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O livro Educação, memórias e narrativas é uma cole-
tânea de dez capítulos elaborados por professores de diversas 
instituições – Universidade Estadual do Ceará (UECE), Univer-
sidade Federal do Ceará (UFC), Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte (UERN), Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
Universidade Regional do Cariri (Urca), Universidade Estadual 
do Piauí (Uespi) e Universidade Federal do Pará (UFPA) – que 
possuem a Educação como eixo norteador para reflexão crítica. 

A iniciativa de organização desta coletânea foi oriunda 
dos estudos, investigações e discussões realizados no interior do 
grupo de pesquisa Práticas Educativas, Memórias e Oralidades 
(Pemo), vinculado à UECE. A articulação do Seminário Esta-
dual de Práticas Educativas, Memórias e Oralidades (Sepemo), 
com pesquisadores da Educação de outras instituições de ensino 
superior, permitiu o intercâmbio de produções intelectuais de 
professores doutores. Com o apoio cultural do Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), do 
Programa de Pós-Graduação em Educação da UECE (PPGE/
UECE), do Instituto Plus, da Faculdade Latino-Americana de 
Educação (Flated) e do Mestrado Profissional em Planejamen-
to e Políticas Públicas da UECE (MPPPP/UECE), foi possível a 
produção deste e-book com os relatos das pesquisas dos docentes.

A parceria com os diversos autores originou uma obra que, 
de maneira holística e dialética, exprime pesquisas plurais que se 
utilizam, em sua maioria, de memórias de educadores(as), consi-
derando lembranças e esquecimentos, para refletir aspectos im-
portantes no cenário educacional contemporâneo. São desveladas 
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narrativas e analisadas outras fontes sobre: história das mulheres 
na educação; oralidades e narrativas na formação de professo-
res(as); e violência, mediação de conflito e cultura de paz.

O primeiro capítulo, intitulado “Memória e esquecimento 
da professora Helena Serra Azul no contexto da ditadura militar 
no Brasil (1964-1979)”, de autoria de José Gerardo Vasconcelos e 
Marta Maria de Araújo, enseja luz às manifestações e muitas ou-
tras maneiras variadas de resistência feminina à ditadura militar. 
Por intermédio de memórias subterrâneas, consegue-se invadir 
o espaço público, trazendo à tona lembranças e esquecimentos 
de Helena Serra Azul, professora da Universidade Federal do 
Ceará (UFC), diretora da Associação dos Docentes da UFC e 
militante do Partido Comunista do Brasil. Seus relatos revelam 
os momentos de violência (dentre as muitas formas possíveis, a 
física era uma delas), os quais poderiam se inserir no cotidiano 
das pessoas, impondo formas de vida que em outras circunstân-
cias políticas necessariamente não aconteceriam, decorrentes do 
repressivo período da ditadura. 

Tania Maria Rodrigues Lopes e Charliton José dos San-
tos Machado apontam os primeiros resultados de pesquisa pós-
-doutoral ao explorar o protagonismo de mulheres professoras 
na região do Cariri cearense, no capítulo denominado “Mulhe-
res educadoras no Cariri cearense: opção pelos excluídos”. Para 
além das experiências envolvendo as professoras diplomadas nas 
instituições escolares investigadas, Colégio Santa Teresa de Jesus 
(CSTJ) e Escola Normal Rural de Juazeiro do Norte (ENRJN), o 
texto objetiva revelar experiências das educadoras Maria Zuíla e 
Silva Moraes e Minerva Diaz de Sá Barreto. As trajetórias dessas 
professoras são caracterizadas em narrativas colhidas no fluxo de 
vozes femininas que ecoaram e deram forma às primeiras experi-
ências, concepções, práticas pedagógicas e políticas em favor dos 
excluídos, portadores de deficiências.
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“Formação de professores no Cariri cearense: memórias e 
narrativas da trajetória escolar e profissional” é o capítulo escrito 
pela professora Zuleide Fernandes de Queiroz. A autora traz à 
baila um recorte da pesquisa Resgatando a história das instituições 
educacionais do Cariri cearense, que objetiva a criação de um acer-
vo da história educacional cearense, em particular na região Sul 
do Ceará, ao fazer um mapeamento da história das instituições 
escolares e da história de vida de professores dessa região. A au-
tora dá ênfase ao registro catalográfico das histórias de vida das 
professoras, categorizando-as desde o período de formação até 
suas atuações no âmbito educacional. 

Josabete Bezerra Cacau e Lia Machado Fiuza Fialho elabo-
ram o quarto capítulo, com o título “Narrativas de fome e pobre-
za: experiências de vida sob o olhar juvenil”. Objetivam compre-
ender a percepção de uma jovem usuária do Restaurante Popular 
no decurso de sua vida, em específico sobre a importância da ali-
mentação fornecida nesse espaço para o combate à fome. Como a 
jovem e os membros de sua família viviam em situação de extrema 
pobreza, foram contemplados com o benefício eventual de isenção 
da taxa de acesso ao programa Restaurante Popular, que faz par-
te da Estratégia Fome Zero, possibilitando alimentação gratuita. 
Esse estudo de caso único, realizado no Restaurante Popular de 
Maracanaú, Ceará, utiliza como metodologia a história de vida 
de uma jovem coletada por meio de entrevista semiestruturada, 
possibilitando compreender as percepções da jovem sobre fome e 
pobreza, bem como conhecer e desvelar aspectos de sua vida ocor-
ridos desde sua infância até o momento da entrevista. Tal estudo 
permite refletir acerca do problema da fome como algo histórico e 
não regionalizado, que por muito tempo ficou negligenciado ou a 
cargo de ações pontuais do Estado e da sociedade civil. 

O capítulo “Caminhada de um professor no ensino de 
Matemática”, de autoria de Cristine Brandenburg, Karla Cola-
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res Vasconcelos e Antonio Luiz de Oliveira Barreto, traz à tona 
o relato da trajetória de vida de um educador, contextualizan-
do sua formação docente, com aporte teórico-metodológico na 
(auto)biografia. Utilizando a fonte oral, Luiz Barreto transpõe 
sua experiência pessoal em dois pilares de significados: um em 
sentido estrito, no qual há “um relato de vida” centrado na his-
tória da personalidade; e outro em sentido mais amplo, no qual 
há “um relato de escritas em que se fala de si diretamente”, utili-
zando tanto o diário íntimo ou memórias como a (auto)biografia 
propriamente dita. A narrativa (auto)biográfica possibilita auto-
formação por intermédio da caminhada acadêmica do referido 
docente, registro de suas memórias e imortalização de sua histó-
ria, preservando e valorizando a sua contribuição para o cenário 
educacional.

Laura Maria Silva Araújo Alves escreve o texto “Violência, 
os castigos corporais e o disciplinamento na educação de criança 
do século XIX ao XX” com o objetivo de realizar uma discussão 
histórica sobre a prática da violência e dos castigos corporais na 
educação da criança no contexto brasileiro. Salienta que as puni-
ções e disciplinamentos utilizados na educação infantil vêm des-
de o período da colônia como práticas que se disseminaram no 
contexto familiar e escolar. Conduz a reflexão acerca do contro-
le educacional brasileiro, que nos séculos retratados se dava por 
meio de castigos para disciplinar e moldar o comportamento de 
crianças. Confere atenção especial às instituições educativas cria-
das na Província do Grão-Pará, no século XIX, com o objetivo 
de cuidar, educar e formar crianças. Essas instituições desenvol-
veram práticas de violência física e psicológica para disciplinar 
crianças, estabelecendo, assim, o controle de mentes e corpos.

“Violências e conflitos na escola: conceituação e media-
ção” é o sétimo capítulo da coletânea, elaborado por Jean Mac 
Cole Tavares Santos, Maria Kélia da Silva e Paula Janaína Me-
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neses Rodrigues. Os autores partem da premissa de que a escola 
deve promover um encontro pacífico e potencializador das di-
versidades, estimulando o respeito e uma cultura de paz. Para 
tal, não é possível haver ausência de violências ou conflitos, mas 
defendem que estes podem ser percebidos de maneira positi-
va, sempre buscando uma solução apaziguadora. O escrito tem 
como escopo, portanto, compreender como se apresentam, no 
ambiente escolar, as diversas possibilidades de entendimento do 
fenômeno violências na escola. Para desvendar todos os senti-
dos relacionados ao objetivo, realiza-se entrevista com seis pro-
fessores de ensino médio da cidade de Mossoró, Rio Grande do 
Norte, com experiências em projetos relacionados à violência na 
escola. Os autores enfatizam os sentidos atribuídos aos termos: 
violência na escola, conflito, mediação escolar e cultura de paz. 
Consta-se que as violências presentes na escola variam conforme 
a subjetividade dos sujeitos envolvidos, por isso seu significa-
do depende do contexto e das relações construídas. A violência, 
dessa maneira, é percebida pelos docentes como problema so-
cial, ação que vai contra os limites éticos, atos físicos, morais 
e/ou psicológicos que atingem outro indivíduo, o desrespeito e 
a agressão. Eles apresentam a mediação de conflitos como um 
fator importante no constitutivo da definição de violência capaz 
de amenizar as situações tidas como violentas.

Robson Carlos da Silva assina o manuscrito “Reflexões 
acerca da capoeira como práxis e ação educativa”. Defende a 
ideia de que as características da capoeira permitem sua defini-
ção de práxis e ação educativa e pedagógica, por tratar-se de uma 
cultura que se constituiu a partir do movimento dos oprimidos, 
ou seja, surgiu no sentido de se contrapor à cultura eurocêntrica 
que chegava ao Brasil para impor valores morais e éticos ide-
ologicamente discriminatórios. Na contramão de situar o povo 
local e o negro em condição inferiorizada de culturalização, res-
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saltam-se suas fortes marcas na historiografia brasileira. Nessa 
direção, a capoeira esgarçará uma dinâmica de compreensões, 
entendimentos, leituras e interpretações que permitem novos 
olhares e debates. As ideias de “práxis” e “ação educativa” na 
condução das análises sobre e através da prática da Capoeira – 
prática espontânea permeada de rituais e códigos sistematica-
mente organizados – ensejam pensar tradições que não negam 
nem prescindem do pedagógico, mas caminham juntas na cons-
trução histórica da Capoeira.

“A paz: diálogos entre o pensamento kantiano e a cultura 
de paz em Xesús Jares e Paulo Freire” é o capítulo elaborado por 
Dário Gomes do Nascimento e Kelma Socorro Lopes de Ma-
tos. Eles retomam a temática da paz como um assunto atual ao 
abordarem questões inerentes às relações sociais. No trabalho, 
traçam uma relação entre o conceito de paz na filosofia de Kant 
e os estudos sobre paz e dialogicidade em Xesús Jares e Paulo 
Freire. A obra de Kant, À paz perpétua, serve de base para a re-
flexão, que trata das condições impeditivas e também dos funda-
mentos para se instituir a paz. A partir de Jares e Freire, trazem 
os conceitos de paz positiva, apontando elementos como justiça 
social, dialogicidade e direitos humanos, sustentáculos para o 
estabelecimento de uma paz dignificadora da condição humana. 
Os autores concluem que a obra kantiana traz contribuições para 
a construção de um conceito e propostas de ação voltadas para 
a paz, principalmente em se tratando de relações entre nações; 
mas infere a necessidade de uma revisão de alguns aspectos desse 
conceito, levando-se em conta o atual contexto sócio-histórico.

O último capítulo, mas não menos relevante, intitula-se 
“As competências profissionais do diretor escolar na perspectiva 
da gestão democrática”, de autoria de Luciana Kellen de Souza 
Gomes e Cleison Luis Rabelo. Este estudo tem como objetivo 
compreender as competências e habilidades do diretor escolar 
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na perspectiva contemporânea da gestão democrática. Especifi-
camente, propõe-se a conceituar a gestão democrática segundo a 
legislação e a literatura nacional, além de apontar as competên-
cias profissionais de um diretor escolar no contexto de gestão de-
mocrática. Ao promover o debate e a busca de uma compreensão 
mais aprofundada sobre os desafios da gestão escolar na atuali-
dade, permite, além de conhecer a legislação mais criticamente, 
visualizar competências exigidas para o exercício da função de 
gestor.

Este analecto contribui para ampliar o horizonte de es-
tudos e superar a endogenia institucional ao fomentar visões 
hermenêuticas de diversas regiões do país acerca de questões 
educacionais. A fertilização do conhecimento proveniente da 
disseminação das pesquisas produzidas só será possível de com-
preensão crítica a partir da leitura integral deste espicilégio, logo 
se finda o prefácio apresentativo com o convite à imersão no ar-
cabouço de saberes previamente explicitados. 

Boa leitura!

Fortaleza, 31 de outubro de 2016.
Lia Machado Fiuza Fialho
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A memória é mais uma forma de rebelião ao historicismo e 
ao positivismo. Benjamin (1994, p. 230), nas teses sobre o con-
ceito de história, apresenta como grande tarefa do materialismo 
histórico a possibilidade de explodir o continuum da história 
que seria próprio da classe revolucionária no momento de ação 
(tese nº 15): “[...] os calendários não marcam o tempo do mesmo 
modo que os relógios”.

A história é feita de cortes, rupturas, detenções, revoltas e 
revoluções, mas também de amores, paixões, esperanças e possi-
bilidades. Em muitos casos, a memória passa a ser o consolo de 
perdas irreparáveis, como se quisesse repor a alegria do convívio 
roubado pela força bruta.

 É nesse caso que os cortes podem caracterizar um pas-
sado imobilizado ou um presente esperado; como se o tempo 
parasse para registrar um determinado acontecimento que, na 
realidade, foi visto por um conjunto de atores, integrantes de 
uma determinada realidade social, os quais, em momentos his-
tóricos, também determinados, apresentavam-se como univer-
sais. Vejamos, por exemplo, a pesquisa de Pollak (1989, p. 10) 
sobre os sobreviventes do Campo de Concentração de Auschwitz 
Birkenau, onde alguns informantes, quando puderam falar, che-
garam a dizer: 

O senhor deve compreender que nós nos consi-
deramos um pouco como as ‘guardiãs da verdade’. 
Esse trabalho de controle da Imagem da associa-
ção implica uma oposição forte entre o ‘subjetivo’ 
e o ‘objetivo’, entre a reconstrução de fatos e as 
reações e sentimentos pessoais.
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O passado, portanto, já não é em si, mas é sempre recons-
truído. Não pertence à história dos historiadores, mas é dispu-
tado na diversidade de interpretações e de atos mnemônicos. O 
retorno ao passado:

[...] não significa conhecê-lo como ele de fato foi. 
Significa apropriar-se de uma reminiscência no 
momento de um perigo [...]. Em cada época, é 
preciso arrancar a tradição ao conformismo que 
se quer apoderar dela. Pois o Messias não vem 
apenas como Salvador; ele vem também como 
o vencedor. O dom de despertar no passado as 
centelhas da esperança é privilégio exclusivo do 
historicismo convencido de que também os mor-
tos não estarão em segurança se o inimigo vencer. 
(BENJAMIN, 1994, p. 224-225).

O que está em questão é se o passado pode ou não ser ab-
soluto. O que Benjamin pergunta é se o passado pode ser visto de 
determinada ótica. É como se já existisse implícita na vida coti-
diana uma disputa de memórias que seria posteriormente temati-
zada por Pollak (1989). No que se refere à apropriação do tempo 
passado, este só poderá ser resgatado a partir do tempo presente 
(o que estamos fazendo hoje), só assim poderemos entender o 
passado como acontecimento e a memória como mediadora en-
tre presente e passado.

Pollak (1989) tentou dar prioridade à perspectiva dos ex-
cluídos, dos marginalizados, do não dito, do “indizível”. É nesse 
caso que poderemos entender a construção de outro universo 
de lembranças, um tipo marginal de memória, denominada por 
Pollak (1989) de memória subterrânea, opondo-se à memória oficial 
e à memória nacional. 

[...] ao contrário de Maurice Halbwachs, ela acen-
tua o caráter destruidor, uniformizador e opres-
sor da memória coletiva nacional. Por outro lado, 
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essas memórias subterrâneas que perseguem seu 
trabalho de subversão no silêncio e de maneira 
imperceptível afloram em momentos de crise em 
sobressaltos bruscos e exacerbados. A memória 
entra em disputa. (POLLAK, 1989, p. 4).

Essa disputa de memória só é possível quando a memória 
subterrânea consegue invadir o espaço público. Para que isso 
ocorra, deve existir uma escuta: falar o que e para quem? Helena 
Serra Azul1, professora da Universidade Federal do Ceará e mili-
tante do Partido Comunista do Brasil, foi diretora da Associação 
dos Docentes da UFC, quem nos revela os momentos vividos no 
período da Ditadura:

Com o AI5 [Ato Institucional nº 5], invadem a casa 
do Chico. Não fomos presos por sorte. Nós estávamos 
em outra casa que meu pai tinha alugado [...]. Fomos 
então para a clandestinidade. Nos mandamos daqui 
como o contato da AP [Ação Popular]. Nós já es-
távamos organizados, já participávamos de direção 
intermediária. Ficamos aqui dois ou três meses escon-
didos numa casa lá no João XXIII. Eles começaram 
a cercar a família para tentar nos localizar. Quando 
foi no começo de 1969, nós fomos para Recife. De lá 
nós nos integramos ao pessoal da AP e fomos para o 
campo. [...]. A clandestinidade apresentava dois pro-
blemas: primeiro, a infraestrutura era muito peque-
na; segundo, a idade que a gente tinha, sem falar no 
choque de cultura [...]. Por exemplo: os camponeses 
não usavam papel higiênico [...]. Ficamos seis meses 
fazendo treinamento, porque a nossa proposta era a 

1 Foi ligada à Juventude Estudantil Católica (JEC) no movimento secundarista, 
onde fez parte do Grêmio do Colégio São João. Ao ingressar na universidade 
como estudante de Medicina, em 1966, passa a fazer parte da Ação Popular 
(AP), que já tinha uma definição pelo marxismo-leninismo. Em 1968, aflora a 
discussão sobre o ingresso dos estudantes na “produção”, que foi precipitada 
com o Ato Institucional nº 5 (AI5). Serra Azul casa-se em 24 de outubro de 
1968, e o AI5 seria decretado em 13 de dezembro. Após a invasão da casa do 
seu marido, passam a viver na clandestinidade.
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integração na produção do  ponto de vista de ser cam-
ponês, de trabalhar no corte da cana e tudo. Aí é que 
entra o sonho. Como é que você pega duas pessoas de 
classe média para ser camponês [...]. E nós nem ques-
tionávamos, achávamos que estava certíssimo.

