente. Assim, continua-

se com toda a idealização no papel e segue-se a dominação controladora.  

Para que toda essa disciplina se realize, é necessário que haja um espaço onde os 

sujeitos possam ser vigiados, com seus comportamentos visualizados para um melhor controle 

e para que respeitem as normas e nada mais eficaz, conforme Foucault, que um sistema 

punitivo com função normalizadora. A escola, sob essa ótica, é um espaço útil e funcional, 

pois os alunos são distribuídos em salas, separados pela idade, muitas vezes por nível de 

aprendizagem e comportamento, são dispostos em filas, tudo para uma melhor vigilância e, 

nesse tipo de distribuição, o professor tem uma grande parcela de colaboração. 

A distribuição das salas em fileiras, com alunos uniformizados, sempre em ordem, tem 

o objetivo de manter a obediência dos mesmos. A escola, com essa estrutura física, muito se 
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assemelha e pode ser comparada com a estrutura das prisões, tal qual estudadas por Foucault. 

Num local onde não pode haver comunicação, a arquitetura física já demonstra a estrutura de 

poder autoritária com pretexto de protetora, tal qual um presídio, pois apresenta portões 

fechados a chaves e cadeados, sem visibilidade, refeitório comunitário, câmeras, muros altos, 

janelas com grades e horários de ir e vir controlados.  

O poder disciplinador não é exclusividade apenas da estrutura física da escola, pois 

também está presente no sistema interior e comportamental da escola, uma vez que há a 

exigência do cumprimento de todo o horário de aula, para que professores e funcionários 

cumpram suas tarefas, produzam e, assim, de forma hierárquica, “obriguem” os alunos a se 

adequarem ao sistema, para que tudo funcione de maneira controlada e codificada (o controle 

do corpo, que requer docilidade em suas operações mínimas). Nesse sentido, o docente,de 

certa forma, ao invés de estimular uma formação cidadã crítica, acaba, mesmo discordando 

disso, assumindo o papel do “agente penitenciário”, para continuarmos no reino presidiário. 

Toda hierarquia de poder, de acordo com Foucault, tem como fundamento o controle, 

“[...] 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” (1997, p. 153). O poder 

disciplinar não tem a intenção de reter forças, mas fazer interligação, multiplicação e 

utilização, consolidando-se por meio da vigilância hierárquica e outros meios de punição. 

A rigorosidade, juntamente a outras regulamentações, funciona como um sistema 

punitivo (como a permissão da entrada do aluno na escola somente se estiver uniformizado; a 

ausência do aluno da sala de aula, apenas se estiver com o crachá do professor. Essas são 

normas de circulação para evitar os desvios das sob as regras escolares). Segundo Foucault, 

esse sistema punitivo acontece por meio de 

 

“micropenalidades do tempo (atrasos, ausências, interrupções das tarefas), da atividade 

(desatenção, negligência, falta de zelo), da maneira de ser (grosseira, desobediência), 

dos discursos (tagarelice, insolência), do corpo (atitudes incorretas, gestos não 

conformes, sujeira), da sexualidade (imodéstia, indecência) (1977, p. 159).  

 

Quando transgride a norma, a penalidade é consequente (por exemplo, conversas com 

os coordenadores, reunião com os pais, mudança de sala, ocorrência no livro escolar de 

ocorrências, prejuízo nas notas e, em alguns casos, suspensão. Dessa maneira, os alunos ficam 

receosos com relação às possíveis punições, caso transgridam alguma das normas escolares). 
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A punição é um mecanismo que garante a eficácia das penalidades e o funcionamento do 

sistema. Essas maneiras de punir são chamadas por Foucault de “gratificação-sanção”. 

Um sistema que acredita em e prega recompensas como forma competitiva de 

estímulo aparentemente positivo que mascara a punição como reforço negativo à resistência e 

rebeldia é um sistema fincado nas relações normalizadoras de poder. A escola premia os 

alunos exemplares e torna operante a correção dos alunos em sala de aula, pois visa a 

utilização de gratificações como forma de sanções, tendo como pretexto a ideia de que os  

alunos indisciplinados procurariam com maior afinco recompensas e se afastariam das 

penalidades, aceitando de maneira mais naturalizada a docilização de seus corpos e mentes, 

tanto quanto o apagamento de suas subjetividades e histórias. 

