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Introdução
A pesquisa que será relatada neste artigo buscou identificar em dois

contextos diferenciados, as concepções de infâncias que se apresentam, usando
como eixo norteador da investigação o conceito de “indisciplina”. O trabalho parte do
pressuposto de que alguns comportamentos são considerados aceitáveis e outros
estigmatizados, criando rótulos e determinações nas relações sociais infantis.
Buscando desconstruir o conceito de “aluno-problema” percebendo esta como uma
construção histórica e cultural, sujeito a subjetividade das interpretações.

Metodologia
No contexto escolar, as entrevistas foram feitas com dois alunos da 4ª série

da Escola Estadual de Ensino Fundamental Medianeira- Rio Grande, sendo um de 9
e o outro de 10 anos de idade. Eles estudam na mesma turma e, foram apontados
pela professora regente como crianças indisciplinadas.

Identificamos na pesquisa de campo, entrevistando as crianças, que numa
amostragem bem pequena já é possível perceber muitas faces da infância. Partindo
das falas de uma criança de 7 anos, preocupado em brincar sem compromisso, não
ter contas para pagar e não fazer nada. Outra criança na escola pesquisada tem 10
anos e quando crescer quer ser igual ao pai, que é seu mestre no Taekwondo, pai
que agiliza muito para levar dinheiro para casa. Essa criança fala em muitas
atividades diárias e fala de computador.

Discussão
A escola pesquisada não foge dos padrões estabelecidos para as instituições

modernas, a disciplina, o estudo, ditados, cálculos e outros instrumentos de
aprendizagem são valorizados ainda hoje não só nos currículos escolares, mas nas
narrativas das crianças: Eu gosto de ditado!(7 anos), É bom ser criança para
estudar! (10 anos), Antes da prova eu não posso brincar! (9 anos), Eu gosto da
professora! (10 anos), Só pode conversar baixinho! (9 anos), Eu to na infância, mas
quero aprender! (7 anos).

Se a escola está longe da sonhada e defendida por uma perspectiva de
trabalhar buscando o desenvolvimento integral do aluno e se nos padrões em que
ela está alicerçada não contempla a cultura do movimento corporal, surgem projetos
que partem deste pressuposto para promover ações de integração da comunidade.
Os projetos sociais em especial, o Projeto Segundo Tempo da Prefeitura Municipal
de Rio Grande, oferece atividades extra-curriculares para as crianças das
comunidades, onde a estrutura das escolas não é capaz de garantir experiências
significativas relacionadas a corporeidade e a valorização da cultura.

1 Aluna do PPG em Educação Física Escolar e Mestranda de Educação Ambiental- FURG.
2 Aluna do PPG em Educação Física Escolar e Multiprofissional em Saúde da família- FURG.



Resultados
Quando questionamos as crianças sobre disciplina, todas responderam que

não são indisciplinadas, apesar de termos selecionado justamente quatro crianças
que apresentavam este perfil. Definiram os indisciplinados como chatos e quando
questionados sobre regras, identificam que infringi-las é: falar palavrão, brigar,
bagunçar, falar alto, tirar a camisa e desrespeitar o colega.

Podemos pensar a partir dessas falas que na escola existe um discurso
disciplinar que atravessa as relações entre todos os segmentos da comunidade
legitimando o comportamento aceitável dentro dos padrões de uma sociedade
disciplinadora, útil para o contexto escolar.

Conclusão
Para Foucault disciplina é diferente de violência porque a segunda não

oferece resistência. Disciplina é diferente de domesticidade porque a segunda prevê
uma intervenção constante. Disciplina é diferente de escravidão, porque esta prevê
posse. Disciplina é diferente de avassalamento, porque este está focado na
propriedade da produção. Disciplina é uma forma de poder, onde pode ser oferecida
resistência, sendo essa é a “indisciplina” que encontramos na sala de aula.

Não negamos que a disciplina produz, em certos momentos, ela é positiva e
por este motivo reiteramos sua diferenciação da violência, mas é preciso perceber
no contexto escolar a “indisciplina” como forma de resistência. A infância da 2ª
modernidade não deixou de ser infância, assim como o aluno indisciplinado não é
um anormal, é um sujeito histórico que vai de constituindo por meio de relações que
estabelece com o meio e com seus pares.
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