Esses relatos demonstram que a memória clandestina que 
ficou durante muito tempo guardada nos escaninhos, acima de 
tudo, continuava a aflorar, mostrando que a violência, além de 
física, poderia inserir-se no cotidiano das pessoas, impondo for-
mas de vida que em outras circunstâncias políticas necessaria-
mente não aconteceriam. Isso porque, embora o sonho fosse o 
grande sustentador de projetos e da memória coletiva subterrânea 
que acalentava a vida deplorável dos perseguidos, as “opções” es-
colhidas nem sempre se sustentavam, pois a realidade impunha 
limites que o mais belo sonho não poderia suportar. É preciso 
despertar as imagens, uma vez que:

A memória armazena tudo isso nos seus amplos 
recessos e em seus esconderijos secretos e inaces-
síveis, para ser reencontrado e chamado no mo-
mento oportuno. Todas entram, cada uma por sua 
porta, e em ordem se alojam. Não são os próprios 
objetos que entram, mas as suas imagens colhi-
das pelos sentidos, e que aí ficam à disposição do 
pensamento, até que este se lembre de chamá-las. 
(AGOSTINHO, 1984, p. 258).

A memória invade a vida e, ao tempo em que selecionar o 
que pode ser lembrado, é capaz de despertar o mais insubstancial 
dos seres. Serra Azul nos diz que o sonho da produção – duran-
te a clandestinidade no campo – apresentava no seu onirismo 
dois dilemas: o choque cultural e o impacto material. Relativa-
mente ao primeiro, ocorria o problema da língua, pois tinham 
que  falar erradamente, para se tornarem mais convincentes e, 
assim, talvez, para que a cena corresse com maior tom de reali-



JOSÉ GERARDO VASCONCELOS • MARTA MARIA DE ARAÚJO

2020

dade.  Quanto ao outro choque, eram obrigados a esquecer por 
algum tempo a família e o conforto possível próprio da classe 
média, privação que originava a ocorrência de erupções na pele, 
complicações odontológicas, verminoses, etc., comprometendo a 
própria sobrevivência.

Comecei a ficar cheia de furúnculos, de tumores, de 
problemas dentários. Aí fomos para Recife, para a 
casa que nós chamávamos de aparelho, que era um 
ponto de apoio lá na cidade. Estávamos cheios de ver-
mes, de todos os tipos [...]. Tratamos de tudo e, então, 
a orientação médica era que deveríamos tomar leite. E 
aí o sentimento de culpa em ter que tomar leite. Como 
é que você estava numa casa em que as crianças não ti-
nham nada para tomar e você ia tomar leite escondido.

A angústia era vivida em coisas pequenas, mas que em de-
terminado momento colocava em xeque determinados valores 
universais que fundamentavam os projetos coletivos e as utopias: 
por exemplo, a igualdade, a dignidade humana ou o “direito de 
tomar leite”, o que naquele momento anunciava um imenso sen-
timento de culpa, que conseguiria interditar o sonho ou fazê-los 
despertar um pouco mais cedo.

O certo é que a clandestinidade naquelas condições era ex-
tremamente fragilizada e, acima de tudo, atormentava os seus 
integrantes pela impotência e pela incapacidade política da es-
querda, gerando um tipo de identidade que, na sua fragilidade, 
poderia inviabilizar os projetos utópicos. Temos ainda o relato 
da prisão, o que reforça a ideia do despreparo individual e cole-
tivo dos excluídos políticos de esquerda. 

Ficamos mais ou menos um ano na clandestinidade. 
Quando foi em outubro, nós fomos presos [...]. Come-
çaram a perceber que nós estávamos no campo e foram 
cercando [...]. Tinha uma ordem do IV Exército de 
prenderem todo mundo considerado diferente que es-
tava no campo. E fizeram isso com a gente. Quando 
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nós chegamos numa cidade do interior, São Benedito 
do Sul, que era uma região onde as ligas campone-
sas estavam organizadas [...], nós notamos. Mas não 
tínhamos como sair da região. Nós dependíamos de 
transportes como o trem, pois não tínhamos dinheiro 
suficiente para sair de outra forma. Primeiro levaram o 
Chico [...]. Quando voltavam, eu já tinha tocado fogo 
em todos os documentos [...]. Aí eu sustentei que eram 
livros de poesia, que eu não queria que eles pegassem. 
Só que a essas alturas eles já tinham sacado todo o 
esquema [...]. Fomos presos e, na cadeia, resolvemos 
fazer um discurso contra o imperialismo. Também não 
tinha mais saída mesmo. Na cadeia da cidade, ia um 
monte de gente ver os dois presos [...]. Fomos então 
transferidos para o DOPS [Departamento de Ordem 
Política e Social], que era ligado ao esquema do IV 
Exército. No DOPS, foi um negócio meio barra pe-
sada. Quando chego lá, o pessoal estava todo preso 
[...]. Aí os meninos disseram que eu estava grávida 
[...]. Quando me chamaram, já sabiam. Então co-
meçou todo o processo de interrogatório. Eu lembro 
que, no início, eu praticamente não falava nada. Não 
sabia o que dizer. Qualquer coisa que eu falasse po-
deria prejudicar. Naquela altura, eles já sabiam que 
nós não éramos camponeses. O que fizemos foi segurar 
o máximo possível e dizer que estávamos fazendo um 
levantamento topográfico, que não tínhamos contato 
com ninguém da região, pois o nosso contato era Recife 
[...]. Engraçado que houve um processo de que eu não 
me lembrava. Esqueci o nome da região. Poderiam me 
matar que eu não sabia dizer o nome desse local onde 
eu tinha treinado. E o que segurava era a questão po-
lítica. Mas havia o sentimento de não trair. Era um 
problema de formação individual. Por exemplo, eu 
lembrava que o cara estava cheio de filhos e se caísse 
morreria. A gente era de classe média, tinha família 
para ir atrás; e aqueles caras no campo? Tinha um pes-
soal da Liga que contava que eles matavam e jogavam 
num rio. Não consta nem na lista dos desaparecidos. 



JOSÉ GERARDO VASCONCELOS • MARTA MARIA DE ARAÚJO

2222

Aconteceu comigo e com o Chico. A gente simplesmen-
te esqueceu o nome do engenho em que a gente estava. 
Não lembrávamos [...]; depois de tudo, nós retornamos 
ao lugar e aí lembramos.

É por isso que a memória subterrânea pode passar a viver 
na clandestinidade sem que o silêncio represente submissão, mas 
isso pode ser analisado como uma estratégia de sobrevivência ou 
como uma manifestação política. 

No caso do depoimento de Serra Azul, isso é explícito, 
pois o esquecimento foi um bloqueio inconsciente, que repre-
sentava uma forma de resistência e de proteção aos indivíduos 
considerados mais frágeis, os camponeses. Pode ainda signifi-
car uma resistência conjuntural que não poderia ser revelada ou 
fora recalcada pelo grande sentimento de desprazer que naquelas 
condições não poderia ser rememorado. 

Muitas vezes, pode ocorrer que, mesmo depois do tormen-
to vivido, o indivíduo ainda continue barrando a memória, haja 
vista que o processo seletivo pode entrar em vigor a qualquer 
momento. 

A memória bloqueada estaria ligada a um princípio de 
desprazer, que pode ser incorporado a objetos de linguagem 
determinados no tempo presente. Esse bloqueio pode ter uma 
conotação política de proteção ao grupo ou ao tipo de ação que 
poderia ser condenável e comprometedora, revelando o lado do 
terror que a esquerda nunca assumiu. Pode significar também 
uma proteção individual, ou mesmo uma estratégia coletiva, pois 
resguardar-se como “herói” e como sobrevivente político é ter a 
garantia de passar para a história por uma trilha menos aciden-
tada. Nesse caso, os sentimentos de perdas deveriam ser arma-
zenados e filtrados para reencontrar em outro tempo uma for-
ma mais branda de rememorar a vida. É nesse sentido que em 
Freud (1976, p. 17), no ensaio “Além do princípio do  prazer”, 
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originalmente escrito em 1921, poderemos estabelecer uma cor-
relação entre a memória e o  inconsciente.

Na teoria da psicanálise, não hesitamos em supor 
que o curso tomado pelos eventos mentais está au-
tomaticamente regulado pelo princípio de prazer, 
ou seja, acreditamos que o curso desses eventos 
é invariavelmente colocado em movimento por 
uma tensão desagradável e que toma uma direção 
tal que seu resultado final coincide com uma re-
dução dessa tensão, isto é, com uma evitação de 
desprazer ou a reprodução de prazer.

Poderia ainda significar uma resistência mais coletiva, que 
ultrapassa o próprio grupo, na distinção feita por Apel (1994), 
uma espécie de macroesfera, diferenciada da microesfera, que é a 
esfera da vida privada, e da mesoesfera, que é a esfera do grupo, 
do partido ou da política nacional. Essa visão mais larga é repre-
sentada na pessoa de um indivíduo, como se este representasse a 
humanidade a partir de um projeto que não poderá ser resolvido 
somente do ponto de vista político, mas consegue erguer-se e 
elevar-se a um projeto ético. É a esse respeito que Apel (1994, p. 
72-73) se manifesta:

Se, em vista das conseqüências, hoje possíveis, 
de ações humanas, distinguirmos entre uma mi-
croesfera (família, matrimônio, vizinhança), uma 
mesoesfera (patamar da política nacional) e uma 
macroesfera (destino da humanidade), então será 
facilmente demonstrável que as normas morais, 
atualmente eficazes entre todos os povos, ainda 
estão sempre predominantemente concentradas 
na esfera íntima (sobretudo na regulamentação 
das relações sexuais); já na mesoesfera da política 
nacional, elas estão em larga escala reduzidas ao 
impulso arcaico do egoísmo grupal e da identifi-
cação grupal, enquanto as decisões propriamente 
políticas valem como ‘razão de estado’ moralmen-
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te neutra. Mas quando é atingida a macroesfera 
dos interesses humanos vitais, o cuidado por elas 
ainda parece estar confiado, primariamente, a re-
lativamente poucos iniciados.

O que se apresentava para muitos militantes de esquerda 
era, na realidade, o próprio destino da humanidade, o despertar 
para a nova sociabilidade seguindo os ideais e as utopias marxia-
nas. Revelar atos falhos ou ações consideradas condenáveis do 
ponto de vista ético poderia comprometer esse projeto, mesmo 
que este já não se apresente como uma projeto viável, pois a uto-
pia socialista está em crise.

Para resguardar esse silêncio e essas supostas verdades, 
o projeto político de salvação da humanidade ficou restrito du-
rante muito tempo às esferas familiares, gerando um círculo de 
sobrevivência à espera de uma escuta.

[...] o longo silêncio sobre o passado, longe de 
conduzir ao esquecimento, é a resistência que 
uma sociedade civil impotente opõe ao excesso de 
discursos oficiais, ao mesmo tempo ela transmite 
cuidadosamente as lembranças nas redes familia-
res e de amizade, esperando a hora da verdade. 
(POLLAK, 1989, p. 5).

O silêncio tem razões extremamente complexas, não po-
dendo emergir ao espaço público sem que existam as condições 
políticas e subjetivas necessárias. Em determinados momentos, 
o silêncio pode representar a única possibilidade de resistência 
ou de sobrevivência dos sonhos. O silêncio pode ser ainda uma 
malha de proteção, em um tempo que não se faz como tempo 
presente, pois é tão desprazeroso que achamos estar sonhando. 
É então que passa a jorrar nas cicatrizes históricas uma memó-
ria que não pode ser lembrada. Essa proteção pode ser susten-
tada em rituais desesperadores em que não se pode lembrar, 
não se deve lembrar e não se quer lembrar, pois a lembrança 
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poderia significar o fim de uma trajetória de vida ou de um 
projeto simbolicamente construído. Em outros casos, poderia 
significar um sofrimento coletivo demasiado. Esse processo foi 
vivenciado, por exemplo, pelas vítimas da violência no Brasil 
pós-1964 ou, em proporções diferenciadas, pelos judeus nos 
campos de concentração.

Em outros momentos, é como se houvesse a necessidade 
de retornar para esquecer. São determinados lugares que abriga-
ram sentimentos de desprazer ou limitaram determinadas ma-
nifestações linguísticas, os quais passaram a atuar na memória 
como se fossem necessários, recalcando o inconsciente para po-
der detonar uma verdadeira explosão de lembranças e de recu-
perações discursivas. É nesse momento que se passa do indizível 
ao dizível. 

A fronteira entre o dizível e o indizível, o confes-
sável e o inconfessável, separa [...] uma memória 
coletiva subterrânea da sociedade civil dominada 
ou de grupos específicos, de uma memória cole-
tiva organizada que resume a imagem que uma 
sociedade majoritária ou o Estado desejam passar 
a impor. (POLLAK, 1989, p. 8).

No Brasil pós-1964, a memória recalcada poderia real-
mente se manifestar no espaço público? Ora, além de uma escuta 
ainda limitada, as lembranças poderiam comprometer o sentido 
maior do projeto coletivo. Sendo assim, era mais estratégico que 
a memória continuasse procurando os atalhos discursivos e so-
brevivesse na rede familiar e de amizade, aguardando o momen-
to de falar, depurando as ações comprometedoras e, ao mesmo 
tempo, disputando palmo a palmo com a memória oficial para 
ampliar seu espaço na vida cotidiana e societária. 

Mesmo no período autoritário, essa luta ou estratégia de 
construção da memória nunca deixou de existir; falando ou ca-
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lando; lembrando ou esquecendo; discursando contra o impe-
rialismo no ato da prisão, nas passeatas ou na clandestinidade. 
Todas essas manifestações e muitas outras representavam for-
mas variadas de resistência que nem a prisão, nem a clandesti-
nidade, nem a morte ou o desaparecimento do corpo poderiam 
encobrir, pois seguiam uma determinada estratégia no conjunto 
dos militantes.
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“Na travessia dessa fronteira de sombra escutei 
vozes que vazaram o sol. Outros foram asas no 
meu vôo de escrever. A umas e a outras dedico 

este desejo de contar e de inventar.” 
(Mia Couto, 2008, p. 15)

Introdução

Este texto aponta os primeiros resultados de pesquisas am-
pliadas pós-conclusão do doutorado em Educação Brasileira, re-
alizado na Faculdade de Educação da Universidade Federal do 
Ceará. O trabalho continuado com a pesquisa sobre mulheres in-
dicou a necessidade de explorar o protagonismo destas na região 
do Cariri cearense, para além das experiências envolvendo as 
professoras diplomadas nas instituições escolares investigadas, 
Colégio Santa Teresa de Jesus (CSTJ) e Escola Normal Rural de 
Juazeiro do Norte (ENRJN).

A pesquisa indicou que o exercício profissional de muitas 
mulheres foi iniciado ainda na década de 1930. O recuo no tem-
po, para recuperar essa dimensão importante da história da edu-
cação nas cidades que constituem a região do Cariri, tornou-se 
possível por meio da consulta às produções bibliográficas dispo-
nibilizadas pelos programas de pós-graduação de universidades 
do Ceará e também pela exploração de documentos oficiais, ins-
titucionais e pessoais, na perspectiva de identificar e reconhecer 
os avanços no campo da educação, favorecidos pela profissiona-
lização e desenvolvimento profissional de algumas educadoras. 

Pode parecer simples a localização e exploração das fon-
tes no contexto de uma séria crise que ameaça a preservação dos 
acervos oficiais e institucionais, desencadeada pela atitude des-
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respeitosa das autoridades constituídas com relação à memória 
das instituições e de seus protagonistas. Assim, este texto ob-
jetiva revelar experiências de mulheres educadoras no Cariri1 
cearense, com destaque, dentre as muitas mulheres que se dedi-
caram ao magistério e a outras demandas sociais, às educadoras 
Maria Zuíla e Silva Moraes e Minerva Diaz de Sá Barreto.

Não se trata de reconstituir essas histórias com a produção 
de uma narrativa heroica e/ou de santificação, ao revelar nos dis-
cursos de muitas vozes femininas a ação e as contribuições des-
sas educadoras para o desenvolvimento da sociedade caririense, 
enfatizando, sobretudo, como atuaram em favor dos excluídos e 
operacionalizaram, de forma pioneira, as políticas de inclusão na 
região, apontando interiorização de práticas que, naquele perío-
do, eram efetivadas apenas na capital do Estado. A ação das mes-
mas coloca o Cariri cearense no discurso e práticas de assistência 
social, com desenvolvimento de programas e projetos voltados 
para a escolarização, profissionalização e cuidados multidiscipli-
nares para deficientes. 

Assim, as narrativas das professoras constituem uma base 
de dados composta por entrevistas, coletadas no período com-

1 A região do Cariri está localizada ao sul do estado do Ceará. Compõem-se de 
26 municípios, sendo dividido em quatro microrregiões: Cariri (mais conhe-
cida por Vale do Cariri), Chapada do Araripe, Sertão do Cariri e microrregião 
Serrana de Caririaçu. A primeira abrange os municípios do: Crato, Juazei-
ro do Norte, Barbalha, Missão Velha e Jardim; a segunda, os municípios de 
Araripe, Campos Sales, Nova Olinda, Potengi, Santana do Cariri; a terceira 
abrange os municípios de: Abaiara, Aurora, Barro, Brejo Santo, Jati, Mila-
gres, Mauriti, Penaforte e Porteiras; e a quarta os municípios de: Altaneira, 
Antonina do Norte, Assaré, Caririaçu, Farias Brito, Granjeiro, Várzea Alegre. 
A região do Cariri é equidistante 600 quilômetros das principais capitais do 
Nordeste. A microrregião do Cariri é uma das microrregiões do estado bra-
sileiro do Ceará pertencente à mesorregião Sul Cearense. Sua população foi 
estimada em 2009 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
em 528.398 habitantes e está dividida em oito municípios (Barbalha, Crato, 
Jardim, Juazeiro do Norte, Nova Olinda, Porteiras, Santana do Cariri). Possui 
uma área total de 4.115,828 km². (IBGE, 2009).
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preendido entre 2015 e 2016, em que duas dezenas de profes-
soras, inativas e ativas do magistério caririense, caracterizaram 
os formatos pedagógicos aplicados na escolarização, profissiona-
lização e assistência multidisciplinar aos deficientes, enfatizan-
do percursos de execução de políticas no campo da inclusão. As 
trajetórias das professoras foram caracterizadas em narrativas 
colhidas no fluxo das vozes femininas, que ecoaram dando for-
ma às primeiras experiências, concepções, práticas pedagógicas 
e políticas em favor dos excluídos, portadores de deficiências.

Não se trata, nesta proposta de estudo, do continuum da forma-
ção como professora do ensino superior integrar e aprofundar o de-
bate sobre políticas e práticas educativas/profissionalizantes aplica-
das aos portadores de deficiências ou limitações, mas de contribuir, 
com a reconstituição das experiências profissionais e institucionais 
desenvolvidas na região do Cariri, por meio do protagonismo de 
Maria Zuíla e Silva Moraes e de Minerva Diaz de Sá Barreto, res-
pectivamente na cidade de Juazeiro do Norte e  Barbalha.

Nessa região situada ao Sul do Ceará, localizada a cerca 
de 500 quilômetros da capital do estado, Fortaleza, muitos fenô-
menos e alguns fatos relevantes vêm compondo narrativas his-
tóricas de pesquisadores e estudiosos, seja como historiadores de 
ofício ou como historiadores com paixão de explorar, narrar e 
divulgar as experiências da região e do povo. 