Essa estratégia de uso de uma suposta premiação acaba, ainda, por comparar os 

sujeitos a partir de um único critério, sem considerar suas diferenças e peculiaridades, 

colocando-os como “melhores” e “piores”. Essa hierarquização vai além da comparação entre 

alunos, há também a comparação entre as salas (“boas” e “ruins”), professores (considerados 

“bons” aqueles que possuem maior “domínio” disciplinar sobre a sala – logo, aquele que 

melhor se adequa e reproduz a lógica sistêmica do poder hegemônico) e escolas. 

O sistema disciplinar é pertinente também nas avaliações. Por meio desse tipo de 

sistema (e) de poder, o professor conhece seus alunos, compara-os, classifica-os, treina-os 

para normalizá-los. “O exame combina as técnicas da hierarquia que vigia e a sansão que 

normaliza. É um controle normalizante, uma vigilância que permite qualificar, classificar e 

punir.” (FOUCAULT, 1997, p. 164)  

As avaliações envolvem todo um esquema padronizado em sua estrutura, 

comportamento disciplinar e tempo. Durante a avaliação, os alunos são perfilados, proibidos 

de qualquer conversa ou gesto e informados do horário de início da prova e término da 

mesma. Esse esquema de aplicação da avaliação reflete o poder, mostra o peso da disciplina 

na vida escolar. A avaliação permite comparar os alunos, analisá-los, obter um conhecimento 

sobre o aluno (suas aptidões, deficiências e a maneira como evolui ou se desvia), sempre 

ligado ao exercício de poder e não realmente ligado a um aprendizado dialógico.  

A escola, com suas “técnicas” de disciplina, massacra a todos, pois invisibiliza alunos 

e professores, obrigando-os a aceitarem essa estrutura de poder punitivo, ao invés de colocar 

as relações em diálogo, como prevê (e não faz). Da forma como se encontra estruturada, a 

escola define o sujeito-aluno à sua maneira, dentro dos padrões acordados com a sociedade de 

poder ao invés de ausculta-lo e também aprender com ele. 
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O discurso escolar é ambivalente, pois prega uma atitude responsiva, democrática e 

respeitosa, ao mesmo tempo em que age de maneira autoritária e hierárquica. Ele semiotiza 

uma luta entre vozes sociais, entre aluno e escola, discente e docente e entre discentes. Afinal 

as relações de poder não são simples nem totalmente explícitas. Alunos e professores se 

revoltam e isso pode aparecer em forma de doença ou violência. Por isso, pretendemos 

escutar as vozes dos alunos, bem como analisar o embate dialógico voltado às relações de 

poder existentes na escola a partir de uma sala de uma escola específica, vista como exemplo 

qualitativo de pesquisa, bem como tentar compreender em que sentido atos de poder 

acarretam determinadas relações e concepções de educação. Esse é o propósito deste projeto, 

que se justifica por se propor a refletir sobre vozes e sujeitos “invisíveis” que se querem e 

devem ser visíveis e audíveis, uma vez que plenos de sentidos. 

 

Procedimentos metodológicos 

 

Este projeto prevê uma pesquisa de cunho qualitativo e seguirá as concepções 

bakhtinianas e focaultianas, ao se pautar nos discursos dos sujeitos discentes, tomados como 

corpus de nossa pesquisa. Esta proposta abrange ainda uma pesquisa teórica com relação aos 

preceitos bakhtinianos e focaultianos e envolve o clipe da canção Another brick in the wall 

como mote significativo que estimulará a reflexão discursiva dos sujeitos a serem analisados.  

Iniciaremos o estudo com uma revisão teórica. Afinal, de acordo com Luna (1998, 

p.83), “Uma revisão teórica, em geral, tem o objetivo de circunscrever um dado problema de 

pesquisa dentro de um quadro de referência teórico que pretende explica-lo”.  

