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Introdução 

Quando as orientadoras de estágio sugeriram fazer a observação sobre o 

uniforme, não sabia ao certo até que ponto essa pesquisa levaria. Comecei observando 

os tipos de uniformes presentes no cotidiano do colégio. Primeiramente percebi 

diferenças entre meninos e meninas, diferenças entre professores e outros funcionários e 

diferenças entre anos (idades e série).  

Lembrando que o uniforme é transitório, procurei investigar a história do 

uniforme escolar, na tentativa de seguir o que Goellner (2003) escreveu:  

“Percorrer histórias, procurar mediações, identificar vestígios e 

rupturas, alargar olhares, desconstruir representações, desnaturalizar o corpo 

de forma a evidenciar os diferentes discursos que foram e são cultivados em 

diferentes espaços e tempos...” (p.33). 

 Em busca do percurso “sócio-histórico atravessado pelas diversas 

manifestações da cultura corporal” (Neira, 2009, p.69), encontrei somente um livro de 

Furio Lonza (2005) sobre a História do uniforme escolar no Brasil e uma dissertação 

sobre o uniforme entre as décadas 50 e 70, de Katiene Nogueira da Silva (2006). Mas 

não era suficiente, algo estava faltando e durante a leitura surgiram outras perguntas, 

uma delas era sobre a origem do uniforme escolar no mundo. Após pesquisar o 

uniforme escolar no mundo na internet, procurei complementar a pesquisa com a 

legislação referente ao uniforme escolar na Prefeitura de São Paulo. Em seguida, 

pesquisei o uso do uniforme do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo e sua 

história, relacionando-a com o livro de Lonza (2005) e os textos sugeridos durante o 

curso, seguindo o pensamento pós-estruturalista, na qual “a linguagem é produtora de 

significados sobre as coisas, que só passam a existir desde que lhes atribua sentidos” 

(Corazza, 1997) e a teoria pós-crítica na qual não importa o conteúdo, sempre existirão 

outros que deixaram de ser evidenciados (Neira, 2009). 
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Breve descrição do colégio 

O Colégio Marista Arquidiocesano fundado há 157 anos
1
 está localizado na 

região Sul da cidade de São Paulo, no bairro Vila Mariana, na Rua Domingo de Morais, 

número 2565. O Colégio atende alunos desde a educação infantil até a terceira série do 

ensino médio. De acordo com o observado durante o estágio e como descrito no site
2
, 

sobre a proposta pedagógica:  

“Os Colégios do Grupo Marista são comprometidos com a proposta 

iniciada há quase duzentos anos, por São Marcelino Champagnat, de educar e 

evangelizar as crianças e jovens, tornando Jesus Cristo conhecido e amado, 

formando bons cristãos e virtuosos cidadãos. Para tanto, assume Maria como 

inspiração e fundamenta sua ação na convicção de que para bem educar as 

crianças é preciso, antes de tudo, amá-las, e amá-las todas igualmente.” 

Este colégio, portanto, faz parte do Grupo Marista, na qual é uma instituição 

cristã seguindo os ensinamentos da igreja Católica Apostólica Romana.  

Nesse site do Colégio é possível encontrar algumas informações da história 

do Colégio, tais como o fim do internato em 1968 e a abertura de matrículas para as 

meninas em 1972.  

A infraestrutura do Colégio começa na entrada, há duas guaritas equipadas 

com catracas que fazem a leitura de um cartão de identificação, controlando a entrada e 

saída de funcionários, alunos e pais. No espaçoso pátio central há uma gruta em 

homenagem à Nossa Senhora de Lourdes e uma capela onde são realizadas missas. Há 

no colégio uma brinquedoteca, dois pátios menores com brinquedos para as crianças da 

educação infantil, três anfiteatros, um refeitório, duas bibliotecas, seis quadras 

poliesportivas, uma sala de judô, uma sala de dança, uma academia de ginástica e 

musculação, uma piscina semi-olímpica e uma infantil, uma enfermaria, um jardim 

japonês, três cantinas com uma delas oferecendo almoço, uma exposição de animais 

taxidermizados e objetos antigos no corredor das salas de aula do terceiro andar.  