Para alcançar seus objetivos, este trabalho será guiado por 
princípios teóricos e metodológicos definidos, evitando, assim, 
fazermos uma busca movida pela emoção de mulher caririense, 
interessada em dar, por um lado, visibilidade apaixonada à his-
tória de sua localidade, a qual foi palco de algumas experiências 
sociais e culturais que a colocaram em evidência no cenário na-
cional e internacional; por outro lado, escolher a mulher como 
sujeito de sua atenção, em função do lugar que ela ocupa na so-
ciedade, que tende a ser ora exaltado, ora subestimado.
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No centro de interesses, o protagonismo das educadoras 
ganhará centralidade, sendo destacadas as instituições escolares 
que elas criaram, por sua importância nas formas de organização 
e efetivação de políticas educacionais, do passado e da atualida-
de. Para Magalhães (2005, p. 98): “[...] na vida das sociedades, as 
instituições e os profissionais que nela atuam são parte integrante 
da tomada de decisões e das reflexões sobre o presente ou o futu-
ro, como fator de identidade”. Nóvoa (1995, p. 15) “[...] assinala 
que as instituições escolares adquirem uma dimensão própria, 
enquanto espaço organizacional onde também se tomam impor-
tantes decisões educativas, curriculares e pedagógicas”.

Assim, o trabalho pretende explorar o protagonismo das 
educadoras, o movimento e a luta em defesa dos excluídos, so-
bretudo dos portadores de deficiências, o pioneirismo em criar 
instituições e implementar projetos e programas que visavam 
transformar a vida dos sujeitos, objetivando inseri-los no cenário 
social e produtivo. 

O texto está organizado, para fins didáticos, com a in-
trodução, seguida de breve contextualização das motivações de 
pesquisa; na sequência, há a caracterização do debate sobre a 
metodologia aplicada ao desenvolvimento do estudo, seguida de 
breve discussão sobre a trajetória da temática do protagonismo 
das educadoras, como fundamento para criar e organizar insti-
tuições destinadas a promover a educação e inclusão dos exclu-
ídos, seja por deficiências ou outras limitações. Para finalizar, 
apresentam-se as considerações e referências utilizadas na com-
posição do texto. 

Breve contextualização das motivações para a pesquisa

O meu percurso da formação na área do ensino e da pes-
quisa, iniciado em 2007 com o Mestrado em Educação, produziu 
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muitas mudanças, deslocamentos e redefinições de horizontes 
de mundo. Como descendente de romeiros vinda de Juazeiro do 
Norte, em busca de um outro tipo de fé ou formação pautada nas 
Ciências da Educação em nível pós-graduado, trazia na bagagem 
um projeto de pesquisa que colocava as histórias locais, sobretu-
do as histórias e memórias de professoras, como elemento cen-
tral do meu estudo. 

Muitas coisas aconteceram nesse percurso. Algumas expe-
riências profissionais fortaleceram minha compreensão e prática 
docente. A necessidade de aprofundar a atividade de pesquisa 
sobre formação de professoras, em perspectiva histórica, articu-
lada à busca pela titulação e novas oportunidades, impulsionou 
a continuidade da profissionalização com o ingresso no Progra-
ma de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Universidade 
Federal do Ceará/Faculdade de Educação (UFC/Faced), com 
projeto de realizar estudo no âmbito da história das instituições 
escolares, focando experiências de formação de professoras nas 
primeiras décadas do século XX. 

A formação e o trabalho docente constituem-se temas com 
os quais me identifico, sobretudo por sua relação com as pri-
meiras experiências profissionais, que têm origem com o meu 
exercício docente no ensino fundamental. Essa trajetória profis-
sional e formativa foi produzindo inquietações e indagações, es-
pecialmente em relação às lacunas observadas entre as intenções 
políticas e as práticas efetivas nos processos organizados, segun-
do marcos regulatórios específicos, para assegurar a vitalidade 
das políticas no campo da educação, da formação de professores, 
das demandas sociais específicas de atendimento e da assistência 
aos portadores de deficiências. 

Chamaram-me a atenção no discurso a recorrência perti-
nente à importância da educação na modernização do país na his-
toriografia consultada e a colocação da mulher como protagonista 
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e, de certa maneira, responsável pelo alcance das  grandes metas 
políticas e pedagógicas indicadas para a educação no  século XX. 
Nesse sentido, a historiografia produzida registra a convocação 
das mestras, como principais responsáveis por cumprir a difícil 
tarefa de melhorar a aprendizagem, o desempenho acadêmico dos 
alunos e o domínio de saberes teóricos e práticos, bem como por 
transmitir aos discentes habilidades para lidarem com a comple-
xidade do ser humano em suas mais amplas necessidades. 

Isso explica, por certo, a intenção deliberada no meu 
percurso de pesquisa de explorar o protagonismo feminino no 
magistério e nas lutas pela melhoria das condições de vida dos 
excluídos, já que esta temática se configura como elemento cen-
tral em todas as experiências de formação de que participei. A 
historiografia consultada parece indicar que as pesquisas desen-
volvidas sobre educação e formação de mulheres e seu exercício 
profissional no campo educacional foram incrementadas nas 
últimas décadas do século XX no Brasil. Os programas de pós-
-graduação registram centenas de trabalhos resultados de pes-
quisas, revelando que a escolarização feminina não se resumiu à 
mera transmissão de conteúdos, teve significados relevantes na 
emancipação da mulher, sua inserção no mercado de trabalho, 
participação política e inserção social. 

Assim, como aprendiz permanente do ofício de pedagoga-
-historiadora da educação, tenho recuado no tempo, nessa busca 
persistente pelo passado, tentando identificar e examinar experi-
ências que apresentam o protagonismo de educadoras e gestoras 
batalhadoras para assegurarem a oferta educacional e escolar nas 
regiões periféricas, como no caso do Cariri cearense. 

Metodologia aplicada ao desenvolvimento do estudo

Ao lançar um olhar sobre experiências de inclusão social 
e educacional em duas cidades do Cariri, Barbalha e Juazeiro do 
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Norte, tomaremos, com base em fontes documentais impressas 
e evidências de relatos orais, as lutas, tensões, avanços e recuos 
envolvendo a história de vida e trabalho das educadoras inves-
tigadas, no tecido das instituições por elas criadas, bem como 
as repercussões para a sociedade local. O estudo sobre educa-
ção e formação de mulheres exige cuidadosa pesquisa, explo-
rando vestígios, fragmentos e fontes documentais oficiais, ins-
titucionais e pessoais, às vezes de difícil acesso (MACHADO; 
 NUNES, 2009).

A demarcação temporal compreende o período envolven-
do meados de 1960 a meados de 1990, compreendendo reconsti-
tuição sobre trajetórias de vida e trabalho de ambas. Tem como 
marco inicial a criação do Instituto Psicopedagógico Eunice 
Damasceno/Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Juazeiro do Norte (APAE/JN) por Maria Zuíla e Silva Moraes, 
em 1968. Anos depois, com a entrada de Minerva Diaz de Sá 
Barreto, precisamente em 1977, cria-se a Sociedade Pestalozzi de 
Barbalha. A indicação de uma data para encerramento da inves-
tigação corresponde à saída de cena das educadoras. 

A localização de fontes geralmente impõe redefinições 
metodológicas, pois nem sempre é possível reconstituir uma ex-
periência em detalhes, cuja duração foi longa e sua finalização 
já se encontra distante, entretanto almeja-se uma aproximação, 
abrindo novos caminhos para que outros pesquisadores possam, 
depois, ampliar, complementar ou aprofundar com outros es-
tudos. Um aspecto limitante sobre a história das educadoras e 
das instituições por elas criadas diz respeito à escassez de do-
cumentos bibliográficos, materializados em estudos e pesquisas 
publicados.

As fontes históricas são caracterizadas como evidências 
de determinados momentos e se constituem, via de regra, como 
“[...] o ponto de origem, o lugar de onde brota algo que se projeta 
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e se desenvolve indefinida e inesgotavelmente”, indicando, por-
tanto, a base, “[...] o ponto de apoio, o repositório dos elemen-
tos que definem os fenômenos cujas características buscam-se”, 
como assinala Saviani (2006, p. 28).

Pesquisar um fenômeno ou fato, seja na dimensão his-
tórica ou em outra dimensão, possibilita, segundo Chizzotti 
(1995, p. 11), “[...] investigar o mundo, a relação do homem com 
o mundo e com os outros homens, o próprio homem”, o tra-
balho sistematizado no processo de pesquisa materializa o co-
nhecimento do mundo, do homem, das instituições que ele cria 
para melhor conviver em grupo, procurando atender a interes-
ses específicos, por meio da utilização de procedimentos meto-
dológicos adequados, que permitam a aproximação e exploração 
do objeto de estudo. 

Nesse contexto, o acesso às instituições criadas pelas edu-
cadoras no processo de pesquisa possibilitou a localização de do-
cumentos relevantes, que ajudaram a caracterizar as práticas de 
inclusão e inserção social de deficientes e portadores de limita-
ções da região do Cariri cearense, de forma que a marca pessoal 
e profissional de Zuíla e Minerva não caiam no esquecimento ou 
se perca a importância do trabalho que protagonizaram e empre-
enderam para o desenvolvimento da região.

Natureza da pesquisa

Ao desenharmos a trajetória da pesquisa, ao imaginarmos 
os espaços de investigação, as técnicas para a coleta de dados e para 
a reconstituição de um fenômeno social e educacional e, especifi-
camente, ao investigarmos um campo complexo como a inclusão 
de deficientes, tornar-se-ia incompleto e inconsistente o debate se 
secundarizadas as histórias de vida e trabalho das educadoras pes-
quisadas, sob o olhar de professores, técnicos,  auxiliares, amigos 
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e membros da sociedade local. Por outro lado, dialogarmos sobre 
essa temática sem recorrer aos documentos produzidos sobre os 
processos e as instituições criadas por elas tornará inconsistente 
os resultados alcançados. 

Com base nessas balizas, buscamos nesta pesquisa aliar es-
tudo bibliográfico, exploração de documentos (oficiais, institu-
cionais e pessoais), bem como os relatos sobre a história de vida 
e trabalho, narradas por um grupo de pessoas ligadas afetiva, 
profissional e socialmente às educadoras. A narrativa constitu-
ída, envolvendo justamente esses procedimentos caracterizados 
no relatório da pesquisa, terá como papel essencial descortinar e 
revelar impressões, concepções e compreensões acerca dos des-
dobramentos e dos impactos que a experiência das educadoras 
produziu sobre a realidade social das duas cidades. 

Como alerta Nóvoa (1995, p. 10), ao historiar um fenômeno 
ou fato, o historiador, com as possibilidades de sua formação e do 
campo de investigação, deverá ser capaz de “[...] pensar a história, 
interrogando os problemas do presente por meio das ferramentas 
do seu próprio ofício”. Observa Nóvoa (1995, p. 10) que, como 
ofício ou exercício, o historiador da educação “[...] deve ser capaz 
de pensar a sua ação nas continuidades e mudanças do tempo, par-
ticipando criticamente na renovação da escola e da pedagogia”. 

Objetivando enriquecer as discussões sobre as práticas de 
inclusão social e educacional desenvolvidas por Zuíla Moraes 
e Minerva Diaz, este estudo tem como matriz metodológica a 
pesquisa de natureza qualitativa, para designar a utilização de 
estratégias de investigação que partilham determinadas caracte-
rísticas, como anotam Bogdan e Biklen (1991, p. 16):

Os dados recolhidos são designados por qualitati-
vos, o que significa ricos em pormenores descriti-
vos relativamente a pessoas, locais e conversas, e 
de complexo tratamento estatístico. As questões 
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a investigar não se estabelecem mediante a ope-
racionalização de variáveis, sendo, igualmente, 
formuladas como objetivo de investigar os fenô-
menos em toda a sua complexidade e em contexto 
natural. 

Seja por abordagem qualitativa ou quantitativa, as pes-
quisas produzem inquietações, dúvidas, evidências em forma de 
respostas que o presente nem sempre consegue esclarecer, logo 
remete-nos a fazer, por procedimentos específicos, um retorno 
ao passado. O recuo ao passado se deu pela utilização consorcia-
da de documentos, como memórias impressas que legitimam a 
ação institucional, e as memórias narradas das educadoras, como 
recurso de dar voz aos sujeitos envolvidos, direta e indiretamen-
te, no sentido de preservar os significados da história dessas mu-
lheres que protagonizaram um tempo.

Aplicamos também o recurso da história oral não apenas 
“[...] para preencher vazios de documentos convencionais ou de 
lacunas de informações, e até para complementar outros docu-
mentos” (MEIHY; HOLANDA, 2007, p. 24), mas pela essencia-
lidade de dar voz aos sujeitos na reconstituição das experiências. 
A exploração da fonte oral observa que a memória é a vida, sem-
pre trazida por grupos ou sujeitos individuais, em “[...] evolução 
permanente, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, 
inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todas 
as utilizações e manipulações [...]; a memória é um fenômeno 
sempre atual” (NORA, 1993, p. 7).

A poesia das memórias reconstituídas nessas histórias 
apresenta, certamente, beleza própria, assim como a sua própria 
magnitude e essência. O contexto político e pedagógico das edu-
cadoras e das instituições criadas, como espaços de materializa-
ção de seus projetos de inclusão, ocupa nosso tempo nesta pesqui-
sa, com o compromisso de revelar as transformações e impactos 



TANIA MARIA RODRIGUES LOPES • CHARLITON JOSÉ DOS SANTOS MACHADO

3838

produzidos na região do Cariri cearense relativos à inserção edu-
cacional e social de excluídos por suas deficiências e limitações.

A recolha dessas histórias contadas sobre a vida, a forma-
ção e o trabalho das educadoras tornou possível, pela potencia-
lidade da entrevista de pesquisa, na condição de uma técnica 
livre, aberta e profunda, deixar lugar para outras histórias e, até 
mesmo, para uma possível ausência do narrador. A recolha da 
história de vida de um indivíduo único ou de múltiplos persona-
gens tem sempre como prática essencial a entrevista (POIRIER; 
CLAPIER-VALLADON, 1999).

De acordo com Meihy e Holanda (2007, p. 28), a entrevis-
ta se configura como técnica para “[...] dar voz a setores despre-
zados por outros documentos, a história oral ganha significado 
ao filtrar as experiências do passado por meio da existência de 
narradores no presente”. 

As histórias das professoras nas vozes de outras mulheres 
educadoras

Reconstituir as histórias de vida e trabalho das educado-
ras requer um contato efetivo com sujeitos que integraram, di-
reta ou indiretamente, os espaços institucionais criados por elas. 
Assim, as histórias apreendidas nas narrativas dos sujeitos iden-
tificados com o trabalho e o período do recorte do estudo foram 
colhidas em forma de entrevistas semiestruturadas, em momen-
tos previamente agendados, observando roteiros discutidos com 
antecedência prévia. Os relatos foram armazenados de forma ele-
trônica, para subsidiar esta e outras pesquisas, sobretudo porque 
a vida dessas duas mulheres ainda não foi explorada em outros 
estudos da historiografia da educação no Ceará.

Uma forma de identificar potenciais informações sobre as 
educadoras se efetivou por meio da realização de entrevistas com 
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grupos, em que foram explorados temas essenciais a respeito da 
história de vida e atuação de ambas, assim como a temporalidade 
e objetivos das instituições educacionais e sociais voltadas para 
o trabalho com inclusão social, educacional e laboral. O trabalho 
com o grupo focal indicou aspectos a serem aprofundados em 
entrevistas individuais.

As mulheres que emprestaram sua emoção e conhecimen-
tos sobre as professoras investigadas constituíram-se professo-
ras, auxiliares administrativos e/ou pedagógicos, totalizando 20 
entrevistadas, todas do sexo feminino, com idades que variam 
entre 35 e 70 anos, formação em nível superior, pós-graduação 
lato sensu e longo período de atuação nas instituições criadas pe-
las educadoras.

Todas as entrevistadas viveram experiências pessoais e 
profissionais com as educadoras Zuíla e Minerva, revelando no 
colóquio da coleta de dados muita emoção, mistura de sentimen-
tos, reconhecimento e valorização pelo trabalho e experiências 
desenvolvidas. Esse fato despertou um maior controle sobre os 
dados, de forma a revelar experiências de trabalho e relações sem 
endeusamento das protagonistas.

Zuíla Moraes e Minerva Diaz: protagonismo no 
atendimento aos deficientes 

A história das mulheres no Brasil, ao ganhar centralida-
de, tem provocado pesquisas confiáveis e bem documentadas. 
Essas histórias incluem outras temáticas, sobretudo no que diz 
respeito às suas aspirações e realizações, suas construções e der-
rotas, seu apego ao passado e seus projetos de futuro. Durante 
muito tempo submissa e reprimida em seus projetos e desejos, a 
mulher conquistou, gradativamente, seu espaço no cenário so-
cial e laboral. 
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Alguns estudos realizados produziram visões estereotipa-
das sobre as mulheres em relação à matriz de opressão que existe 
em sua vida diária. Por isso, tornou-se necessário estudá-las em 
seus próprios contextos e cotidiano, na perspectiva de desvelá-
-las em sua totalidade, desvendando a sua racionalidade e sub-
jetividade, em uma conduta de isenção de concepção e análise. 

Mesmo considerando os avanços nas relações sociais, edu-
cacionais e laborais, as mulheres ainda são as principais vítimas 
no tecido social de uma cultura que preserva uma sociedade pa-
triarcal2 por natureza e machista por acomodação. Moraes (2002, 
p. 9) observa que as mulheres se obrigam a essa condição para 
“[...] preservar o casamento, o grande amor que sentem por seus 
parceiros, mas na maioria das vezes é um amor que exige anula-
ção, silêncio e, por conseguinte, passividade”. 

Os vestígios produzidos para a feitura da história assina-
lam que as transformações urbanas e no estilo de vida repercu-
tiram em mudanças no cenário familiar; os elementos instru-
ção e formação ganharam significado, remetendo as mulheres a 
certa liberdade há muito tempo almejada. A formação favorecia 
o exercício profissional remunerado, a desenvoltura, a inserção 
social, a participação política e a autonomia para se lançar em 
projetos de expressão social. 

Assim, Zuíla e Minerva, em fins dos anos 1960 e início de 
1970, marcaram, na história do Cariri cearense, o seu protagonis-
mo como educadoras, ao criarem instituições destinadas a aco-
lher, educar, cuidar, profissionalizar e orientar os excluídos, por 
suas deficiências e limitações. Segundo a docente “F” (2016): 
“[...] ela [Minerva] quis dar uma oportunidade às pessoas com defi-

2 “Foi criada praticamente desde os primórdios da existência humana. Em sua 
forma mais primária, o patriarcado apareceu como um estado arcaico. A uni-
dade básica da organização do patriarcado é a família, que constantemente 
gera os valores e normas do patriarcado” (MORAES, 2002, p. 21). 
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ciência, porque ela compreendia que elas eram pessoas de direito, que 
tinham direito de viver uma vida digna e que não tinham”. Sobre 
Dona Zuíla, a professora “E” (2016) observa que: “Era uma pes-
soa muito alegre que estava sempre disponível a acolher, abraçar, pro-
curava trazer pessoas novas, investir na formação dos profissionais, 
especialmente acolhia com muito amor as crianças”.