Assim, a partir da teoria bakhtiniana, poderemos direcionar o olhar para o sujeito e a 

interação, na busca de uma compreensão sobre o discurso por ele (aluno) produzido. Para que 

isso aconteça, é essencial que o pesquisador consiga captar algum aspecto do modo como o 

sujeito apreende o mundo, colocando-se em seu lugar para configurar o entendimento. 

Foucault será utilizado para nos auxiliar a entender e analisar acerca dos processos de 

poder, tão intrínsecos e flagrantes na escola e sempre criticados pelos alunos. 

Envolveremos na pesquisa 36 alunos, do 7º ano, de uma Escola Estadual de Jaú, do 

período vespertino. Acreditamos no potencial discursivo dos alunos em questão, devido às 

respostas com relação às atividades reflexivas realizadas durante o ano de 2013. 

Pretendemos, por meio da pesquisa de campo, realizar um debate com os alunos sobre 

o discurso escolar. Para iniciar a atividade, haverá a exibição do clipe da canção Another brick 
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in the wall (com legenda em português). Após a exibição, observaremos a reação dos alunos, 

bem como se os mesmos relacionam ou não o clipe com suas realidades. 

O objetivo da pesquisa, como já dito, reiteramos, é analisar os diversos discursos 

produzidos pelos alunos, suas vozes sociais, suas posições estratégicas em meio à circulação 

da voz social escolar, suas reflexões. 

A descrição e a análise a serem tecidas a partir da discussão e da reflexão dos alunos 

se pautarão em seu discurso, pois compreendemos que o discurso nasce de relações, que 

denuncia a posição dos sujeitos, como um meio de expressão do ser. 

Toda a ação do debate em sala de aula será gravada em áudio e vídeo e, 

posteriormente, os discursos serão transcritos para uma análise sobre a reflexão do discurso 

do aluno com relação ao discurso da escola, colhido a partir de documentos que registram e 

referenciam marcas de uma voz estatal/institucional. 

Nesse sentido, a pesquisa proposta se pauta em descrição e análise e se divide em dois 

tipos: a pesquisa bibliográfica (fundamentação teórica e história da escola) e a de campo 

(coleta de dados documentais e de atividades abertas com os alunos). 

 

Plano de trabalho e Cronograma  

 

O projeto será desenvolvido dentro do período de 13 meses (de agosto de 2014 a 

agosto de 2015), com atividades que serão cumpridas da seguinte maneira: 

 

. Agosto e Setembro de 2014: fundamentação teórica, levantamento da história da escola e 

início da coleta de dados, na pesquisa de campo; 

. Outubro e Novembro de 2014: Continuação do desenvolvimento da base teórica juntamente 

com a pesquisa de campo e transcrição dos dados coletados; 

. Dezembro de 2014 e Janeiro de 2015: Início da escrita da dissertação; 

. Fevereiro e Março de 2015: Escrita da dissertação e análise dos resultados; 

. Abril e Maio de 2015: Reelaboração da redação final da dissertação a partir de correção 

realizada pela orientadora; 

. Junho e Julho de 2015: Finalização da redação final e entrega da dissertação; 

. Agosto de 2015: Banca do exame de defesa da dissertação do mestrado. Entrega da versão 

final da dissertação na pós com os ajustes sugeridos pela banca examinadora. 
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As reuniões de orientações serão marcadas mensalmente e toda vez que se fizer 

necessário.  

Além da pesquisa em si, nós nos comprometemos em participar de, pelo menos, dois 

eventos expressivos da área por semestre, com apresentação de trabalho; bem como em 

submeter ao menos um artigo por semestre para publicação em revista indexada da área. 

Por fim, também participaremos (como já ocorre) ativamente do GED – Grupo de 

Estudos Discursivos, tanto presentes nas reuniões presenciais semanais quanto nas discussões 

virtuais, ocorridas no grupo fechado do facebook, pois as reflexões em grupo muito nos 

auxiliam a pensar sobre o desenvolvimento de nossa pesquisa. 