                                                           
1
 Site do Colégio Marista Arquidiocesano:  http://www.colegiosmaristas.com.br/marista-

arquidiocesano/D4 acesso em 25 de janeiro de 2015. 
2
Site do Colégio Marista Arquidiocesano:  http://www.colegiosmaristas.com.br/marista-

arquidiocesano/D4 acesso em 25 de janeiro de 2015. 

http://www.colegiosmaristas.com.br/marista-arquidiocesano/D4
http://www.colegiosmaristas.com.br/marista-arquidiocesano/D4
http://www.colegiosmaristas.com.br/marista-arquidiocesano/D4
http://www.colegiosmaristas.com.br/marista-arquidiocesano/D4
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História do uniforme escolar na Inglaterra 

A pesquisa começou em busca de referenciais teóricos a respeito da história 

do uniforme, como não foram encontrados livros sobre a origem do uniforme no mundo, 

a busca foi realizada pela internet. De acordo com uma matéria de setembro de 2014 de 

Jenny Scott
3
 para a BBC News Online, a origem do uniforme foi na Inglaterra:  

Schools such as Christ's Hospital, in Horsham, West Sussex, founded in 1552 

in London, took up "fatherless children and other poor children" from the 

parish and educated them. 

London citizens provided the children with clothes - notably a long blue coat 

- which led to the famous nickname for such institutions - "Bluecoat schools". 

No site da escola Christ’s Hospital
4
, local onde surgiram os uniformes 

escolares, há um link para a história do uniforme, nele a escola afirma que os uniformes, 

apesar das mudanças constantes na moda, continuam os mesmos há mais de 460 anos, 

tanto nas cores quanto nas medidas, como a altura da meia até o joelho. Confirmando o 

que Jenny Scott publicou no site da BBC News Online de que a escola Christ’s Church 

educava crianças pobres e sem pais, e os uniformes escolares eram doações dos 

cidadãos de Londres. Há uma hipótese de que as cores escolhidas, azul para o casaco e 

amarelo para as meias, eram financeiramente mais acessíveis, outra hipótese citada no 

site, é a de que as cores eram para diferenciar as crianças da Christ’s Church de crianças 

de outras escolas. O que levantou outras questões: como é escolhida a cor do uniforme? 

A intenção do uniforme escolar era uniformizar o grupo ou os diferenciar de outros? 

O site da escola afirma que de acordo com uma pesquisa, os alunos gostam 

de usar o uniforme e todos os uniformes continuam sendo gratuitos para todos. 

Procurando a pesquisa na internet, o jornal Mail Online
5
 publicou que mais de 95 por 

cento dos alunos votaram a favor de manter o uniforme cujo modelo é do ano de 1552. 

                                                           
3
 BBC News Online, 5 de setembro de 2014, School uniforms: A history of 'rebellion and conformity', disponível em:  

 http://www.bbc.com/news/uk-england-29047752 acesso em 7 de janeiro de 2015. 

4
 Christ’s Hospital: http://www.christs-hospital.org.uk/home/history-of-the-uniform/ acesso em 19 de 

janeiro de 2015. 
5
 Mail Online, 27 de dezembro de 2010, disponível em: http://www.dailymail.co.uk/news/article-

1341949/Pupils-vote-wear-school-uniform-thats-fashion-1552.html acesso em 19 de janeiro de 2015. 

http://www.bbc.com/news/uk-england-29047752
http://www.christs-hospital.org.uk/home/history-of-the-uniform/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1341949/Pupils-vote-wear-school-uniform-thats-fashion-1552.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1341949/Pupils-vote-wear-school-uniform-thats-fashion-1552.html
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História do uniforme escolar no Brasil 

A história do uniforme escolar no Brasil é narrada em um livro escrito por 

Lonza (2005). O livro é dividido em nove capítulos, além da introdução, e após cada 

capítulo há um breve resumo do que estava acontecendo, das transformações no mundo, 

no Brasil e na moda. Lonza (2005) aborda vários temas, como a utilização do uniforme 

com a função de identificar e de disciplinar, por exemplo as cores nos diferentes níveis 

de ensino e a aceitação de tais imposições (p.22).  

“A história dos uniformes escolares no Brasil começa com a 

República e foi inspirada no modelo dos militares do Exército. A intenção era 

garantir a identificação, organização e segurança dos alunos e mantinha 

estreita ligação com os ideais republicanos de ordem e progresso.” (Lonza, 

2005, p. 41). 

Portanto, diferente da história do uniforme na Inglaterra que começou como 

um ato de assistencialismo, a história dos uniformes escolares no Brasil foi inspirada no 

Exército e alguns uniformes eram muito parecidos com a farda dos solados da marinha 

(Lonza, 2005, p.56), o que pode ser verificado também nas imagens cedidas pelo 

Memorial do Colégio Marista Arquidiocesano.  