Nesse período, o movimento educacional, no Brasil e, 
por consequência, no Ceará, comportava-se com acentuada ex-
cludência, fato identificado nas narrativas das professoras ao 
denunciarem que as famílias tinham grande preconceito com 
os filhos deficientes, escondendo-os nos recônditos de suas re-
sidências, isolando-os do convívio social, impedindo-lhes ou 
dificultando-lhes o acesso aos atendimentos multidisciplinares, 
escolarização e iniciação à profissionalização. 

As narrativas de professoras juazeirenses anunciam que 
Dona Zuíla foi movida a criar o Instituto Pestalozzi e a Associa-
ção de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) em decorrência 
de o seu único filho do sexo masculino ter nascido com Síndro-
me de Down. Por outro lado, a aproximação de Dona Minerva 
com a comunidade da periferia pobre e excluída da cidade de 
Barbalha revelou que as crianças e adolescentes com  deficiências 
ou limitações também eram isolados do convívio social e viviam 
em condições vulneráveis de vida, higiene e cuidados com a 
 saúde e a educação.

As narrativas denunciam que o trabalho dessas educado-
ras foi permeado por tensões e falta de apoio por parte das auto-
ridades governamentais. Para a professora “FC” (2016), Dona 
Zuíla não teve o devido reconhecimento e valorização pela na-
tureza e relevância do trabalho desenvolvido, sofrendo mesmo 
perseguições e retaliações, como denuncia:

Aquele amor que ela tinha espalhou-se por todo o Jua-
zeiro, do centro da cidade aos bairros da periferia; não 
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escolhia a clientela. Eu acho que isso talvez incomo-
dasse algumas pessoas, porque, quando uma pessoa é 
muito boa, desperta um espírito de rivalidade entre as 
outras, talvez tenha sido isso. Eu acho que muita gente 
não tinha coragem de fazer o que ela fazia, por isso a 
perseguia.

Relativo ao exaustivo trabalho desenvolvido por Dona 
Minerva em Barbalha em prol dos deficientes e excluídos, a pro-
fessora “DR” (2015) assinala:

Em 1978, ela fez um trabalho maravilhoso, construiu 
o Pestalozzi numa época em que ninguém em Barba-
lha conhecia ou sabia se existiam crianças com esse 
tipo de problema. Ela criou o Pestalozzi com muito 
carinho. Sempre muito prestativa, trabalhava de for-
ma incansável também no Centro Social, de lá vinha 
para o Pestalozzi, não importava a hora ou o cansaço 
do dia de trabalho.

Causas que preservam algumas semelhanças mobilizaram 
Zuíla e Minerva para o envolvimento com o trabalho. Tornaram-
-se responsáveis, gradativamente, na ausência de ações públicas, 
por ações humanitárias, na perspectiva da inclusão de pessoas 
com deficiências ou limitações, reconhecendo-as, sobretudo, 
como seres humanos. Outro elemento identificado nas narrati-
vas é que o pioneirismo e o protagonismo de ambas assinalam 
que as ações nesse campo foram descentralizadas da metrópole 
para a periferia do estado, como no caso do Cariri cearense. Ins-
tituições foram criadas por mulheres que ora absorveram causas 
humanitárias por necessidades familiares, ora o fizeram por re-
clamos sociais intensos, no sentido de absorvê-las e ocupá-las 
por seus conhecimentos e competências para tais causas. 
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Algumas considerações nada conclusivas

A história do protagonismo feminino busca revelar a sin-
gularidade que envolveu não apenas os seus processos de pro-
fissionalização, sobretudo busca caracterizar como as mulheres 
aqui investigadas aplicaram seus conhecimentos e saberes para 
inferir mudanças qualitativas e significativas na estrutura da so-
ciedade em processo permanente de organização.

O Cariri cearense, por suas marcas articuladas à história 
cultural, com destaque para os fenômenos da religiosidade po-
pular envolvendo a figura do Padre Cícero, revela, em suas prá-
ticas, o pioneirismo feminino articulado à tradição histórica do 
aconselhamento do referido padre a fim de que educassem as 
mulheres, de modo que elas se transformassem em responsáveis 
pela educação das crianças e jovens. 

Zuíla foi egressa da Escola Normal de Juazeiro do Norte 
em uma de suas primeiras turmas. Minerva veio para a região 
em razão de seu matrimônio com um importante líder político, 
que inevitavelmente a levou a envolver-se e a defender as causas 
humanitárias prioritárias. Zuíla, normalista ruralista, alçou voos 
em busca de conhecimento e saberes para os incrementar à edu-
cação de Juazeiro e garantir o acesso dos deficientes. Minerva, 
estrangeira oriunda dos programas sociais dos Estados Unidos 
com o Brasil, em missão evangélica, identificou na periferia po-
bre e abandonada razões para aplicar seu conhecimento refinado 
e favorecer o desenvolvimento da sociedade barbalhense.

Ambas lutaram na solidão, isolamento, desprestígio, bai-
xo reconhecimento pela relevância do que fizeram em prol dos 
sem vez e sem voz. Aspectos de suas vidas, histórias de lutas e 
alcance social das ações que empreenderam serão fruto de outros 
trabalhos desta pesquisadora e de outros que se aventurarem a 
explorar essa parte importante da história da educação e das mu-
lheres da região caririense. 
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Introdução

Na última década, mais precisamente no período de 2004 
a 2014, realizamos um mapeamento, buscando um maior núme-
ro possível de protagonistas do processo educacional, educado-
res e educandos, registrando suas opiniões, lembranças de um 
passado histórico e condensando informações capazes de nos 
ajudar a traçar a história da educação a partir da história de vida 
de educadores da região do Cariri cearense.

O presente trabalho é um recorte de uma pesquisa maior 
realizada com o título: Resgatando a história das instituições educa-
cionais do Cariri cearense. Iniciada em 2004, começou um mapea-
mento da história das instituições escolares e da história de vida 
de professores, objetivando a criação de um acervo da história 
educacional cearense, em particular na região Sul do Ceará, capaz 
de ser referência para quem tem pretensão em pesquisar na área. 

Dentre os trabalhos pesquisados, selecionamos, para esta 
comunicação, o registro catalográfico das histórias de vida das 
professoras, categorizando suas histórias a partir de: período 
de formação e período de atuação. Em 2014, quando realizamos 
nosso estágio de pós-doutoramento, apresentamos um catálogo 
da história das instituições e atualmente estamos trabalhando no 
catálogo da história de professores1.

A referida pesquisa vem registrando a educação no Cariri 
cearense, envolvendo levantamento documental oficial e priva-

1 Em 2015, publicamos um artigo sobre a temática contendo parte das entrevis-
tas. O estudo foi realizado por Queiroz e Paiva (2005).
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do, a memória de políticos, educadores e educandos, através de 
entrevistas, histórias de vida, biografias, autobiografias e icono-
grafias, que são gravadas e/ou filmadas e fotografadas, adquirin-
do, assim, o caráter de documento e fonte de pesquisa histórica 
para constituição de um acervo, com a função de alimentar e 
ampliar permanentemente a área de pesquisa, bem como o uso 
público do acervo catalogado pelos pesquisadores, professores, 
estudantes e público em geral. 

O objeto de estudo permite uma opção metodológica que 
privilegia, em especial, os aspectos qualitativos, remetendo-nos 
a investigação a dois momentos distintos: o primeiro é descriti-
vo-analítico, quando se retrata a situação real dos sujeitos; e o se-
gundo refere-se à apreciação crítica, à interpretação e à formação 
de indicações básicas, a fim de atender à preocupação central do 
objeto deste estudo e preparar o material pesquisado para a sua 
divulgação e cartografia. 

Diante do rico material encontrado e dos sujeitos lembra-
dos no cotidiano das instituições, fomos levantando as seguintes 
questões: “Quais as suas formações escolares?”; “Em que insti-
tuições de ensino estudaram e lecionaram?”; “Quais as experi-
ências escolares e profissionais?”; “Quais as ações pedagógicas 
desenvolvidas em sala de aula para evitar a evasão escolar?”.

Buscando refazer as lembranças e experiências educacio-
nais dessas educadoras para compreender suas histórias de vida, 
as quais servirão de suporte na elaboração de ações educacionais, 
tivemos como metodologia utilizada os relatos de vida dos sujei-
tos, registrados através de entrevistas, documentos, fotografias, 
diários e cadernos dos professores. Esses registros foram reali-
zados, inicialmente, durante as aulas da disciplina de História 
da Educação do Ceará e do Cariri e História da Educação Bra-
sileira, tomando por base um roteiro de pesquisa desenvolvido, 
ao mesmo tempo, pelos alunos matriculados e pelos estudantes 
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bolsistas de Iniciação Científica das agências de fomento: Fun-
dação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (Funcap) e Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq). A pesquisa teve como marco 
temporal o período de 2004 a 2012 e teve oportunidade de catalo-
gar, até o momento, 132 histórias de vida. A entrevista biográfica 
foi norteada por um roteiro semiestruturado. O instrumento se 
assenta nas orientações de Ferrarotti (2010, p. 46), quando situa 
a entrevista biográfica como:

[...] uma interação social completa, um sistema 
de papéis, expectativas, de injunções e normas e 
de valores implícitos e, por vezes, até de sanções. 
Toda entrevista biográfica esconde tensões, con-
flitos e hierarquias de poder; apela para o carisma 
e para o poder social das instituições científicas 
relativamente às classes subalternas, desencade-
ando as reações espontâneas de defesa. 

Compreendemos que as possibilidades dos estudos bio-
gráficos e/ou (auto)biográficos são imensas para a consolidação 
de estudos pedagógicos e para a formação de professores, uma 
vez que nos situamos em cursos de graduação de formação de 
professores – o curso de Pedagogia, na formação inicial, e o curso 
de História, no mestrado profissional, na Universidade Regional 
do Cariri (Urca).

O que encontramos são possibilidades de estudo e forma-
ção, tão somente a vontade de registrar os sujeitos de um lugar, 
que fazem a história educacional e que não poderiam ser “esque-
cidos”. A presente afirmação neste registro é de que este possi-
bilite estudos em educação e formação docente na graduação e 
pós-graduação, em que estamos inseridas como professoras. 

Nesse sentido, apresentamos a história de vida de profes-
sores que nasceram, viveram (e vivem), realizaram seus estudos 
e profissionalizaram-se na região do Cariri cearense; muitos, 
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chegando nesse lugar, desenvolveram ações e práticas que aju-
dam no ser professor hoje, nas reflexões acerca da formação do 
professor e na identidade da escola em que se situam (QUEI-
ROZ; PAIVA, 2015).

Apresentamos aqui a catalogação das histórias de vida de 
professores das cidades que compõem o Cariri cearense.

Os achados

Encontramos o registro de histórias de professores nas vá-
rias décadas, iniciando desde a década de 1920 aos dias atuais, 
em suas experiências de trabalho. São professores que atuaram, 
estão atuando ou se aposentaram. Têm idade entre 50 e 80 anos. 
Alguns são falecidos; nesse caso, seus ex-alunos e familiares 
ajudaram a reconstituir as histórias deles. Tivemos momentos 
para receber doações para o Grupo de Pesquisa do material de 
trabalho dos professores, como seus livros didáticos, cadernos 
escolares de planejamento, álbuns de fotografias e duas palmató-
rias. Esse rico material encontra-se à disposição dos alunos para 
exposição e aulas nas licenciaturas.

Após a busca das fontes, a equipe de pesquisa se debruça 
na leitura atenta dos mesmas, separando os achados a partir das 
categorias definidas. Apresentamos aqui um pouco do trabalho 
que atualmente estamos fazendo, utilizando-o na elaboração de 
trabalhos de conclusão de cursos, monografias, artigos, aulas, etc.
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Quadro 1 – Professoras e suas memórias
Professoras Memórias

Amália Xavier de Oli-
veira nasceu na referida 
cidade no dia 5 de abril 
de 1904.

Em 6 de fevereiro de 1928, foi nomeada pro-
fessora substituta efetiva para o Grupo Escolar 
Padre Cícero. Em 6 de janeiro de 1929, recebeu 
o título de Professora da 4ª série do Grupo Es-
colar de Juazeiro, a primeira instituição de en-
sino público dessa cidade. Em 13 de dezembro 
do mesmo ano, foi nomeada professora estadual 
do Grupo Escolar Padre Cícero e, em 19 de feve-
reiro de 1932, tornou-se sua diretora. Em 11 de 
janeiro de 1937, foi nomeada diretora oficial da 
Escola Normal Rural, na qual exercia as funções 
de professora de Canto Orfeônico, de Educação 
Física, de Orientadora Pedagógica e de Tesou-
reira, além de tornar-se professora de Meto-
dologia e Psicologia Educacional. Também foi 
membro integrante do Centro Cultural Juazei-
rense em 1971; em 21 de julho de 1977, esteve 
à disposição do Gabinete Estadual do secretário 
de Educação e assumiu, em 16 de fevereiro de 
1974, a diretoria do Centro Educacional Profes-
sor Moreira de Sousa, nome substituto da Esco-
la Normal Rural.

Maria Carmelina Feito-
sa, Madre Feitosa nasceu 
no dia 13 de setembro 
de 1921 no sertão dos 
Inhamuns, região do Ce-
ará.

Ingressei através de exame de admissão. Era 
um vestibular! Árduo, pesado, eliminatório. 
Era Português, Aritmética, naquele tempo Ma-
temática, História, Geografia e Ciências. Eu es-
tava bem preparada em Português, Matemática 
e História; em Ciências, eu estava leiga, aí me 
amedrontei. Mas recebi um programa; o Mon-
senhor Feitosa me incentivou muito. E então eu 
estudei e fui aprovada.

Madre Maria Neli So-
breira nasceu em 14 de 
agosto de 1925 na Cida-
de de Juazeiro do Norte, 
Ceará.

Eu vou fazer 90 anos este ano; nós fizemos um 
projeto: Projeto 90, que é a instalação de 15 ber-
çários. Estar lá é bom; fazer uma visita; a coisa 
mais linda do mundo, com alimentação da ma-
nhã, alimentação da tarde; só saem depois que 
tomam a sopa da tarde e saem com as mães. Nós 
fundamos, não fui só eu, não; fomos eu e mi-
nhas companheiras. Agora, essas crianças são fi-
lhas das mães que trabalham no comércio e nas 
casas de família e deixam as crianças o dia todo 
conosco, às 17 horas as crianças saem e encerra-
mos o expediente. 

(continua)
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Maria Luiza de Oliveira 
nasceu em 2 de janeiro 
de 1937, no distrito de 
Cariutaba Farias Brito.

“Foi um dom que Deus me deu”. E são expres-
sos o seu enorme amor pela instituição a cada 
palavra falada; relata com grande carinho tudo 
que viveu, de toda a sua luta, das dificuldades 
enfrentadas, que não foram poucas, e, ao mes-
mo tempo, de toda a felicidade que lhe propor-
cionou essa conquista tanto para ela como para 
toda a comunidade cariutabense.

Ana Esmeraldo de Mello 
Callou nasceu em 27 de 
janeiro de 1946. Também 
conhecida como “Ani-
nha”.

[...] relata como esse sentimento nasceu no seu 
coração e o que a motivou a ser professora: “Às 
vezes eu brincava com as bonecas, ensinando as 
coisas às bonecas. E eu fui despertando no meu 
coração aquela vontade de passar para os outros 
aquilo que eu sabia. Então foi isso aí, o centro 
desse desejo de ensinar, de ser professora, foi 
passar para os outros aquilo que eu sabia, dessa 
minha infância que foi assim”.

Edite de Souza Nasci-
mento nasceu no sítio 
Coqueiro, no dia 29 de 
fevereiro de 1952.

Para comprar o livro didático, era preciso se va-
ler das riquezas naturais que se tinha. Eu vendia 
macaúba, fazia óleo do coco babaçu; como o li-
vro era muito caro, só era possível comprar ape-
nas um. Então, eu sentava junto com a minha 
irmã usando um só livro, e esse mesmo livro era 
deixado para meus outros irmãos.

Maria Vilani Dantas nas-
ceu em Jamacaru, distri-
to do município de Mis-
são Velha, no dia 12 de 
dezembro de 1954.

 “Eram resultados proporcionados pelo esforço 
de todos os dias”. Tendo em vista que esta é uma 
profissão árdua e que requer muita dedicação, 
ela sugava ao máximo de suas aulas na faculdade 
e se esforçava cada vez mais ao ministrar suas 
aulas, para proporcionar o melhor para seus 
alunos; e assim foi crescendo profissionalmente 
cada vez mais.

Maria das Dôres Arrais 
do Nascimento nasceu 
no município de Assaré 
no dia 6 de novembro de 
1958.

Fala que o que estudava naquele período não 
eram matérias diversificadas, era, por exemplo, 
Matemática, tabuada e leitura: “Se eu estava até 
a 4ª série, era para aprender a ler e escrever bem; 
se eu estava na parte do normal, não, aí já era 
para aprender a ensinar”.

Lúcia Gonçalves Nobre 
nasceu no Sítio Cachoei-
ra dos Gonçalves, no mu-
nicípio de Crato, no dia 
26 de fevereiro de 1959.

Relata que, ao chegar a este local, percebeu a 
quantidade de crianças que ainda estavam sem 
estudar, por isso decidiu transformar a sala de 
sua casa numa sala de aula. Relata que: “A sala 
era de multisseriada, acolhia alunos de várias 
séries e de todas as idades [...] no mesmo ho-
rário”. Mas não conseguiu dar conta. Isso a fez 
pedir à Secretaria de Educação que organizasse 
seu horário, passando a ensinar a quatro turmas 
que tinha em horários diferentes.

(continua)
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Antônia Lení Rodrigues 
de Alencar nasceu no dia 
27 de fevereiro de 1960 
no sítio Latão, na cidade 
de Santana do Cariri.

No ano 1981, começou a sua trajetória profis-
sional, com 21 anos de idade. A dedicação foi 
um dos pontos positivos que a tornaram a pro-
fissional que ela afirma ser hoje, pois ensinava 
em uma creche fundada pelo Movimento de 
Educação – Mobral, disponibilizado apenas às 
séries do 1º ao 4º ano.

Sebastiana Lustosa Sa-
raiva nasceu em 1960 
conhecida como “Bas-
tinha”. Residente na ci-
dade de Barro, no sul do 
Ceará, natural da zona 
rural sítio Santa Cruz, 
município de Aurora, 
Ceará.

“Ser professora para mim é transmitir conhe-
cimento e ver naquele aluno o resultado que 
buscamos conquistar e ver também que todo 
esforço e dedicação valeu a pena”.

Rosinha de Oliveira Sa-
raiva nasceu em 14 de 
abril 1971 na cidade de 
Exu, onde ainda reside.

Dependia da vontade de outras pessoas para 
conseguir chegar à escola. A distância de minha 
casa para a escola na cidade era de uma hora 
e trinta minutos de bicicleta. Por não possuir 
uma, pedia carona aos colegas. Os que davam 
exigiam que os levasse na garupa. Passava boa 
parte do dia na roça e, no finalzinho da tarde, 
ia para a escola. Chegava em casa de madrugada 
todos os dias. 