Para facilitar a visualização do plano de trabalho proposto, segue o cronograma 

abaixo, em que as atividades aparecem, muitas vezes, concomitantemente, uma vez que a 

estrutura proposta apenas norteia didaticamente as ações a serem por nós realizadas: 
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ANEXO 

 

Seguem, a letra original (em inglês), de Pink Floyd; e a tradução (em português) da 

canção, por Mirian Sabeh. 

                                                                                                                      

Another brick in the wall 

 

Daddy's flown across the ocean 

Leaving just a memory 

Snapshot in the family album 

Daddy what else did you leave for me? 

Daddy, what’d ‘a leave behind for me?!? 

All in all it was just a brick in the wall. 

All in all it was all just bricks in the wall. 

 

"You! Yes, you behind the bike sheds, stand still lady!" 

 

When we grew up and went to school 

There were certain teachers who would 

Hurt the children in any way they could 

 

(oof!) 

 

By pouring their derision 

Upon anything we did 

And exposing every weakness 

However carefully hidden by the kids 

But in the town it was well known 

When they got home at night, their fat and 

Psychopathic wives would thrash them 

Within inches of their lives. 

 

We don't need no education 

We dont need no thought control 

No dark sarcasm in the classroom 

Teachers leave them kids alone 

Hey! Teachers! Leave them kids alone! 

All in all it's just another brick in the wall. 

All in all you're just another brick in the wall. 

 

We don't need no education 

We don't need no thought control 

No dark sarcasm in the classroom 

Teachers leave us kids alone 

Hey! Teachers! Leave us kids alone! 

All in all it's just another brick in the wall. 

All in all you're just another brick in the wall. 

 

"Wrong, Guess again!  

If you don't eat yer meat, you can't have any pudding. 

How can you have any pudding if you don't eat yer meat? 
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You! Yes, you behind the bikesheds, stand still laddie!" 

 

I don't need no arms around me 

And I don't need no drugs to calm me 

I have seen the writing on the wall 

Don't think I need anything at all 

 

No! Don't think I'll need anything at all 

All in all it was all just bricks in the wall. 

All in all you were all just bricks in the wall. 

 

Outro tijolo na parede 

 

O papai voou pelo oceano 

Deixando apenas uma memória 

Foto instantânea no álbum de família 

Papai, o que mais você deixou para mim? 

Papai, o que você deixou para mim? 

Tudo era apenas um tijolo no muro 

Todos são somente tijolos na parede 

 

"Você! Sim, você atrás das bicicletas, parada aí, garoto!" 

 

Quando crescemos e fomos à escola 

Havia certos professores que 

Machucariam as crianças da forma que eles pudessem 

 

(Uh!) 

 

Despejando escárnio 

Sobre tudo o que fazíamos 

E os expondo todas as nossas fraquezas 

Mesmo que escondidas pelas crianças 

Mas na cidade era bem sabido 

Que quando eles chegavam em casa 

Suas esposas, gordas psicopatas, batiam neles 

Quase até a morte 

 

Não precisamos de nenhuma educação 

Não precisamos de controle mental 

Chega de humor negro na sala de aula 

Professores, deixem as crianças em paz 

Ei! Professores! Deixem essas crianças em paz! 

Tudo era apenas um tijolo no muro 

Todos são somente tijolos na parede 

 

Não precisamos de nenhuma educação 

Não precisamos de controle mental 

Chega de humor negro na sala de aula 

Professores deixem as crianças em paz 

Ei! Professores! Deixem essas crianças em paz! 

Tudo era apenas um tijolo no muro 

Todos são somente tijolos na parede 

"Errado, faça de novo!"  
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"Se não comer sua carne, você não ganha pudim. 

“Como você pode ganhar pudim se não comer sua carne?" 

"Você! Sim, você atrás das bicicletas, parada aí, garota!" 

Eu não preciso de braços ao meu redor 

E eu não preciso de drogas para me acalmar 

Eu vi os escritos no muro 

Não pense que preciso de algo, absolutamente 

 

Não! Não pense que eu preciso de alguma coisa afinal 

Tudo era apenas um tijolo no muro 

Todos são somente tijolos na parede 

 