Lonza (2005) descreve também a época em que Getúlio Vargas declarou 

guerra à Alemanha, Itália e Japão, em que muitas escolas foram fechadas e suas línguas 

eram consideradas como inimigas. Minha avó e a avó do meu marido contavam que 

eram proibidas de conversar em japonês, suas escolas foram fechadas e que às vezes, a 

professora reunia os alunos, mas as distâncias e as dificuldades eram muitas, passavam 

horas andando até a casa onde eram realizadas as aulas, dificultando o estudo.  

Assim como no livro de Memórias de Cibele (Kondratiuk, 2013, p.52), os 

uniformes da época de 1946 a1964, também eram criticados pelos alunos por serem 

inadequados ao clima do Brasil. Desconfortáveis e feios, não acompanhavam a moda e 

estavam relacionados com ideias vindas da Europa.  

Com o Rock, metade da década de 50, o uniforme começou a ser visto de 

outra maneira, o estilo colegial inspirou a moda jovem e o jeans entrou para o uniforme 

escolar. Na década de 60 surgiu um novo material para a composição dos uniformes, a 

helanca, maleável, não precisava ser passada a ferro, secava rápido e oferecia mais cores. 

Outro marco importante em 1960 é a fabricação de roupas em grande escala, barateando 
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as vestimentas, época que coincide com a época da expansão da escola pública no Brasil 

(Silva, 2006).  

O livro é ilustrado com muitas imagens, pinturas e fotos. Importante 

ressaltar também que ao analisar as fotos que compõem o livro, percebemos como as 

poses para tirar fotos mudaram. No começo as poses eram rígidas como os uniformes, 

todos os alunos pareciam iguais como se fossem duplicados, é muito raro encontrar 

alguém sorrindo nas primeiras fotos, há uma rigidez de posturas (Fontana, 2001). É 

necessário destacar que a rigidez das posturas nas fotos depende também do tipo de 

equipamento utilizado na época, para as fotografias. 

A postura, a etiqueta e os bons modos também são abordados no livro, como 

no trecho:  

“...Segundo Beatriz Lyra, “as freiras chamavam muita atenção para a postura. 

Enquanto íamos de uma sala para a outra, os braços tinham que estar para 

trás, segurando o cotovelo, para abrir os ombros.” (Lonza, 2005, p.130) 

Para a época que abrange o ano de 1985 até 1999, o capítulo 8, recebeu o 

nome de “O modelo esportivo & saudável”, relacionando o tipo de uniforme fabricado 

como moletons, tênis e o novo material, a helanca, ao modelo esportivo. O uniforme 

passou a ser unissex e a variedade de modelos aumentou, tentando agradar a pais e 

alunos. 

Sobre o uniforme nas escolas públicas, as cores voltam a ser um ponto 

interessante já que de acordo com Lonza (2005, p.233):  

“O uniforme entrou nas discussões políticas quando da mudança do governo 

municipal de São Paulo, com a troca das cores nos uniformes doados pelo 

prefeito José Serra, que instituiu o “azul-tucano” no lugar do “vermelho-

petista” da antiga prefeita Marta Suplicy.” 

Demonstrando um jogo político presente nas instituições escolares e um 

olhar político para a constituição do corpo
6
. Através das cores dos uniformes e a 

influência política presente nos uniformes, a pesquisa na legislação referente ao tema 

tornou-se fundamental. 

                                                           
6
 Anotação de aula ministrada pelo Professor Doutor Marcos Garcia Neira na Faculdade de Educação – 

USP, durante o curso de Metodologia do Ensino de Educação Física, de 13 de outubro de 2014. 
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De acordo com o artigo 5°, inciso I e II, do Decreto de n°51.450 de 2010
7
, 

as bermudas, jaquetas e calças devem ser da cor predominante azul, porém não foi 

encontrada a obrigatoriedade da cor azul em leis anteriores, tais como a Lei 

n°13.371/2002
8
, sobre o uso de uniformes pelos alunos da rede municipal de ensino, e 

nem na Lei n°14.964/2009
9
, sobre a padronização do uniforme na rede municipal de 

ensino, nesta última o Artigo n°2 descreve:  

A administração pública deverá fixar o padrão a ser adotado para o uniforme 

escolar, observando as seguintes características, entre outras: a) cores;  

Para Silva (2006), as cores do uniforme, inclusive o azul e branco, seguem 

uma lei imposta durante o Estado Novo:  

“Lei Orgânica do Ensino Secundário, publicada em 1955, definiu, no 

capítulo V, intitulado “Das cores nacionais”, o seguinte: Artigo 30 – 

Consideram-se as cores nacionais o verde e o amarelo. Artigo 31 – Para 

ornamentação geral, nos casos que não seja permitido o uso da Bandeira 

Nacional, poderão ser empregadas, em galhardetes, em flâmulas, as cores 

nacionais, inclusive o azul e o branco” (p.49). 