Fonte: Arquivo do Neted/Urca (2012).

Das histórias de vida registradas, estamos realizando es-
tudos que constam partes dessas separadas por categorias como:

• Professores do Cariri cearense; um registro do fazer do-
cente e sua identidade;

• Suas formações escolares;
• As instituições de ensino em que estudaram e lecionaram;
• Suas experiências escolares e profissionais;
• Suas ações pedagógicas desenvolvidas em sala de aula.

O levantamento e a análise dos dados encontrados estão 
sendo feitos sob as bases dos estudos comparados, que, por sua 
natureza teórico-metodológica, têm criado inúmeras possibi-

(conclusão)
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lidades de outros estudos e aprofundamentos que vão além da 
temporalidade e da espacialidade, uma vez que, os estudos com-
parados, dentro da História Comparada, possibilitam:

Produzir uma interpretação sistemática, apro-
fundada e integradora sobre a educação [...], uti-
lizando a comparação como estratégia de análise 
e concepção interpretativa, de modo a explicar as 
relações, as semelhanças, as diferenças e as singu-
laridades presentes nas formas de produção, apro-
priação e difusão da escola nas várias regiões do 
país. (SOUZA et al., 2015, p.27-28).

Sua natureza, para um estudo de história de vida, histó-
ria da formação e profissionalização docente, remete-nos a um 
elenco de possibilidades que passam a orientar nossas práticas 
pedagógicas atuais:

[...] volta-se também para uma discussão teóri-
co-metodológica sobre o uso da comparação na 
pesquisa histórica e evoca a pluralidade, relacio-
nando, geralmente em escala nacional, forma-
ções sociais, culturais e políticas, admitindo 
desde o início que elas mantêm relações entre 
si. Esta abordagem convida ao questionamento 
da histori cidade dos objetos e dos procedimen-
tos de análise, assinalando-os como um empre-
endimento autorreflexivo gerador de sentidos e, 
segundo Werner e Zimmermann (2003), perten-
cendo à família dos procedimentos relacionais 
que indaga sobre laços existentes entre diferentes 
formações sociais historicamente  constituídas. 
(SOUZA, 2015, p. 30).

As memórias, reconstituindo a história das professoras e 
professores, produzidas através do estudo de documentos, de im-
pressos, de seus cadernos, de fotografias e de matérias escolares, 
quando se unem à oralidade dos sujeitos com suas autobiografias 
e lembranças de ex-alunos, colegas de trabalho, profissão e fami-
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liares, têm permitido um rico acervo, constituindo o Núcleo de 
Pesquisa Neted, e alimentado os estudos e pesquisas do Grupo 
de Pesquisa sob nossa coordenação. Atualmente têm nos levado 
a elaborar projetos de extensão colaborativos da guarda de docu-
mentos, iconografias e museus de memórias, como foi o caso do 
funcionamento do Museu do Colégio Santa Teresa de Jesus, no 
Crato, e do Museu Escolar da Escola Normal Rural2, em Juazeiro 
do Norte.

Conclusões

No momento em que somos convidados a realizar estudos 
desta natureza, podemos observar o leque de possibilidades que 
recolhemos. Uma catalogação que leva a realizarmos uma carto-
grafia, um mapa vivo da educação de um lugar e de seus sujeitos, 
muitas vezes invisíveis para a sociedade e para as gerações pre-
sentes e futuras. Só a história poderia nos permitir esta escuta 
sensível e rica de possibilidades. 

Quando indagamos: “Quais as suas formações escola-
res?”; “Em que instituições de ensino estudaram e lecionaram?”; 
“Quais as experiências escolares e profissionais?”; “Quais as 
ações pedagógicas desenvolvidas em sala de aula para evitar a 
evasão escolar?”, dentre outras indagações que fomos encontran-
do, um estudo desta natureza nos respondeu que: 

• No Cariri cearense, a história de formação e prática do-
cente se constitui e se cruza com a história da formação 
e profissionalização feminina;

2 O Colégio Santa Teresa de Jesus foi fundado em 1923 pela Congregação das 
Filhas de Santa Teresa, que nasceu da ideia de cuidar das moças, crianças, ido-
sos, criando escolas e instituições de acolhimento, saúde e profissionalização. 
A Escola Normal Rural foi criada em 1934, em Juazeiro do Norte, consagran-
do-se como a primeira escola rural para mulheres no Brasil.
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• Suas experiências escolares se localizam na educação de 
crianças e na gestão escolar;

• Suas metodologias são marcadas pelas referências pe-
dagógicas que circulam no Brasil, chegando, às vezes, 
tardiamente em seu lugar de práxis, constituindo-se 
em práticas pedagógicas de base na teoria pedagógica 
tradicional;

• A formação escolar básica e superior para essas mulhe-
res é marcada por dificuldades imensas, seja no plano 
da escolarização, vida doméstica e social.

Assim é que esperamos contribuir para o estudo da histó-
ria da formação de professores e para a reconstituição da história 
social engajada.
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Introdução

O problema da fome no mundo não é recente, sendo algo 
histórico e não regionalizado na humanidade, confundindo-se 
sempre com a luta pela sobrevivência (CASTRO, 2003). Ape-
sar disso, o combate a essa problemática por muito tempo ficou 
negligenciado ou a cargo de ações pontuais do Estado e da so-
ciedade civil. Recentemente, o poder público brasileiro incluiu 
na agenda governamental a fome como problema coletivo e de 
Estado, sendo alvo de intervenções de políticas públicas através 
de programas sociais que buscam a erradicação da fome e da po-
breza (VALENTE, 2003).

É exemplo dessas iniciativas governamentais o Progra-
ma Fome Zero, lançado em 2003, logo em seguida mudando a 
nomenclatura para Estratégia Fome Zero1, conglomerando di-
versos programas e projetos que visavam ao combate à fome e 
à pobreza, como o Programa Bolsa Família2 e o Programa Res-

1 O Programa Fome Zero foi criado em 2001 pelo Instituto de Cidadania; em 
2003, o Governo Federal passou a implantá-lo com o intuito de combater a 
fome e as suas causas estruturais que geram a exclusão social e de garantir a 
segurança alimentar dos brasileiros em três frentes: um conjunto de políticas 
públicas; a construção participativa de uma Política Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional; e um grande mutirão contra a fome, envolvendo as 
três esferas de governo (federal, estadual e municipal) e todos os ministérios. 
Assim, o Programa Fome Zero passa a ser Estratégia Fome Zero, pois consis-
tia num conjunto de mais de 30 programas complementares dedicados a com-
bater as causas imediatas e subjacentes da fome e da insegurança alimentar, 
implementados pelo ou com o apoio do Governo Federal.

2 Criado pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, o Programa Bolsa Família 
traz em seus objetivos o combate à fome, à pobreza e às desigualdades por 
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taurante Popular3, sendo esse último lócus da pesquisa em tela, 
descentralizado nos municípios com mais de 100 mil habitantes 
(NUNES, 2011; YASBEK, 2004).

O município de Maracanaú, no estado do Ceará, inaugu-
rou o Programa Restaurante Popular em 2008 e se propôs a servir 
refeições saudáveis a um baixo custo, preferencialmente às famí-
lias e aos indivíduos pobres e extremamente pobres que estejam 
em situação de insegurança alimentar e nutricional. Dentre as 
múltiplas facetas que envolvem tal serviço e os muitos usuários, 
as autoras desenvolveram estudos que delimitavam sua investi-
gação ao público juvenil, segmento usuário do Restaurante Po-
pular, que era contemplado com o benefício eventual de isenção 
da taxa de acesso à refeição para compreender a importância da 
alimentação servida na sua história de vida.

Foi desenvolvida, em congruência com a referida delimi-
tação, uma pesquisa ampla com o foco de compreender a percep-
ção dos jovens usuários do Restaurante Popular de Maracanaú 
sobre a importância da alimentação fornecida para o combate 
à fome a partir da história de vida desses indivíduos, contudo 
centrou-se em compreender a percepção de apenas uma jovem 
usuária do Restaurante Popular, Maria4, sobre a importância da 
alimentação fornecida para sua vida, em específico ao que con-
cerne ao combate à fome. 

meio da transferência de renda, além de visar promover a inclusão social, con-
tribuindo para a emancipação das famílias beneficiárias.

3 O Programa Restaurante Popular é um dos programas criados para subsidiar a 
Estratégia Fome Zero, buscando dar acesso a refeições saudáveis a quem pre-
cisa. Restaurantes Populares são estabelecimentos administrados pelo poder 
público que se caracterizam pela comercialização de refeições prontas, nutricio-
nalmente balanceadas, originadas de processos seguros, preponderantemente 
com produtos regionais, a preços acessíveis, servidas em locais apropriados e 
confortáveis, de forma a garantir a dignidade ao ato de se alimentar.

4 O nome Maria foi adotado de forma fictícia, a fim de preservar os aspectos 
éticos da pesquisa.
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A pesquisa ora em relato tem natureza qualitativa por en-
tender que, dentro da realidade social que será abordada no estudo, 
existem dimensões e particularidades que não podem ser quantifi-
cadas, necessitando de uma interpretação singular do objeto a ser 
estudado (OLIVEIRA, 2001). Utiliza estudo de caso único (YIN, 
2001) por analisar a realidade de uma única jovem no decurso de 
sua vida, em especial sobre as situações de pobreza e fome.

Optou-se por utilizar a terminologia “juventudes” por 
acreditar que esta demonstra se constituir uma categoria que 
ultrapassa a mera demarcação etária no ciclo da vida, tão enges-
sada pela literatura da psicologia, que acaba por universalizar 
características que invisibilizam as especificidades grupais e in-
dividuais. O constructo “juventudes” retrata uma fase da vida 
complexa, permeada de transformações biológicas, psíquicas, so-
ciais e culturais, ou seja, uma categoria heterogênea, dinâmica, 
multifacetada, que precisa ser compreendida em suas singulari-
dades, abandonando a ideia de um processo de desenvolvimento 
retilíneo e universal, generalizável, como se houvesse uma cultu-
ra homogênea (DIÓGENES, 2008; FIALHO, 2015).

Buscar conhecer as juventudes brasileiras, todavia, é en-
tender diversas formas de sociabilidade, inclusive perpassando 
a dimensão das classes sociais, na qual o jovem pobre brasileiro 
é estigmatizado constantemente como sujeito-problema, ou pos-
to à margem da sociedade. Nesse sentido, os jovens usuários do 
Restaurante Popular, em maioria, são pobres que vivenciaram 
episódios de fome em algum momento da vida. 

Monteiro (2003) afirma que fome e pobreza estão intrin-
secamente ligadas em sua gênese, podendo-se dizer que pobreza 
corresponde à condição de não satisfação de necessidades hu-
manas elementares, como comida, abrigo, vestuário, educação, 
assistência à saúde, entre outras. Definições operacionais de po-
breza levam em conta a renda (monetária e não monetária) das 
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famílias e uma linha de pobreza baseada no custo estimado para 
aquisição das necessidades básicas. Castro (2003) leciona que a 
fome não é apenas um problema a partir da falta de alimentos 
produzidos, e sim da má distribuição e acesso a estes, o que atra-
vessa a dimensão da desigualdade social vivida na sociedade bra-
sileira. Estes constructos teóricos – juventudes, fome e pobreza 
– balizaram a pesquisa, principalmente a partir da análise dos 
resultados obtidos. 

Utilizou-se o método de história de vida (SPINDOLA; 
SANTOS, 2003) para perceber mais a fundo as concepções, vi-
vências e experiências da jovem Maria, que frequentava o Res-
taurante Popular de Maracanaú, campo da pesquisa, e era isenta 
da taxa de acesso às refeições por ser considerada extremamente 
pobre. Cabe destacar que a história de vida traz à tona a história 
contada na versão do sujeito, o que pode ser bastante rico para a 
pesquisa, pois suas narrativas ocorrem sem muitas intervenções 
do pesquisador, preservando uma história individual, subjetiva, 
rica em detalhes. Assim, o objetivo do método história de vida é 
ter acesso a uma realidade que ultrapassa o narrador. A história 
de vida contada pelo próprio sujeito busca compreender o uni-
verso do qual ele faz parte (GAULEJAC, 2005). 

Para a coleta das narrativas, realizaram-se entrevistas li-
vres, a fim de não determinar o que deveria ser narrado. A orali-
dade, transcrita e textualizada, retrata, pois, a história de vida da 
jovem Maria, esta também expressa a percepção sobre o Restau-
rante Popular de Maracanaú, frequentado por ela e sua família. 
Sua história permite uma reflexão acerca não apenas do serviço 
público prestado no equipamento, mas, acima de tudo, das re-
verberações da fome e da pobreza na trajetória de vida de jovens 
pauperizados.

Em suma, objetivou-se compreender a percepção de uma 
jovem usuária do Restaurante Popular no decurso de sua vida, 
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particularmente sobre a importância da alimentação fornecida 
nesse espaço para o combate à fome. Como a jovem e sua famí-
lia viviam em situação de extrema pobreza, foram contempladas 
com o benefício eventual de isenção da taxa de acesso ao Progra-
ma Restaurante Popular, que faz parte da Estratégia Fome Zero, 
possibilitando alimentação gratuita. Este estudo de caso único, 
realizado no Restaurante Popular de Maracanaú, Ceará, utilizou 
como metodologia a história de vida de uma jovem; seu relato foi 
coletado por meio de entrevista semiestruturada, possibilitando 
compreender as percepções da jovem sobre fome e pobreza, bem 
como conhecer e desvelar aspectos de sua vida ocorridos desde 
sua infância até o momento da entrevista. 

Biografia da jovem Maria

Maria, jovem usuária do Restaurante Popular, possuía 29 
anos de idade e demonstrava ser uma mulher forte e determina-
da – por liderar uma família com quatro filhos –, porém aparen-
temente muito fechada e introspectiva. Logo no primeiro con-
tato com as pesquisadoras, ela aceitou participar do estudo, mas 
foi contando sua história de vida a partir das indagações feitas 
sem uma narrativa corrida; parecia acanhada e não demonstrava 
se sentir à vontade para falar de si.

Ao longo das entrevistas (realizadas em maio de 2016), 
Maria foi relaxando um pouco mais e conseguiu fornecer infor-
mações muito relevantes sobre sua vida. As primeiras informa-
ções retratavam sua naturalidade, o local de moradia e as mudan-
ças de endereço. Ela nasceu em João Pessoa, na Paraíba, e estava 
morando em Maracanaú, no Ceará, há dois anos; residia com 
seus quatro filhos, sua companheira e um irmão.

Antes de Maria se mudar para Maracanaú, ela morou com 
sua mãe por toda a infância e parte da juventude na Paraíba, de-
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pois saiu de casa para se unir ao seu primeiro marido, permane-
cendo com residência em João Pessoa até sua separação. Ela rela-
tou que sua infância foi boa no convívio com a mãe e os irmãos, 
que sua mãe sempre trabalhou, conseguindo sustentar os filhos 
de forma a nunca faltar nada. Sobre seu pai, ela disse apenas que 
nunca teve contato com ele, que toda sua vida foi rodeada apenas 
pela mãe e irmãos.

A jovem relatou que estudou apenas até a 8ª série (atual 9º 
ano), por causa da sua falta de interesse pela escola. Ela contou-
-nos que, quando conheceu seu marido, ainda adolescente, con-
vivendo em união estável, ela já tinha parado os estudos; quando 
teve o desejo de concluí-los, seu então marido, envolvido pelo 
sentimento de ciúme, não permitiu que ela assim o fizesse. Ma-
ria disse que concluiu o ensino fundamental pela modalidade 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), mesmo indo contra a von-
tade de seu então marido, o que sempre gerava situações confli-
tuosas entre eles.

Maria teve seu primeiro filho ainda no início da juventu-
de, com 17 anos, período o qual ela afirma ter sido bem compli-
cado, pois ela era ainda muito nova para assumir o papel de mãe, 
dona de casa e esposa.

É uma situação muito difícil, porque meu primeiro filho 
foi com 17 anos, era uma menina ainda aprendendo a 
ser mãe, ser dona de casa, com um homem extremamente 
ignorante. Aí veio o segundo filho, o terceiro, já fui ad-
quirindo um pouco mais de experiência, perdendo mais 
o medo, né! Muita coisa eu recuava porque eu tinha 
medo. Fui vendo o sofrimento dos meus filhos, me deu 
força também para perder o medo, correr atrás do melhor 
para eles. E me tornei uma mãe, mulher, dona de casa.

Maria relatou que viveu anos ao lado do pai de seus filhos, 
período, segundo ela, permeado de brigas, ameaças, ciúmes e 
agressões. Disse que o ambiente familiar era bastante hostil para 
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ela e para seus filhos, que foram crescendo amedrontados por 
esse clima conflituoso. Além disso, o pai das crianças não supria 
as necessidades dos filhos; diante disso, mesmo contra a vontade 
dele, Maria tinha que trabalhar para mantê-los, como explicita:

Lá tinha a estrutura de uma casa, tinha mobília, tudo 
direitinho, só que ele não cumpria com a sua respon-
sabilidade. Era um homem um pouco, um pouco não, 
extremamente agressivo, tanto comigo como com meus 
filhos. Então, para a paz mental e física dos meus fi-
lhos, para mim era melhor do que qualquer outro tipo 
de coisa. Não compensava a casa mobiliada, a água e 
a luz paga – porque era a mãe dele que pagava; o ali-
mento não faltava, porque uma hora ou outra eu fazia 
uma faxina, mesmo contra a vontade dele, arrumando 
emprego, mas eu não podia deixar os meus filhos pas-
sarem fome, então eu fazia. Era eu correr atrás para 
dar o melhor para os meus filhos; era uma confusão 
que eu gerava em casa.

A jovem comentou especificamente sobre um episódio de 
violência doméstica e familiar que a fez largar tudo o que tinha 
para morar em Maracanaú. Disse que seu ex-marido, movido por 
ciúmes, colocou-a para fora de casa durante a madrugada, dei-
xando-a desabrigada até o dia seguinte.

Lá na Paraíba, eu cheguei a entrar na Maria da Pe-
nha contra meu marido. Para eu buscar meus troços 
em casa, eu tive que ir com o oficial. Só as minhas 
coisas, porque eu mesmo ele me botou para fora de casa 
de madrugada, porque tinha chegado do trabalho uma 
e pouco da manhã; por conta de ciúme doentio dele, 
me botou de casa para fora de casa, e eu fui. Só que no 
outro dia eu dei parte dele, para buscar meus troços e 
pegar meus filhos, que ele sabia que a única coisa que 
me atingia e me atinge até hoje são meus filhos, abaixo 
do poder de Deus, é claro. Então, ele segurou meus 
filhos para me manter dentro de casa. Eu disse: ‘Não, 
meus filhos, não. Você não gosta de nenhum, você é 
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pai, mas você não gosta de nenhum’. Aí fui, tirei algu-
mas roupas minhas e os meus filhos e aluguei um canto 
para morar.