Lonza (2005) termina o livro citando a criatividade dos alunos na tentativa 

de criar sua própria identidade mesmo usando o uniforme, colocando um enfeite ou cor 

diferente no cabelo, sapatos diferentes e detalhes que marcam sua individualidade. O 

autor ainda ressalta que nos colégios onde não há uniforme, o fenômeno é inverso, os 

alunos utilizam os mesmos modelos de roupas, da mesma marca, o mesmo celular, ou 

seja, o uniforme acaba sendo imposto pela sociedade e pelas grandes empresas.  

Durante as observações do estágio é visível a busca constante pelo 

consumismo e marcas principalmente de objetos tecnológicos (Sant’Anna, 2001) por 

alguns alunos do Colégio Marista Arquidiocesano, na qual a blusa do colégio não é 

obrigatória do sexto ao nono ano e nem para o ensino médio, assim o que notamos é a 

                                                           
7
 Decreto n°51.450/2010, disponível em: 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=3004
2010D%20514500000%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&secr=29&depto=0&descr_tip
o=DECRETO acesso em 31 de janeiro de 2015. 
8
 Lei n°13.371/2002, disponível em: 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=05062002

L%20133710000 acesso em 31 de janeiro de 2015. 
9
 Lei n°14.964/2009, disponível em: 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=21072009

L%20149640000acesso em 31 de janeiro de 2015. 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=30042010D%20514500000%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&secr=29&depto=0&descr_tipo=DECRETO
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=30042010D%20514500000%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&secr=29&depto=0&descr_tipo=DECRETO
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=30042010D%20514500000%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&secr=29&depto=0&descr_tipo=DECRETO
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=05062002L%20133710000
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=05062002L%20133710000
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=21072009L%20149640000
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=21072009L%20149640000
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substituição do nome do colégio, em sua maioria, pelas marcas GAP e Aéropostale. Os 

alunos, ao substituir o uniforme do colégio pelas marcas da moda, produzem um estilo 

de uniforme atribuindo a ele outros significados culturais e sociais. 

História do uniforme escolar no Colégio Marista Arquidiocesano 

A historiadora Raquel Quirino Piñas, responsável pelo Memorial do Colégio 

Marista Arquidiocesano, forneceu imagens
10

 e detalhes importantes para esta pesquisa 

que serão expostos a seguir.  

 

Figura 1 Time de futebol liga ginasial (1910) 

 

Figura 2 Quadro de honra (1916) 

                                                           
10 Créditos das figuras 1 a 9: Memorial do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo. Contato: 

memorialarqui@colegiosmaristas.com.br Tel. 5081-9070, Historiadora Raquel Quirino Piñas. 

 

Assim como detalhado por Lonza (2005), e 

confirmado por Raquel Piñas, os alunos não 

utilizavam uniforme padrão para o dia a dia 

(figura 2 e 5), mas utilizavam fardas de gala para 

eventos importantes. E em meados de 1910 os 

alunos começaram a usar uniformes em algumas 

atividades escolares como ginástica (figura 1 e 

3), banda e batalhão escolar.  

A figura 2 traz um detalhe importante citado 

por Raquel Piñas, os meninos não utilizavam 

calça. O uso da calça só era permitido para 

homens adultos, e quando questionada sobre a 

idade certa para a utilização da calça, Raquel 

Piñas afirmou que era uma decisão a ser 

tomada pela família. Tornando a vestimenta 

um importante marcador social e cultural, ou 

seja, era um “marco de crescimento” 

(Kondratiuk, 2013, p.69). 

mailto:memorialarqui@colegiosmaristas.com.br
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Figura 3: Acima: Ginástica (1926); 
esquerda: Time de basquete (1938); 
direita: Aspecto da festa esportiva 
(1941). 

 

Figura 4: Acima, esquerda: Curso de 
violino (1946); Acima, direita: Aluno 
(1951); Abaixo: Turma dos submédios 
(1950). 

Quando questionada sobre a cor do 

uniforme, Raquel Piñas declara que 

a cor azul marinho sempre esteve 

presente no uniforme por ser uma 

alusão ao manto de Nossa Senhora, 

e apesar da foto estar em preto e 

branco, o menino que segura o 

buquê está usando uniforme azul.  
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Figura 6: Acima: Alunos do primário (1972); Abaixo, 
esquerda: Alunos da educação infantil (1972); Abaixo, direita: Alunos com bandeiras (1973) 

 

Figura 5: Alunos que apresentaram trabalho de férias 

(1953) 

Nas figuras ao lado, alunos de 1953 

(figura 5) sem o uniforme e alunos e 

alunas com uniforme no ano de 1972 

(figura 6), no qual se iniciou a matrícula 

de meninas com a Lei geral de 

educação, de 1970 (Torres Santomé, 

2011, p.84) e os meninos pequenos já 

usando a calça, época em que, segundo 

Corazza (1997, p.116): “...a educação 

era uma questão de segurança nacional 

e todas as formas de vigilância (e 

também de punição) eram 

imprescindíveis!”  

Outra observação importante é a 

obrigatoriedade do uso da saia para as 

meninas. Depois nos anos 80, houve a 

retirada da saia do uniforme e agora em 

2010, de acordo com Raquel Piñas, a 

volta do short-saia (ver figura 8).  

Como podemos observar nas figuras 

ao lado (figura 7), o uniforme era 

branco e azul marinho, e as meninas 

usavam saia. Já na década de 80 

(figura 8), percebemos o uso da 

helanca e do moleton, como descrito 

por Lonza (2005, p.196), “o modelo 

esportivo & saudável”. 

Figura 7: Acima: Excursão à Brasília (1975); 

Abaixo esquerda: Desfile da banda marcial 

(1976); Abaixo, direita: Desfile do batalhão 

(1976). 
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Figura 8: Acima, esquerda: Primeira 

Comunhão (1982); Acima direita: 

Excursão (1984); Abaixo: laboratório 

(década de 80). 

Figura 9: Acima, esquerda: Uniforme 
(década de 80); Acima, direita: 
Uniforme de basquete (branca de 1981 
e vermelha c. 1980); Abaixo, esquerda: 
Uniforme da banda marcial (1975); 
Abaixo, centro: Uniforme de futebol 
(c.1980); Abaixo, direita: Uniforme de 
futebol (c.1980). 
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O atual uniforme do Colégio Marista Arquidiocesano 

Como o Colégio está desenvolvendo seu primeiro Projeto Político 

Pedagógico, o único documento encontrado sobre a obrigatoriedade do uniforme é o 

informativo do colégio, entregue aos pais no começo do ano letivo e disponível também 

no site do colégio (ver anexo 1)
11

. 

Na loja online
12

, na qual é possível a compra de uniformes, há sete tipos de 

bermudas, seis de blusão, vinte e quatro tipos de calças, um tipo de cardigan, oito tipos 

de jaquetas, vinte e quatro tipos de camisetas, três tipos de short-saia e quatro tipos de 

japonas.  

A cor predominante nas calças e blusas é o azul marinho. Para as camisetas 

do infantil, a cor é azul clara e para o ensino fundamental e médio a camiseta é da cor 

branca ou azul marinho.  

     

Figura 10: Alguns exemplos de uniformes. Fonte Educastore on line.
13

 

Do sexto ao nono ano do ensino fundamental e também para o ensino médio 

é permitido vir com calça e agasalho na cor azul ou preta. Durante o estágio de 

observação, muitos utilizavam calça jeans e blusas da GAP e Aéropostale. A partir do 

sexto ano do ensino fundamental o short-saia não é permitido. 

Ao questionar a assistente de direção da escola sobre o uso uniforme 

feminino pelos meninos, a assistente de direção afirmou não haver problema, desde que 

os alunos usem para um trabalho escolar, como em uma peça. Diante da minha 

                                                           
11

 Informativo 2015, disponível em: http://www.colegiosmaristas.com.br/upload/downloads/15624.pdf 
acesso em 31 de janeiro de 2015. 
12

 Loja Educastore online, disponível em: http://www.educastore.com.br/colegio-marista-
arquidiocesano-de-sao-paulo-32/vestuario/uniformes?ordenacao= acesso em 12 de janeiro de 2015. 
13

 Loja Educastore online, disponível em: http://www.educastore.com.br/colegio-marista-
arquidiocesano-de-sao-paulo-32/vestuario/uniformes?ordenacao acesso em 31 de janeiro de 2015. 