Nesse período, a jovem relatou que conheceu a sua atual 
companheira pela internet, a qual morava em Maracanaú, deci-
dindo ir embora para esse município com seus filhos, levando 
somente algumas roupas.

Então, eu preferi arriscar, vim para cá sem conhecer 
ninguém, a não ser ela, com pouquíssimas roupas; en-
trar numa casa sem nada, a não ser as paredes, só com 
as roupas, e me reconstruir aos poucos junto com ela, 
e estamos aí, graças a Deus. [...] Lá eu estava casa-
da com ele; assim, eu morava com ele, mas não tinha 
mais a relação de casal. Até que eu conheci a minha 
atual companheira, resolvi vir para cá com meus fi-
lhos. Deixei tudo lá, casa com mobília e tudo, trouxe 
só algumas roupas. [...] No começo, a gente ficou em 
casa de amigos, passei uns 15 dias, depois a gente foi 
para casa alugada, até hoje. Eu tenho fé em Deus que 
minha casa vai sair, que eu estou inscrita no Minha 
Casa, Minha Vida5; se Deus quiser, vai sair.

Maria contou que, durante os primeiros meses em que 
estava residindo em Maracanaú, ela e seus filhos passaram por 
muita dificuldade financeira, pois ela e sua companheira esta-
vam desempregadas, e a renda da família advinha apenas do be-
nefício do Programa Bolsa Família e da pensão alimentícia das 
crianças.

5 O Programa Minha Casa, Minha Vida foi lançado em março de 2009 pelo Go-
verno Federal para permitir o acesso à casa própria para famílias de baixa renda. 
Além do objetivo social, o programa busca gerar emprego e renda por meio do 
incremento da cadeia produtiva do setor da construção civil. O Programa sub-
sidia a aquisição de casa/apartamento próprio para famílias com renda de até 
R$1.600 e facilita as condições de acesso ao imóvel para famílias com renda de 
até R$5.000. Esse programa social também está vinculado ao Cadastro Único do 
Governo Federal, buscando priorizar aquelas famílias de maior vulnerabilidade 
social e risco.
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Hoje em dia tem [comida] para todo mundo. Logo no 
início, que eu vinha almoçar aqui, não tinha. Eu, às 
vezes, deixava de comer para dar para os meus filhos, 
ou comia um pouco menos, ou até deixava de comer 
para dar para eles. Isso foi por uns bons meses, seis, 
sete meses, porque a minha renda não dava, porque eu 
recebo R$217 do Bolsa Família e R$250 da pensão 
e pago R$300 de aluguel, ai tem água, tem luz; na 
época, o Vítor usava fralda, hoje é que eu estou tirando 
mais, ele só usa na creche, que é exigido. Aí eram fral-
das todos os dias, acabava sobrando muito pouco para 
a alimentação e para as outras coisas.

A jovem desde o início frequentava o Restaurante Popu-
lar na condição de isenta, e isso permaneceu até o momento da 
entrevista, tendo em vista que as condições financeiras de sua 
família não haviam mudado muito. 

Já faz mais de um ano que eu almoço no Restaurante. 
Foi uma conhecida da minha esposa que falou que o 
Restaurante fornecia quentinha, só que falaram que era 
em outro bairro, só que ficava muito longe. Aí eu fui no 
Cras6, que eu transferi meu Bolsa Família da Paraíba 
para cá, aí fui no Cras me informar, e eles informaram 
que o daqui não fornecia quentinha, mas dava o almo-
ço. Aí eu expliquei toda a situação, que estava na época 
parada, sem uma condição financeira boa, aí fizeram 
uma carteirinha, lá no Cras mesmo, para eu ser isenta 
e não pagar, tanto eu como meus filhos.

De fato, quando ela e seus filhos começaram a fazer suas 
refeições no Restaurante Popular, a aparência das crianças de-

6 O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) é uma unidade públi-
ca pertencente à Política de Assistência Social, localizado prioritariamente 
em áreas de maior vulnerabilidade social, onde são oferecidos os serviços de 
Assistência Social, com o objetivo de fortalecer a convivência com a família 
e com a comunidade. O Cras oferta o Serviço de Proteção e Atendimento 
Integral à Família (Paif) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vín-
culos (SCFV), ofertando também orientação sobre os benefícios assistenciais 
e sobre Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.
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monstrava um quadro de desnutrição, fato inclusive observado 
pelas nutricionistas, que indicaram um acompanhamento na 
unidade de saúde da família. Maria atribui ao Restaurante a pos-
sibilidade de oferta de uma alimentação balanceada para seus 
filhos, como narra:

A alimentação daqui está servindo muito, porque aqui 
a comida é balanceada pelo nutricionista. E aqui meus 
filhos têm uma comida que não tinham antes, com ver-
duras, com as proteínas sendo colocadas no prato, cada 
uma sendo colocada para complementar a outra... uma 
fruta, o suco da fruta, um feijão, coisas que eles não 
tinham com tanta frequência e agora eles têm aqui, 
principalmente o meu caçula, devido às dificuldades 
por que eu passava. Então, qualquer oportunidade que 
eu tinha eu sempre empurrava comida nele, então ele 
ficou com uma dilatação no estômago. Por mais que ele 
coma pouquinho, ele sempre fica com a barriga muito 
grande. Ele sempre estava um pouco abaixo do peso, 
por mais que ele se alimentasse normalmente, não era 
uma comida nutritiva, então ele sempre estava abaixo 
do peso. Mesmo que ele comesse muito, não era uma 
alimentação nutritiva. Quando eu não tinha o dinhei-
ro do mingau e do leite, eu dava comida de panela, 
então ele deixou a idade de comer mingau, ele estava 
comendo comida de panela. Os outros também passa-
ram por isso, mas não foi tanto.

Sobre a rotina de alimentação dela e de sua família, Maria 
relatou que pela manhã todos tomam café da manhã, composto 
de cuscuz, quando não tem pão ou biscoito, e café puro. Quando 
está com dinheiro, ela compra frutas para as crianças, principal-
mente para o filho caçula. As crianças vão à escola e lá recebem 
a merenda escolar:

As crianças tomam café e vão para a escola, os três 
maiores; meu mais velho estuda integral; a minha de 
12 anos estuda meio período; a de 5 estuda integral; 
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e o Vítor, que é o caçula, estuda na creche, integral. 
Eles fazem as refeições na escola, só a minha menina 
de 12 anos que eu vou buscar na escola para vir para 
cá. Os outros já têm as refeições garantidas na escola, 
pelo menos no período da escola. Todo dia eu venho 
almoçar aqui.

Após o almoço, Maria disse que, às vezes, eles fazem um 
lanche à tarde, por conta da sua filha de 12 anos, que fica em 
casa, senão ela pega as outras crianças na escola e, quando che-
ga a casa, já está próximo do horário do jantar. Nessa refeição, 
normalmente, é servido cuscuz, macarrão ou arroz com frango, 
dependendo do que tiver no dia. Para os finais de semana, Maria 
vai economizando durante a semana a fim de comprar alimentos 
que possam ser usados nas refeições do sábado e domingo, tendo 
em vista que as crianças passam o dia em casa e o Restaurante 
Popular não está aberto.

No final de semana, eu já me programo, eu tento me 
programar; se eu vou ter algum dinheiro para receber 
durante a semana, eu já pego esse dinheiro e compro a 
carne para o final de semana, porque o grosso eu sem-
pre tenho, quase nunca falta. Quando falta, sempre 
aparece um anjo de Deus que me ajuda. Aí eu já com-
pro a carne para o final de semana, um frango que está 
mais barato, um fígado, que é mais barato que a carne, 
porque a carne está os olhos da cara. E eu já deixo lá 
guardada para o final de semana.

Atualmente, ela e sua companheira estão trabalhando 
como costureiras, porém “de forma avulsa”, ou seja, sem vínculo 
empregatício. Ao longo do mês, os clientes as procuram e con-
tratam seus serviços, não tendo, portanto, renda fixa que garanta 
o sustento da família. A pequena renda que elas recebem desses 
trabalhos é utilizada no complemento da alimentação durante o 
mês, na compra de iogurte, frutas, frango, etc.
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A gente ainda não tem uma renda fixa, porque a gente 
não tem um cliente fixo que faça pedido toda semana, 
a gente ainda não tem. Renda fixa mesmo só o Bol-
sa Família e a pensão dos meus filhos. No começo do 
mês é que a gente tem feito as compras, a alimentação 
é mais farta. Se eles tiverem o dia todo em casa, eles 
comem de três em três horas, tem uma fruta, tem um 
iogurte, tem uma merendinha [...]. No começo do mês, 
o que tem é farto, mas, quando vai acabando o mês, vai 
ficando só o grosso.

Percebemos que o benefício do Programa Bolsa Família é 
parte importante da renda familiar de Maria, não sendo apenas 
um complemento, e sim praticamente a metade da renda total da 
família. Esse benefício, para a família de Maria, torna-se essen-
cial no sustento da casa, como ela afirma:

O Bolsa Família, no meu caso, poderia ser mais, por-
que tem gente que não precisa e recebe mais que eu. 
Ele não supre 100% a alimentação porque eu pago o 
aluguel com ele, o resto que entra é que eu complemento 
a alimentação. [...] Os meus filhos estão crescendo e 
acabam aumentando as despesas; o meu mais velho 
já está entrando na adolescência e já quer um celular, 
roupa e calçado, mas eu não tenho condições de dar.

A garantia de renda da família de Maria é crucial no pro-
cesso de sobrevivência e desenvolvimento de seus membros, ten-
do em vista que desde a escolha do que comer até o atendimento 
das necessidades do consumo, como a compra de um celular, 
perpassam pela questão da renda. A jovem relatou que, por conta 
dessa dificuldade financeira, o benefício da isenção se torna mui-
to importante para sua família.

Para mim, faz muita diferença mesmo ser isenta aqui 
[no restaurante], porque tem dia que eu não tenho um 
real. Porque é um real meu, da minha companheira, 
dos meus dois filhos maiores, porque os dois menores 
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ainda não pagam, só acima de 7 anos. Então, todo dia 
quatro reais eu não tenho. Se fosse fazer esse almoço 
em casa, também não daria para fazer uma alimenta-
ção adequada com fruta, com legumes, uma carne boa, 
bem temperada, eu ia gastar muito mais dinheiro que 
eu não tinha, né, todo dia para isso! Então, o Restau-
rante, para mim, foi muito viável.

Maria disse que a fase que está vivendo, mesmo com as 
dificuldades financeiras, está sendo mais tranquila do que quan-
do morava em João Pessoa. Ela mencionou várias vezes que a 
condição financeira mais favorável que tinha não comprava a 
estabilidade emocional dela e de seus filhos ante os constantes 
conflitos familiares que vivia. A jovem se colocou como alguém 
que está reescrevendo sua história e que hoje vivencia novas ex-
pectativas e sonhos.

A aquisição de sua casa e a garantia de uma renda fixa por 
meio de um emprego são situações que Maria menciona como a 
realização de um sonho. Mesmo assim, ela disse que gostaria de 
voltar a estudar, dedicando-se diariamente a isso, para que possa 
ter acesso a realizações profissionais. Percebemos que a história 
de violência doméstica que Maria viveu está presente e viva em 
sua memória e influencia seus sonhos:

Profissionalmente eu tenho dois sonhos, um de estudar 
Medicina e outro de ser policial. O sonho de Medi-
cina seria para estudar Medicina Neonatal, porque 
eu sou louca por criança, e o de policial seria mais 
pela segurança, né, para tirar muitos homens de má 
índole da rua, que maltratam mulher, que maltratam 
criança. [...] Eu espero que meu futuro seja melhor, 
que eu arrume um trabalho ou consiga um cliente fixo 
nas minhas costuras para que eu possa me estabilizar 
financeiramente.
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Análise do discurso: interface com as políticas públicas

Buscando responder ao objetivo deste capítulo, que é o 
de compreender a percepção dessa jovem acerca do Restaurante 
Popular, traçando ligações acerca da importância do programa 
e de como ela percebe fatores como a fome e a pobreza em sua 
vida, é que analisamos o discurso narrado durante as entrevistas.

Maria expressou sua opinião sobre o Restaurante Popular 
de forma clara, ao atribuir ao Restaurante uma grande impor-
tância dentro do cotidiano dela e de sua família. Disse que, por 
conta da sua condição de extrema pobreza, foi beneficiada com 
a isenção da taxa de acesso ao Restaurante, juntamente com sua 
família, e assim permanece há mais de seis meses, haja vista a 
condição financeira e social desse núcleo. Maria contou que o 
fato de ser isenta da taxa de acesso faz muita diferença no orça-
mento familiar, pois há dias nos quais ela não tem o valor que 
seria necessário para comprar a refeição no Restaurante, visto 
que seu núcleo familiar é numeroso, inclusive contendo quatro 
crianças. Desde então, eles passaram a ter acesso ao Restaurante 
Popular, que vem garantindo ao menos uma refeição saudável e 
em quantidade suficiente por dia.

Castro (2003) afirma que as causas da fome no mundo não 
estão diretamente ligadas à falta de alimentos, e sim à desigual-
dade social, que produz a ausência de provisão para que diversas 
famílias tenham acesso ao mínimo social. Além da fome, a pro-
blemática da insegurança alimentar e nutricional7 ainda permeia 

7 Insegurança alimentar e nutricional se traduz por situações de não acesso aos 
alimentos e se expressa de forma mais agravada através da fome, porém pode 
ser percebida em diferentes graus e dimensões. Esta pode se manifestar de 
duas formas: a insegurança alimentar relativa, que se manifesta pelo compro-
metimento da qualidade da alimentação (variedade e qualidade sanitária dos 
alimentos); e insegurança alimentar absoluta, situação em que o indivíduo 
ou família passam por períodos concretos de restrição na disponibilidade de 
alimentos para consumo (BURITY, 2010).
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o cotidiano de muitos, como observamos na realidade da família 
da jovem Maria. Seu núcleo familiar, mesmo realizando as refei-
ções no Restaurante Popular, ainda passa por privações de aces-
so a alimentos saudáveis e em quantidade suficiente nas demais 
horas do dia.

A jovem relatou que no Restaurante ela e sua família, 
principalmente seus filhos, têm acesso a alimentos que em casa 
não teriam com facilidade, como fruta, suco, legumes, verduras, 
feijão, carne, frango e peixe. Ela afirmou que havia percebido 
a diferença nos filhos depois que começaram a comer ali, pois 
ganharam peso e se desenvolveram de forma mais rápida. Essa 
realidade da falta de alimentos saudáveis no cotidiano dos filhos 
de Maria é explicada por Silva e Takagi (2004), quando citam 
que a insegurança alimentar e nutricional está expressa através 
daqueles que comem pouco por falta de renda e daqueles que 
comem inadequadamente por não ingerirem os nutrientes ne-
cessários para uma vida saudável, embora possam até ingerir a 
quantidade necessária de calorias e proteínas, bem como daque-
les que comem demasiadamente, necessitando de uma reeduca-
ção alimentar.

Na história de vida de Maria, podemos perceber que a 
mesma menciona os momentos em que passou fome estando 
atrelados à situação de extrema pobreza. Monteiro (2003, p. 9) 
conceitualmente distingue fome e pobreza, mesmo apresentan-
do gêneses semelhantes e interligarem-se numa relação mútua 
de causa e efeito:

Pode-se dizer que pobreza corresponde à condi-
ção de não satisfação de necessidades humanas 
elementares como comida, abrigo, vestuário, 
educação, assistência à saúde, entre outras. De-
finições operacionais de pobreza levam em conta 
a renda (monetária e não monetária) das famílias 
e uma linha de pobreza (nível crítico de renda) 
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baseada no custo estimado para aquisição das 
necessidades básicas. Contabilizam-se como po-
bres as famílias cuja renda seja inferior à linha 
da pobreza. Quando a linha da pobreza se baseia 
apenas no custo da alimentação, fala-se em po-
breza extrema, indigência ou mesmo insegurança 
alimentar. 

A pobreza passa a interferir diretamente no acesso aos ali-
mentos em quantidade e qualidade suficientes para a manuten-
ção da vida, ocasionando violações do direito humano à alimen-
tação adequada e situações de insegurança alimentar, através de 
quadros de desnutrição e fome. Quando esses problemas atin-
gem diretamente um público mais vulnerável, como crianças, 
adolescentes e jovens, acarretam outras situações de violação de 
direitos, como percebemos na história de vida de Maria. Situa-
ções de trabalho infantojuvenil, gravidez precoce, abandono es-
colar e violência intrafamiliar estão permeadas por vivências de 
fome e de pobreza.

Para cessar essa reprodução dentro das famílias que vi-
venciam a fome e a pobreza, faz-se necessário um novo modelo 
socioeconômico, que rompa com as desigualdades sociais. En-
quanto não ocorre essa efetiva igualdade de condições e de aces-
so a bens elementares, o Estado e a sociedade civil precisam se 
articular melhor na busca de construir mecanismos de combate 
à fome mais eficazes e eficientes, de modo a atingir as causa-
lidades do problema, não ficando apenas na imediaticidade e 
superficialidade.

Considerações finais

Esta pesquisa teve como objetivo compreender as percep-
ções de uma jovem usuária do Restaurante Popular sobre a im-
portância da alimentação que é fornecida por esse programa para 



NARRATIVAS DE FOME E POBREZA: EXPERIÊNCIAS DE VIDA SOB O OLHAR JUVENIL

7373

o combate à fome desde sua história de vida. Para isso, fez-se 
necessário conhecer quem era essa jovem extremamente pobre 
que frequenta o Restaurante Popular com isenção da taxa e os 
motivos que a levaram a buscar esse serviço, para entender, por 
meio de suas narrativas verbalizadas pela história de vida, como 
a alimentação fornecida colaborava no combate à fome.

Observou-se que a jovem Maria, desde muito cedo, assu-
miu funções e tarefas do mundo adulto, a qual, ainda com 17 
anos, deslocou-se da vida juvenil para o universo adulto. Exer-
cendo atividades de esposa, mãe, dona de casa e provedora do 
lar, Maria optou por mudar de cidade e se separar de seu marido 
para fugir da violência doméstica. A jovem Maria e sua família 
reproduzem um ciclo de pobreza, não conseguindo superar a si-
tuação de não suprimento das necessidades básicas, inclusive a 
necessidade de alimentar-se de forma constante e adequada.

A extrema pobreza não permitiu o suprimento das neces-
sidades básicas, dentre elas a alimentação saudável, o que gerou 
situações de fome. A jovem atribui ao Programa Restaurante 
Popular significado importante em sua vida e na de sua família 
ao explicitar a vantagem oferecida pelo provimento do almoço, 
tendo em vista o acesso a alimentos saudáveis sem custo nenhum 
à família, gerando uma economia no orçamento doméstico e a 
garantia de pelo menos uma alimentação saudável por dia (exce-
to aos sábados e domingos). Apesar da importância atribuída por 
Maria ao Restaurante Popular, este não consegue combater, de 
forma eficaz, a fome da família, por se tornar um programa ime-
diatista e focalizado que oferta apenas uma refeição em dias de-
terminados, não promovendo a erradicação dessa problemática 
a partir da proposta do direito humano à alimentação adequada.