http://www.colegiosmaristas.com.br/upload/downloads/15624.pdf
http://www.educastore.com.br/colegio-marista-arquidiocesano-de-sao-paulo-32/vestuario/uniformes?ordenacao
http://www.educastore.com.br/colegio-marista-arquidiocesano-de-sao-paulo-32/vestuario/uniformes?ordenacao
http://www.educastore.com.br/colegio-marista-arquidiocesano-de-sao-paulo-32/vestuario/uniformes?ordenacao
http://www.educastore.com.br/colegio-marista-arquidiocesano-de-sao-paulo-32/vestuario/uniformes?ordenacao
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insistência na possibilidade do uso da peça por meninos no dia a dia, a assistente 

demonstrou estranhamento, afirmando que essa era uma pergunta sem lógica. Fiz a 

mesma pergunta para uma aluna de dez anos e ela respondeu que ficaria estranho no 

começo, mas depois acostumaria e continuou dizendo que os meninos não iriam 

acostumar com a ideia. Então eu disse que há países onde o uso de saia por homens é 

comum e ela respondeu que se o aluno for de outro país tudo bem, mas se ele for um 

colega da escola ficaria muito estranho. Palavras e expressões “carregadas de valor 

significante, elas eram também corpo” (Fontana, 2001, p.48), revelando os diferentes 

olhares das vestimentas em diferentes culturas.  

Em um dia quente de verão, após jogar futebol, G. de dez anos viu um 

menino sem camiseta sendo observado e reprovado por outros alunos, confirmando o 

disciplinamento constante através de sanções normalizadoras, que nesse caso eram os 

olhares de estranhamento, não somente de professores, mas também de outros alunos
14

. 

G. perguntou se poderia tirar a camiseta também e sem pensar neguei seu pedido. G. 

rapidamente respondeu que na casa de campo ele passa o dia inteiro sem a camiseta, 

demonstrando que o uso ou não de uma vestimenta está sendo inscrito em seus corpos 

(Fontana, 2001).  

No dia das crianças de 2014, foi permitido ao ensino fundamental e à 

educação infantil ir para a escola sem o uniforme, as crianças da educação infantil 

usaram fantasias no lugar do uniforme.  

Em entrevista para o site Terra
15

, o diretor Ascânio Sedrez afirma sobre o 

uniforme:  

"Essas roupas organizam a vida do estudante na escola. E permitem 

preocupações com questões mais importantes como aprendizado, crescimento 

e conteúdo. O uniforme não deixa espaço para preocupações com aparência, 

e ainda se mostra econômico para os pais". Além disso, o uso obrigatório da 

roupa ensina os estudantes a respeitarem regras: "Eu sempre brinco com os 

alunos que eles não entrariam em uma festa de 15 anos se não estivessem 

vestidos com traje a rigor. Pois no colégio é a mesma coisa".  

                                                           
14

 Anotação de aula ministrada pelo Professor Doutor Marcos Garcia Neira na Faculdade de Educação – 
USP, durante o curso de Metodologia do Ensino de Educação Física, de 17 de novembro de 2014. 
15

 Entrevista do diretor do Colégio Marista Arquidiocesano, disponível em: 
http://m.terra.com.br/noticia?n=eb99ec8d7cbea310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD acesso em 31 de 
janeiro de 2015. 

http://m.terra.com.br/noticia?n=eb99ec8d7cbea310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD
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O respeito às regras é feito também, através do panoptismo de Foucault 

(Souza e Neira, 2014), seguindo uma imposição social dominante, os alunos 

internalizam essa disciplina do uniforme que se torna natural, estranhando o não uso do 

uniforme (Torres Santomé, 2011), concedendo uma invisibilidade com o passar do 

tempo (Souza e Neira, 2014), tornando as imposições indiscutíveis. 

 

Considerações finais 

Nessa pesquisa de aprofundamento e ampliação, na tentativa de recuperar os 

significados ao longo do tempo
16

, a imagem dos primeiros alunos no Colégio Marista 

Arquidiocesano vestindo roupas de monges foi desconstruída para ser substituída por 

vestimentas muito parecidas com as atuais, despertando outras indagações.  

A origem do uniforme e suas resignificações até os dias atuais são devido a 

uma construção histórica e social, ou seja, são resultados de decisões e referenciais 

políticos, religiosos e científicos temporários (Goellner, 2003). 

O uniforme, assim como o corpo, é histórico, já que nele estão inscritas 

marcas, como afirma Goellner (2003):  

“...o corpo é histórico. Isto é, mais do que um dado natural cuja materialidade 

nos presentifica no mundo, o corpo é uma construção sobre a qual são 

conferidas diferentes marcas em diferentes tempos, espaços, conjunturas 

econômicas, grupos sociais, étnicos, etc. Não é portanto algo dado a priori 

nem mesmo é universal: o corpo é provisório, mutável e mutante, suscetível a 

inúmeras intervenções consoante o desenvolvimento científico e tecnológico 

de cada cultura bem como suas leis, seus códigos morais, as representações 

que cria sobre os corpos, os discursos que sobre ele produz e reproduz.” 

(p.28) 

Notou-se assim, que o uniforme adquire várias formas durante a história, 

recebendo intervenções devido ao desenvolvimento científico e tecnológico (Goellner, 

2003), como a helanca e a fabricação em grande escala, e outras intervenções como o 

reflexo da guerra nos modelos dos uniformes (Silva, 2006), ou seguindo a legislação 

                                                           
16

 Anotação de aula ministrada pelo Professor Doutor Marcos Garcia Neira na Faculdade de Educação – 
USP, durante o curso de Metodologia do Ensino de Educação Física, de 1 de dezembro de 2014. 
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vigente, constituindo corpos que renunciam sua identidade para assumir outras 

(Silva,2006). Portanto, o uniforme é também um objeto de intervenção do poder (Soares, 

1998 apud Finco, 2007), está em constante modificação devido ao jogo de poderes, em 

constante negociação de sentidos (Nunes, 2011; Neira e Nunes, 2010), e pode ser 

considerado um reflexo de ações políticas (Silva apud Neira, 2009) como demonstrado 

na legislação, algumas citadas nesta pesquisa, tais como a Lei n°14.964/2009 e o 

Decreto de n°51.450 de 2010.  

Na fala do diretor Ascânio Sedrez o uniforme faz parte das regras, 

consequentemente, um dos propósitos do uniforme é disciplinar, o uniforme molda o 

corpo desejável. O controle e a disciplina começam no corpo que é uma realidade 

biopolítica (Foucault, 1922:77 apud Goellner, 2003, p.32) e para aqueles que não 

respeitarem as regras, ou seja, não se comportarem como o desejado, na quinta vez que 

não utilizarem o uniforme corretamente, serão impedidos de entrar na escola (ver anexo 

1). A vestimenta possui, portanto, um signo a ser lido, decifrado e interpretado (Deleuze 

apud Fontana, 2001; Neira e Nunes, 2010) que atua nos corpos e passa a ser produzido a 

partir de certas concepções (Goellner, 2003) e é utilizado como objeto de disciplina. 

Como apontado por Silva (2006) a moda não possui uma abordagem 

científica. Podemos concluir que o uniforme utilizado no cotidiano escolar entrou 

tardiamente no Colégio Marista Arquidiocesano, na década de 70. O uso da vestimenta 

como um marcador social e cultural fica evidente na utilização da calça pelos meninos e 

na obrigatoriedade da saia e posteriormente sua censura, e por fim o uso do short-saia 

pelas meninas. Também pode ser considerado um marcador social de gênero
17

, evidente 

nas diferenças entre uniformes e a possibilidade ou não do seu uso, afirmando que a 

escola, além de regular o tempo regula também, a sexualidade
18

. Há, portanto, um 

controle sobre o corpo, do movimento e comportamento através do uniforme, 

valorizando um tipo de uniforme e não outro. A escola atua sobre o corpo através da 

obrigatoriedade do uniforme, ajustando-os aos seus interesses
19

. 

                                                           
17

 Anotação de aula ministrada pelo Professor Doutor Marcos Garcia Neira na Faculdade de Educação – 
USP, durante o curso de Metodologia do Ensino de Educação Física, de 13 de outubro de 2014. 
18

 Anotação de aula ministrada pelo Professor Doutor Marcos Garcia Neira na Faculdade de Educação – 
USP, durante o curso de Metodologia do Ensino de Educação Física, de 17 de novembro de 2014. 
19
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USP, durante o curso de Metodologia do Ensino de Educação Física, de 13 de outubro de 2014. 
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O uniforme, de acordo com Bystrina (1995 apud Neira e Nunes, 2010) é um 

código linguístico, o corpo passa a ser um depósito da cultura na qual está inserido. A 

obrigatoriedade do uniforme exclui várias culturas corporais e impõe uma cultura 

considerada ideal, a do grupo adulto e dominante, desvalorizando as demais. Os 

discursos entram em conflito e aqueles que prevalecem são impostos como verdadeiros 

(Corazza, 1997). 