Estes dados revelaram a importância do Restaurante Po-
pular no cotidiano alimentar dos jovens usuários desse programa, 
porém também trouxeram à tona a limitação dessa proposta para 
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o combate à fome e para o provimento de meios visando à supe-
ração da situação de pobreza. Sem contribuir com o protagonis-
mo dos seus usuários, ao ignorar sonhos e expectativas de vida, 
limita-se a amenizar a fome oriunda da pobreza que persiste e se 
assevera pelo investimento imediato no suprimento alimentar.
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“Narrativa (récit) retrospectiva em prosa que 
uma pessoa real faz de sua própria existência 

enfatizando sua vida individual, em particular, a 
história de sua personalidade.”

(Lejeune, 1975, p. 14)

Introdução

O objetivo deste estudo caracteriza-se por ser um relato 
de trajetória de vida contextualizado na formação docente, com 
aporte teórico-metodológico da autobiografia.

Antes de começar a descrever a autobiografia, devemos 
compreendê-la como gênero literário. A escrita autobiográfica 
teve seu início através de Santo Agostinho (354-430). A obra 
literária Confissões, de Jean-Jacques Rousseau, é apontada por 
muitos filósofos como sendo a primeira nesse gênero (SOUZA; 
ABRAHÃO, 2006). No desenvolver da escrita, outras obras, 
como a de Pedro Alberto, com a História das minhas calamidades, 
escrita na segunda parte da Idade Média.

Na autobiografia, o autor transpõe sua experiência pessoal, 
que possui dois significados: um sentido estrito, vinculado a “um 
relato de vida”, centrado na história da personalidade; e um sentido 
amplo, “relato de escritas em que se fala de si diretamente”, tanto o 
diário íntimo ou de memórias como a autobiografia propriamente 
dita. O autor transpõe sua experiência pessoal (LEJEUNE, 1971).

O estudo autobiográfico se desfechou por intermédio da 
metodologia da história oral combinada com outras fontes docu-
mentais – jornal, fotografias, entre outras – para contar a trajetó-
ria do Professor Antonio Luiz de Oliveira Barreto (ALBERTI, 
2006). A história oral se torna relevante como metodologia para 
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o desenrolar deste estudo por possibilitar trazer à tona lembran-
ças e acontecimentos importantes do autobiografado (FERREI-
RA; AMADO, 2006).

A importância deste relato autobiográfico se dá pela cami-
nhada acadêmica do referido docente, não se restringindo ape-
nas à memória do sujeito, pois, na medida em que compreende-
mos sua prática pedagógica, estamos preservando e valorizando 
a sua contribuição para o cenário educacional.

Do delinear da autobiografia de Antonio Luiz

Nasci em 7 de abril de 1966, na cidade de Fortaleza,  estado 
do Ceará, no Hospital Maternidade César Cals. Sou filho de Te-
resa de Oliveira Barreto (professora-doceira) e de Rafael Alves 
Barreto Filho (comerciário). 

Imagem 1 – Antonio Luiz de Oliveira Barreto bebê

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador.

Como disse Jacques Le Goff (1996), “[...] a memória, onde 
cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o 
passado para servir o presente e o futuro”.
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Imagem 2 – Antonio Luiz de Oliveira Barreto no colo da sua mãe

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador.

Pelos fios da minha memória, começo a relatar que era 
filho de pais de classe média e que tive a oportunidade de estudar 
em duas escolas particulares religiosas. No período do jardim à 
alfabetização, estudei no Colégio Redentorista. Recordo da for-
matura do doutor do ABC em que trouxe grande alegria, minha 
primeira formação. Foi um motivo de festa e comemoração fami-
liar. No Colégio Nossa Senhora de Lourdes, fiz a minha Primei-
ra Comunhão e participei de muitas Olimpíadas Estudantis, nas 
modalidades futebol de salão e basquete.

Imagem 3 – Antonio Luiz de 
Oliveira Barretona em sua 
Primeira Comunhão

Fonte: 
Arquivo pessoal 
do pesquisador.
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Na adolescência, aos 14 anos de idade, a perda de minha 
mãe foi o fato que mais me abalou. Com o falecimento, veio tam-
bém a diminuição do poder aquisitivo da família. Nesse período, 
surgiu a paixão pelo xadrez, que percorre a minha caminhada de 
vida. Tinha como ídolos dois grandes gênios do xadrez, o norte-
-americano Bobby Fischer, jogador de estilo mais agressivo e de 
ataque, e o russo Anatoly Karpov, enxadrista com características 
posicionais.

Nos anos 1980, atuei como estudante ativo e participante 
do Grêmio Estudantil, contribuindo nas manifestações a favor 
das “Diretas Já”, desenvolvendo minha consciência política e 
exercendo a minha cidadania. A decisão como educador? No de-
senrolar do meu percurso escolar, desenvolvi funções de moni-
toria de Matemática, auxiliando os meus colegas a superarem as 
suas dificuldades e deficiências de aprendizagem em conteúdos 
matemáticos. A partir daí, surgiu o meu interesse pelo magisté-
rio e por estudar mais profundamente a Matemática.

A formação acadêmica se deu através da graduação em li-
cenciatura plena em Matemática (1985-1992) pela Universidade 
Estadual do Ceará (UECE). Minha experiência com o ensino bá-
sico – ensino fundamental e médio – vem de vinte e dois anos 
como professor de Matemática em alguns colégios públicos e 
particulares de Fortaleza. Nos dois primeiros anos, o meu exer-
cício no magistério foi concomitante com os meus estudos finais 
no curso de licenciatura em Matemática. 
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Imagem 4 – Antonio Luiz de Oliveira Barreto, em sua forma-
tura em licenciatura em Matemática, e seu pai.

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador.

No início do meu exercício docente, contei com a orien-
tação de colegas mais experientes, sempre tentando unir a teoria 
vista nas salas de aula com a prática, desse modo aprendi alguns 
saberes docentes indispensáveis ao trabalho pedagógico: elabo-
rar um plano de aula, saber ministrar bem o tempo, lidar com a 
turma, elaborar uma prova de Matemática, etc. 

A característica da minha prática pedagógica daquela épo-
ca era enquadrada no ensino tradicional, que privilegiava a reso-
lução de lista de exercícios repetitivos, mecanizados, com ênfase 
no treinamento e reforço. A resposta importante era a correta, 
eliminando os erros cometidos pelo aluno. Não utilizava outros 
caminhos pedagógicos, tais como recurso à História da Mate-
mática, às tecnologias de comunicação e aos jogos (BARRETO, 
2009; BRASIL, 1997).

O início de mudança das práticas pedagógicas  ocorreu 
após a leitura de textos construtivistas, quando comecei a ques-
tionar o meu desempenho como professor de Matemática e 
minha visão sobre a aprendizagem de conceitos matemáticos. 
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A partir desse momento, desenvolvi estudos sobre a Teoria de 
 Piaget (WADSWORTH, 1993).

Baseado nos estudos de textos construtivistas, percebi que 
a aprendizagem é muito dinâmica e dialética, passando-se por 
estágios cada vez mais elaborados de assimilação, acomodação 
e equilibração. Nesse sentido, comecei a ter em mente que era 
preciso ampliar os esquemas existentes dos meus alunos, pro-
vocando “desequilíbrios cognitivos” em sua estrutura cognitiva. 
Além disso, tentava interpretar os seus pensamentos e fazer o 
mapeamento de erros cometidos por eles na resolução de situa-
ções-problema.

O mestrado em Matemática (1994-1997), realizado na 
Universidade Federal do Ceará (UFC), com subárea em Oti-
mização, trouxe-me a oportunidade de trabalhar com softwares 
matemáticos, enriquecendo mais as práticas pedagógicas. Um 
deles foi o software Matlab, que é um programa interativo para 
cálculos matriciais. Em uma instituição de ensino superior pri-
vada, comecei a utilizar esse software na disciplina Álgebra Li-
near Computacional.

Em 1999, tive oportunidade de participar como aluno em 
um curso de extensão sobre o uso do software Cabri-Géometre na 
UFC, em convênio com a Secretaria da Educação do Estado Cea-
rá (Seduc/CE). Trabalhamos os principais assuntos da geometria 
plana, tais como ponto, segmento, reta, ângulos, podendo perce-
ber o quanto esse software auxilia o desenvolvimento de concei-
tos geométricos. 

Com essas experiências, verifiquei o quanto a Informática 
pode ser importante para a aprendizagem de conceitos matemá-
ticos. Desde então, nas aulas de Matemática, tanto do ensino bá-
sico como do ensino superior, venho trabalhando com os meus 
alunos a aprendizagem de conceitos algébricos e geométricos 
mediada por ambientes computacionais. 
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Contudo, concordo com Carraher (1992) quando enfati-
za que a introdução do computador no ensino, por si só, não 
provoca o questionamento dos modelos tradicionais do ensino e 
aprendizagem. Em muitos casos, pode até afastar professor e alu-
no de questões básicas sobre a concepção da natureza da apren-
dizagem e da formação de conceitos. Um software educativo, 
baseado em uma concepção construtivista, “[...] deve permitir 
que eles (os alunos) manipulem objetos na tela e a partir de suas 
reflexões sobre essa manipulação elaborem hipóteses sobre o que 
está acontecendo” (CASTRO-FILHO, 2001, p. 2).

No ano de 2002, atuei na Coordenação de Educação Con-
tinuada e a Distância (Necad) e na Coordenação de Ensino Lato 
Sensu do Centro de Educação (CED) da UECE. Essa foi uma 
experiência muito rica para a minha carreira de professor, uma 
vez que compartilhamos experiências e metodologias exitosas no 
ensino de Matemática. Uma delas foi a experimentação e teori-
zação do uso dos materiais concretos. Segundo Mendes (2009, 
p. 25):

O uso de materiais concretos no ensino de Ma-
temática é uma ampla alternativa didática que 
contribui para a realização de intervenções do 
próprio professor na sala de aula durante o semes-
tre letivo. Os materiais são usados em atividades 
que o próprio aluno, geralmente trabalhando em 
grupos pequenos, desenvolve na sala de aula. Es-
sas atividades têm uma estrutura matemática a ser 
redescoberta pelo aluno, que, assim, se torna um 
agente ativo na construção do seu próprio conhe-
cimento matemático.  

Minha experiência como professor da pós-graduação ini-
ciou-se em 2004, ministrando a disciplina de Teoria dos Núme-
ros do curso de pós-graduação Especialização do Ensino de Ma-
temática, oferecida pela Coordenação Lato Sensu do CED/UECE. 
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Nessa disciplina, junto com os alunos, procurei abordar os prin-
cipais conceitos relativos à Teoria dos Números numa perspecti-
va da História da Matemática.

Em muitas situações, o recurso à História da Matemática 
“[...] pode esclarecer idéias matemáticas que estão sendo cons-
truídas pelo aluno, especialmente para dar respostas a alguns 
‘porquês’ e, desse modo, contribui para a constituição de um 
olhar mais crítico sobre os objetos de conhecimento” (BITTAR; 
MAGALHÃES, 2005, p. 15). 

O ingresso no ano de 2004 no doutorado em Educação 
Brasileira pela UFC contribuiu no meu percurso acadêmico na 
medida em que pude aprimorar os meus estudos em Informática 
Educativa e Educação Matemática.

Na minha trajetória profissional, durante doze anos, tra-
balhei com os três anos do ensino médio no Colégio Liceu de 
Messejana, na cidade de Fortaleza, Ceará. Em 2009, tive a grata 
satisfação de receber a notícia de que tinha sido selecionado para 
participar do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (Pibid/UFC), na qualidade de “Professor Supervisor” 
vinculado a essa escola. 

O Pibid é um programa do Ministério da Educação, geren-
ciado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), que possui a finalidade de apoiar a formação 
de estudantes dos cursos de licenciatura e contribuir para elevar 
a qualidade da educação básica nas escolas públicas. Outro ob-
jetivo desse programa é proporcionar aos bolsistas uma vivência 
na prática docente, aplicando os conteúdos teóricos estudados 
academicamente em atividades didático-pedagógicas realizadas 
em sala de aula, incentivando a formação docente em nível supe-
rior para a educação básica (BRASIL, 2013).

Como supervisor, acompanhei cinco bolsistas de inicia-
ção a docência, licenciandos em Matemática, nas atividades di-
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dático-pedagógicas. Uma delas foi um curso de aprendizagem de 
conceitos matemáticos mediados por ambientes computacionais 
(softwares educativos e objetos de aprendizagem) ministrados 
pelos próprios bolsistas da Matemática aos alunos do Liceu de 
Messejana. 

Também tive participação ativa e eficaz no projeto “Pen-
sando Naquilo”1, que tinha como objetivo ministrar um curso 
no Liceu de Messejana, aos sábados, sobre Educação Sexual.

A minha participação no Pibid trouxe grandes contribui-
ções para a (re)significação da minha prática pedagógica, na me-
dida em que, para atender às demandas desse projeto, fiz estudos 
e aprofundamentos teóricos, articulando teoria e prática em con-
textos educacionais. 

Atualmente sou docente efetivo do curso de Pedagogia da 
Universidade Estadual do Ceará (UECE), com carga horária de 
40 horas/dedicação exclusiva. Ministro duas disciplinas relacio-
nadas ao Ensino da Matemática: “Matemática na Educação In-
fantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental I e II”. Tam-
bém desenvolvo atividades como coordenador de área do Pibid e 
como coordenador do Laboratório Interdisciplinar de Formação 
de Educadores (LIFE), Campus do Itaperi.

1 Este projeto interdisciplinar congregou as cinco disciplinas do Programa Pi-
bid (Língua Portuguesa, Matemática, Química, Física, Biologia e Filosofia) e 
tinha como objetivo educar os alunos em relação a temas ligados à educação 
sexual (gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis, puberdade, 
adolescência, etc.). O grupo da Matemática contribui auxiliando as outras 
disciplinas com a análise estatística e de gráficos.
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Imagem 5 – Nomeação para professor efetivo da UECE com 
dedicação exclusiva

Fonte: Ceará (2003, p. 8).

Últimas palavras

As memórias do Professor Antonio Luiz de Oliveira Bar-
reto acerca da identidade profissional, através da sua história 
oral, conformam uma poderosa metodologia científica no âmbi-
to da pesquisa qualitativa, em que o mesmo realiza um link com 
o passado ressignificando o presente.  

Por intermédio da autobiografia de Antonio Luiz, po-
demos observar que os investimentos em formações contínuas 
aprimoram a sua metodologia didática, levando a aberturas a 
novas práticas pedagógicas e a compartilhamentos de experiên-
cias com seus colegas professores entre as relações de ensino e 
aprendizagem. 

Ao fazer uma autobiografia de educadores, proporciona-
mos que preservemos a memória da história da educação, assim 
como a cultura e a valorização de educadores e sua trajetória 
acadêmica. 
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Introdução

A violência, os castigos corporais e o disciplinamento com 
crianças não são temáticas contemporâneas. Os casos noticiados 
pela mídia nacional de Isabela Nardoni1 e de Bernardo Boldrini2 
são situações de crianças que sofreram maus-tratos praticados 
por familiares, mesmo com o avanço de políticas de proteção à 
infância no Brasil. 

Sabe-se que, ao longo da nossa história, as práticas de vio-
lência e castigos corporais se configuraram como normais para 
controlar a criança, legitimadas por pais e educadores, que viam 
no sofrimento a única forma de fazer a criança mudar comporta-
mentos inadequados. 

Para representar como a violência, os castigos corporais e 
o disciplinamento foram amplamente utilizados na educação da 
criança nos séculos XIX e XX, trazemos para este artigo a polifo-
nia discursiva de escritores da Literatura Brasileira, como: Gra-
ciliano Ramos, José Lins do Rêgo, Manuel Antônio de Almeida, 

1 Menina morta brutalmente na noite de 29 de março de 2008. Ela foi lançada 
da janela do sexto andar do Edifício London, em São Paulo. O pai, Alexandre 
Nardone, e a madrasta, Anna Carolina Jatobá, foram condenados por homi-
cídio doloso. O caso ganhou grande repercussão mundial pela violência que a 
menina havia sofrido minutos antes de ser morta.

2 Morreu em 2014, aos 11 anos, vítima de um crime chocante praticado pela 
madrasta, Graciele Ugulini, a amiga dela, Edelvânia Wirganovicz, e o pai, 
Leandro Boldrini. O garoto foi encontrado morto em um matagal da cidade 
de Federico Westphaten, no Rio Grande do Sul. Órfão de mãe, o menino Ber-
nardo sofreu maus-tratos da madrasta e do pai por longos meses. O menino 
deu o nome à Lei Bernardo, que protege crianças vítimas de maus-tratos. 
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Raul Pompéia e Viriato Corrêa. Os escritores formulam no seu 
conjunto literário um discurso sobre as diversas práticas discipli-
nares de controle comportamental no âmbito familiar e escolar. 
E, por fim, abordaremos duas instituições criadas no século XIX 
para abrigar crianças órfãs e desvalidas da Província do Grão-Pa-
rá, que utilizaram o castigo e a violência física como práticas para 
disciplinar comportamentos de meninos e  meninas. 

Castigos corporais e a pedagogia da violência com 
crianças

 
Os castigos corporais tornaram-se prática disciplinar usu-

al, sobretudo com crianças, desde quando tais práticas foram 
para cá trazidas pelos primeiros missionários/educadores portu-
gueses. No contexto familiar, o castigo corporal é um ato reali-
zado pela mãe, pelo pai ou responsável com a intenção de causar 
dor, desconforto físico e constrangimento em uma criança e as-
sim corrigir o comportamento considerado inadequado e impe-
dir que ele se repita. Na escola, o castigo físico foi (e ainda é) 
aplicado pelos professores como penalidade por uma transgres-
são do aluno. É sabido que as formas de castigo corporal variam 
entre as culturas e dentro delas. As punições corporais são muito 
comuns em nossa sociedade, fazendo parte de um forte hábito 
familiar e escolar. A punição corporal, como prática familiar, pode 
fortalecer-se a partir da aceitação “ingênua” da afirmação de que 
uma palmadinha no bumbum não faz mal e é até necessária para a 
educação da criança. 

Castigo corporal é ato realizado pela mãe, pai, professores 
ou responsável na intenção de estabelecer o disciplinamento e de 
corrigir os comportamentos inadequados da criança. São muitos 
os tipos de castigos sofridos pelas crianças: palmada, tapa, ficar 
de joelhos, socar, esmurrar, puxão de orelha, chibatada, puxão de 
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cabelo, beliscar, ajoelhar em cima de objetos duros (grão de ar-
roz, milho ou pedras), etc. Esses castigos são aplicados de várias 
formas no corpo da criança – na mão, no rosto, nas nádegas e na 
cabeça. Em muitos casos, há o uso de um instrumento: pedaço 
de pau, cinto, vara, vassoura, chinelo, escova de cabelo, raquete, 
arame, cinto, rolo de macarrão, fio de extensão, mangueira de 
borracha, colher de pau, galho de árvore, etc. O castigo corporal 
é uma prática culturalmente usada para punir, corrigir e educar 
a criança. 