Logo, a linguagem corporal é moldada de acordo com uma visão 

adultocêntrica, através da imposição do uso do uniforme que, apesar de possuir vários 

modelos, continua sendo limitado, reduzindo a liberdade dos alunos a partir da 

normalização (Souza e Neira, 2014). O uniforme pode ser considerado então, parte da 

educação corporal que faz parte da subjetividade dos alunos, pois eles internalizam a 

ideia do uniforme e isso passa a ser a visão de uniforme, como se fosse a única possível.  

Se o véu deve ser respeitado como religião, o cosplay, a vestimenta que o 

aluno traz de casa e a saia para meninos não pode ser respeitada por ser uma opção? 

Essa ação não estaria silenciando e limitando identidades ao mesmo tempo em que 

mantém outras? Afinal, o uniforme tem vários modelos para agradar pais e alunos, os 

sujeitos clientes que possuem o poder de escolher e de consumir para aceitar a lógica 

social vigente (Nunes, 2011), mas são esses modelos impostos e não outros, 

direcionando e contendo a identidade desejada, afinal, a vestimenta, assim como os 

brinquedos, “possuem um enredo social carregado de significados, expectativas e 

intencionalidades que influenciam na corporeidade de meninos e meninas” (Finco, 2007, 

p.100-101), inscrevendo a cultura nos corpos (Finco, 2007). 

Outra questão seria sobre o uso do uniforme como igualdade e identidade 

coletiva como citado por Lonza (2005, p.100 e 101). Não seria o uniforme uma falsa 

visão de que todos são iguais financeiramente, quando na realidade, não são? Ou pior, o 

uniforme não estaria encobrindo a pobreza presente no dia a dia, substituindo a roupa 

fora de moda e até mesmo rasgada, fazendo com que o aluno esqueça-se da sua pobreza 

e viva no mundo de faz de conta enquanto estiver vestindo o uniforme?  

Concordando com Corazza (1997), sobre planejamento e posições de sujeito 

e ampliando sua frase para o uniforme, no qual é historicamente constituído e 

resignificado, e que por isso, não há um uniforme verdadeiro, não há certo nem errado, 

nem eterno e muito menos natural (p.122), finalizo, em parte, esta pesquisa.  
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Anexo 1: Informativo do Colégio Marista Arquidiocesano 2015 (p.18). 

 5. Uniforme: seu uso é obrigatório a todos os(as) alunos(as) nas atividades do 

cotidiano escolar, conforme as definições abaixo, 2014. Pedimos o especial 

favor do acompanhamento dos senhores pais neste item importante para a 

segurança e organização da Escola.  

• Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental: uniforme completo do 

Colégio: camiseta/regata, bermuda, short-saia ou calça, blusão e tênis. Para os 

dias de frio, é permitido o uso complementar de outro casaco, na cor azul 

escura ou preta - somente azul ou somente preta -, sem deixar de usar a 

camiseta e o agasalho do próprio uniforme.  

• Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio: camiseta do uniforme, 

calças e agasalhos na cor azul escura ou preta - somente azul ou somente 

preta - e tênis. O uso do agasalho não isenta o uso da camiseta do uniforme 

escolar. Caso se queira usar bermuda, será permitida somente a do uniforme. 

Não é permitida a “customização” do uniforme nem a utilização de uniformes 

com numeração infantil. O short-saia não é permitido a partir do 6º ano.  

• Nas aulas de Educação Física, é indispensável o uso de bermuda do 

uniforme ou calça de moletom (ou similar) azul escura ou preta e tênis.  

• Para as aulas nos laboratórios de Ciências, Química, Física e Biologia é 

obrigatório o uso de um avental branco de mangas compridas.  

• É vedado o uso de chinelos, sandálias, Crocs (e afins) e camisetas recortadas. 

Observação – sem uniforme a partir do 6º ano: todos os casos de falta de 

uniforme serão notificados no Registro Escolar, no Portal. Na terceira 

ocorrência desse fato, o(a) aluno(a) receberá notificação por escrito; na quarta 

ocorrência, receberá advertência por escrito. Estas, nos dois casos, deverão 

ser devolvidas assinadas pelos pais/responsáveis na sala de Assistência de 

Alunos (001 - setor azul). A partir do quinta ocorrência, não será permitida a 

entrada no Colégio.  
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Anexo 2: Panfleto sobre o Memorial do Colégio Marista Arquidiocesano 