A punição corporal na escola envolveu o uso de instru-
mentos. Era típico o uso de um pedaço de pau, chicote, régua, 
etc. Outras formas de punição corporal na escola obrigavam a 
criança a fazer um exercício extenuante. Em outros casos, os cas-
tigos corporais provocavam o desconforto físico à criança ou lhe 
causavam alguma lesão, por exemplo: obrigar a criança a ficar de 
pé numa posição durante um tempo longo, a reter suas excreções 
corporais e a ingerir o próprio vômito e fezes, bem como ameaçar 
a criança com a consecução de punições físicas rigorosas.

O castigo físico imposto a crianças como método de ensi-
no foi migrado, no século XVI, para o Brasil pelas mãos dos pa-
dres jesuítas. Contrária a esse modelo de educação, a população 
indígena não aceitava a prática, exatamente porque desconhecia 
o ato de castigar, espancar, maltratar crianças. A historiadora 
Mary Del Priore (1996) afirma que, a partir do século XVI, com 
a chegada dos colonizadores portugueses e as primeiras missões 
jesuíticas, veio também o castigo físico em crianças, estendendo-
-se ao longo do processo civilizatório. O padre José de Anchieta 
recomendava que amar é castigar e dar trabalhos nesta vida e 
que vícios devem ser combatidos com açoites e castigos. Por-
tanto, apanhar, para a criança no período colonial, era trivial. 
Para os jesuítas, a correção era vista como uma forma de amor, 
sendo que a punição corporal inseria-se no âmbito do controle 
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pedagógico; no cotidiano colonial, a “boa educação” implicava 
os castigos físicos e as tradicionais palmadas.

O interesse do colonizador e catequizador era pelas crian-
ças indígenas, “almas virgens”. Portanto, os jesuítas foram os 
primeiros a desenvolver procedimentos educacionais para edu-
car e disciplinar crianças no Brasil. A pedagogia jesuítica pregava 
abertamente a necessidade de punições corporais para bem edu-
car as crianças. Isso era posto em prática nas primeiras escolas e 
colégios brasileiros, e tais concepções pedagógicas estendiam-se 
ao âmbito da família, conformando um universo cultural de prá-
ticas e representações comuns àquele tempo histórico. 

Segundo Gilberto Freyre (1994), nos colégios do tempo de 
Império, já havia o uso da palmatória para disciplinar o compor-
tamento das crianças. A criança esteve sujeita desde o período 
da Colônia a diversas formas de disciplinamento (moral, senti-
mental, físico) e a variados instrumentos de sofrimento: as várias 
espécies de palmatória, a vara de marmelo, às vezes com alfinete 
na ponta, o galho de goiabeira, o cipó, a pancada ou o empurrão 
no cachaço, o puxavante de orelha, o beliscão simples, o beliscão 
de frade, o cascudo, a palmada, o safanão, etc. 

Gilberto Freyre (1994) descreve que, por muitos anos, o 
castigo e a punição eram artifícios muito usados por professores 
em todo o país. Era comum a utilização por parte do professor da 
régua para bater no aluno que não respondesse adequadamente 
às perguntas que lhe eram feitas pelo docente. No período do Im-
pério, os castigos corporais nas escolas, segundo Gilberto Freyre 
(1994), eram efetivados por meio da palmatória, instrumento de 
castigo com o qual o professor batia na palma da mão dos alunos. 
O castigo físico, noutras vezes, dava-se pela prática de colocar o 
discente de joelhos sobre grãos de milho ou de feijão, ou ainda 
de mandá-lo para frente da classe, voltado para a parede e com 
os braços abertos. 
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A violência, os castigos corporais e o disciplinamento 
nos textos literários 

 
Na nossa literatura brasileira, encontramos muitos discur-

sos e narrativas que retratam como nossas crianças padeciam da 
violência que se materializava no seu cotidiano. No livro Memó-
rias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, 
por exemplo, o personagem principal, Leonardo, futuro sargento 
de milícias, então menino briguento e travesso, narra sua entrada 
para a escola. É uma descrição das escolas da época. Aborda a 
importância da palmatória e nos conta como o novo e endiabrado 
aluno leva bolos de manhã e à tarde. A postura severa e autoritá-
ria do professor é narrada por Leonardo com detalhes. Em geral, 
o professor típico da época era descrito como um homem gros-
seiro, batia nas crianças por gosto e por hábito de ofício, era visto 
como um tirano e inimigo, e não como um mestre. 

Em O Ateneu, Raul Pompéia apresenta, de modo detalhado 
e circunstanciado, vários aspectos do universo escolar do menino 
Sérgio. O desencanto e a pasmaceira são vistos assim: “O tédio é a 
grande enfermidade da escola, o tédio corruptor que tanto se pode 
gerar da monotonia do trabalho como da ociosidade” (POMPÉIA, 
1981, p. 113). O estereótipo do professor apresentado confirma a 
ideia de autoritarismo extremado. Aristarco é mostrado como o 
professor munido de uma autoridade quase sagrada. O relato da 
cerimônia do beija-mão evidencia e confirma: “A cada entrada, o 
diretor [...] soltava interjeições de acolhimento, oferecendo a mão 
peluda ao beijo contrito e filial dos meninos” (POMPÉIA, 1981, 
p. 113). Como narra o menino Sérgio, o professor introduzia coti-
dianamente métodos novos de castigos corporais. 

A obra Menino do Engenho, do romancista José Lins do 
Rêgo, destaca a violência familiar do menino Carlos, cujo pai foi 
internado em um hospício após ter assassinado a esposa. Essa 
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orfandade precoce marcou a infância do menino, que, apesar de 
ter vivido todas as alegrias e feito todas as estripulias caracte-
rísticas de um moleque, era, no fundo, uma criança triste, me-
lancólica. Após a morte da mãe, o menino Carlinhos é enviado 
para o engenho Santa Rosa, na Paraíba, para ser criado pelo avô 
e pelos tios. No romance, Rêgo registra diversas recordações da 
vivência rural que Carlos tem de sua infância, dos 5 aos 12 anos, 
no universo rural do engenho de cana-de-açúcar no interior nor-
destino, para onde a criança foi levada após ficar órfão de mãe. 
No engenho do avô materno, José Paulino, o menino Carlos tem 
experiências diversas.

A obra, considerada um marco documental de uma re-
alidade histórica que o romancista conheceu de perto, destaca 
práticas de castigos corporais que o menino Carlos sofria da tia 
Sinházinha, que tomava conta da casa do seu avô. Era uma velha 
de uns sessenta anos, irmã de sua avó, que tinha um comporta-
mento esquisito e turbulento. O narrador-protagonista, Carlos, 
relata sua primeira impressão da tia: 

Logo que a vi pela primeira vez, com aquele rosto 
enrugado e aquela voz áspera, senti que qualquer 
coisa de ruim se aproximava de mim. [...] As po-
bres negras e os moleques sofriam dessa criatura 
uma servidão dura e cruel. [...] Vivia a resmungar, 
a encontrar malfeitos, poeira nos móveis, furtos 
em coisas da casa. As negras odiavam-na. Os meus 
primos corriam dela como de um castigo. (RÊGO, 
1972, p. 14-15).

O menino Carlos demonstrava seu medo de se aproximar 
da tia velha Sinházinha, que sem propósito de nada dava-lhe be-
liscões e cocorotes, além de trancar na despensa as frutas; a tia 
velha andava com a chave do guarda-comidas no cós da saia, para 
controlar as gulodices da criança. Na narrativa de Carlos, obser-
va-se a severidade da tia velha e o porquê de todos a temerem: 
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O meu ódio a ela crescia dia a dia. Numa ocasião, 
jogando pião na calçada, o brinquedo foi cair em 
cima do seu pé. A velha levantou-se com uma 
fúria para cima de mim, e com o seu chinelo de 
couro encheu-me o corpo de palmadas terríveis. 
Bateu-me como se desse num cachorro, trincando 
os dentes de raiva. E se não fosse a tia Maria que 
me acudisse, ela teria me despedaçado. Eu nunca 
tinha apanhado. Minha mãe, quando queria me 
repreender por um malfeito, punha-me de castigo 
em pé ou sentado num lugar. Essa fora a primei-
ra da minha vida. Chorei como um desenganado 
a tarde inteira, mais de vergonha que pelas pan-
cadas. Não houve agrado que me fizesse calar. 
(RÊGO, 1972, p. 23). 

A surra que o menino Carlos havia tomado causou-lhe re-
volta contra a tia velha, suscitando, inclusive, a indignação em 
todos que presenciaram a surra. Na hora da ceia, a tia Maria co-
mentou o fato: 

−Num menino daquele não se dá! É tão sentido! 
E a tia-velha Sinházinha, replicando que era por 
isso que os meninos de Emília ninguém podia 
com eles, porque não lhes davam criação: −Me-
nino só endireita com chinela! Fui dormir ima-
ginando tudo o que era vingança contra o diabo 
da velha. Queria vê-la despedaçada entre dois ca-
valos como a madrasta da história de Trancoso. E 
cortada aos pedaços na serra de engenho. Aquela 
injustiça brutal despertara em meu coração puro 
de menino os impulsos mais cruéis de desforra. 
(RÊGO, 1972, p. 23). 

Considerado a continuidade do livro Menino de engenho, 
em Doidinho, publicado em 1933, o contista e romancista José 
Lins do Rêgo narra as experiências de Carlos Melo, agora com 
12 anos, como interno em um colégio severo. José Lins do Rêgo 
retrata a história de Carlinhos, que passa a ser Carlos de Melo. 
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“Doidinho”, um garoto de 12 anos, narra suas experiências como 
aluno de um rigoroso internato; seu grande sonho é retornar ao 
velho engenho de seu avô. A vida alegre e protegida na fazen-
da Santa Rosa, do avô Coronel Zé Paulino, é deixada para trás. 
Carlos é agora, nesse internato de Itabaiana, cidade situada no 
interior da Paraíba, um garoto comum, exposto à cruel pedago-
gia da violência usada nas escolas. Entre os colegas de internato, 
ganha o apelido de “Doidinho” devido ao extremo nervosismo, 
impaciência, pressa, ansiedade e um pouco de depressão, que o 
fazia chorar à toa. Em uma outra ocasião, Maciel (diretor e pro-
fessor do colégio) lhe ridiculariza em frente aos demais colegas, 
lendo para todos uma carta de amor escrita por “Doidinho” para 
a amada, Maria Luísa. O castigo ainda é maior quando leva seis 
“bolos” nas mãos e fica durante a tarde toda em cima da cadeira, 
virado de costas para a menina. 

Ao chegar ao Colégio, Doidinho, embora fosse quase um 
adolescente, não sabia ler. O grande atraso em relação à alfa-
betização se devia ao fato de, mais uma vez, ser protegido na 
fazenda e de lhe fazerem as vontades. Um desses caprichos era 
o de não querer aprender as letras. Esse atraso, aliado ao nervo-
sismo, fazia-lhe borrar os cadernos (nos tempos da caneta-tin-
teiro e do mata-borrão), principal motivo para levar os “bolos” 
dados com a palmatória. Rêgo (1980, p. 5), em Doidinho, apre-
senta concepção semelhante sobre o velho professor autoritário 
e repressor: 

Pareceu-me o diretor uma figura de carrasco. Alto 
que chegava a se curvar, de uma magreza de tísi-
co, mostrava no rosto uma porção de anos pelas 
rugas e pelos bigodes brancos. Tinha uns olhos 
pequenos que não se fixavam em ninguém com 
segurança. Falava como se estivesse sempre com 
um culpado na frente, dando a impressão de que 
estava pronto para castigar.
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Em Doidinho, Carlos encontra-se inserido dentro de um 
sistema injusto e opressor, sentindo na pele as suas consequên-
cias. Já na primeira obra, Menino de engenho, ele é apenas um 
denunciador das injustiças sociais vividas pelos pobres do enge-
nho. O colégio como um todo, o diretor, os alunos e os funcio-
nários, são para o protagonista a representação de uma sociedade 
injusta e repressiva contra a qual ele se opõe.

O contista e romancista Viriato Corrêa, em Cazuza, relata 
as vivências do menino Cazuza. O protagonista do romance, que 
vive em um lugarejo do Maranhão, no final do século XIX, rea-
liza seu grande desejo de entrar na escola. Mas o primeiro dia de 
aula é uma grande decepção, pois ele se depara com um ensino rí-
gido, que usa a punição como principal ferramenta para controle 
dos alunos. Um menino narra as amargas experiências escolares 
com um professor autoritário no minguado povoado onde nas-
ceu, encravado no fundo do Maranhão, até os dias de colégio na 
capital, São Luís. Na obra, o autor destaca o cotidiano de uma 
sala de aula da escola nas primeiras décadas do século passado, 
como uma prisão, pois qualquer movimento, qualquer olhar de 
esguelha, qualquer cochicho era motivo para que a criança fosse 
punida frequentemente com castigos físicos pelo professor. 

O vilão da história de Cazuza era o professor João Ricardo, 
criatura de cara amarrada, intratável e feroz, que costumava se-
gurar os alunos pelas orelhas e fazer vibrar a régua em suas cabe-
ças. “O professor passeava pela sala de mãos para trás, vigiando-
-os através dos óculos pretos, com ar terrível de quem está com 
vontade de encontrar um pretexto para castigar”, conta Cazuza. 

Na narrativa de Cazuza, a sala de aula era considerada 
uma prisão e o professor João Ricardo fazia valer a sua autori-
dade, gritando e berrando com as crianças, fazendo as crianças 
tomarem a sua bênção, as quais eram amedrontadas por seu com-
portamento rígido, áspero, feroz e ameaçador:
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[...] A sala feia, o ar de tristeza, o ar de prisão, a 
cara feroz do professor, os castigos pelas menores 
faltas e pelos menores descuidos tinham-me dei-
xado um grande desgosto na alma. E a verdade 
é que, na escola, nada mudava para me apagar 
aquela impressão. O quadro era sempre o mesmo 
quadro triste. (CORRÊA, 1983, p. 32).

No cotidiano da escola de Cazuza, a sabatina da tabuada 
era uma prática que causava grande pavor nas crianças. Elas ofe-
reciam as mãos para que o professor batesse nelas com a palma-
tória. O professor João Ricardo organizava os alunos em fila e 
ia formulando perguntas que deveriam ser imediatamente res-
pondidas. A pergunta passava na ordem da fila até que alguém 
acertasse. Aquele que acertasse tinha como recompensa pegar a 
palmatória e usá-la nas mãos dos companheiros que não acer-
tassem. Portanto, os meninos que não sabiam calcular ou que 
sabiam e não respondiam a tempo tinham as mãos castigadas 
pelo professor com a palmatória. A palmatória tomava a feição 
de um monstro para as crianças, sendo nomeada por elas como: 
danada, tirana, malvada e bandida. 

Assim como Cazuza, muitas crianças “ganhavam bolos” 
e não continham o choro diante da dor física e do sentimento 
de constrangimento. Certa vez, de tanto apanhar, suas mãos en-
cheram-se de bolhas de sangue, e duas chegaram a estourar. Ao 
voltar para casa, Cazuza atira-se soluçando nos braços da mãe, 
que demonstra sua indignação ao examinar as mãos inchadas e 
sangrentas do filho. A mãe indaga: “− Veja! Isso é coisa que se 
faça?”. A família, reunida na varanda, trava uma discussão que 
demonstra claramente a maneira de pensar a prática dos casti-
gos corporais na escola no início do século XX. Cazuza então 
relata que o pai reprova terminantemente esse castigo: “− Eu 
sempre achei bárbaro o argumento da tabuada, sempre”. Em 
seguida, o tio de Cazuza, Olavo, com seu jeito áspero, retruca: 
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“− Qual bárbaro, qual nada! No meu tempo era mais rigoroso 
do que hoje e ninguém morreu por apanhar. Sem palmatória é 
que não pode haver ensino”. Diante daquela conversa, a mãe 
de Cazuza pondera e, mesmo achando a necessidade do uso da 
palmatória, considera que não deveriam ser tão severos e vio-
lentos. Diz ela: “− Mas não há necessidade de arrebentar as 
mãos das crianças [...]”. Não satisfeito com a posição da mãe de 
Cazuza, o tio Olavo reafirma, com um tom de voz exaltada, que 
os professores têm, sim, o direito de usar o castigo, pois as crian-
ças merecem punição. Para ele, a autoridade está diretamente 
ligada à disciplina escolar. O professor tornava-se cada vez mais 
áspero, mais azedo e sobretudo ameaçador, e a família deveria 
aceitar essa postura. Sobre isso, Cazuza comenta: “− Crianças 
merecem sempre bordoadas [...]. O professor nunca é injusto. 
Às vezes pensamos que ele castigou demais. É engano. Quando 
o castigo é demais nesta falta, serve para suprir o que foi insu-
ficiente ou nenhum naquela outra. Bordoada nunca faz mal à 
criança” (CORRÊA, 1983, p. 68).

Essa discussão ocorrida no seio familiar de Cazuza ilustra 
perfeitamente que no início do século XX o sentimento demons-
trado pelo tio Olavo parece estar, em grande medida, relacio-
nado ao valor e à autoridade outorgados à escola pela família, 
traduzidos claramente pela aprovação e incentivo do uso de cas-
tigos físicos no ambiente escolar. Muitos pais ignorantes, vicia-
dos pelos costumes bárbaros do Brasil, arraigados na cultura de 
agir com violência, entendiam que os professores deveriam usar 
de rispidez e recomendavam-lhes que “não passasse a mão pela 
cabeça das crianças”.

Apesar de gostarem da escola, muitas crianças guardaram 
lembranças das estratégias disciplinares e de controle adotadas 
na época, que imprimiam ao cotidiano escolar um clima opres-
sor, marcado pela obediência dos alunos, sobretudo pela rigidez 
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e padronização das regras impostas pelos professores. A rigidez 
pedagógica presente no contexto educativo era reforçada pela 
família, conforme visto, que via as práticas do disciplinamento 
como um momento de aprendizagem para a criança. 

A disciplina e o controle de mentes e corpos, impostos 
às crianças na virada do século XIX para o século XX, vêm a 
reboque de práticas cristalizadas no seio da família e da escola. 
Constata-se que por muitos anos o castigo e a punição eram arti-
fícios muito usados por professores em todo o país. Nas escolas 
brasileiras, essa prática era efetivada por meio da palmatória. A 
quantidade de palmadas dependia do juízo do docente sobre a 
possível gravidade do erro. O castigo físico, noutras vezes, dava-
-se pela prática de colocar o aluno de joelhos sobre grãos de mi-
lho ou feijão, ou ainda de mandá-lo para frente da classe, voltado 
para a parede e com os braços abertos. 

Na obra Infância, uma autobiografia da infância Gracilia-
no Ramos, o cronista, romancista e político fala da sua infância. 
Ele traz à tona lembranças dolorosas de sua meninice, denun-
ciando que o medo foi o seu orientador nos seus primeiros anos 
de vida. Graciliano Ramos retratou uma inversão afetiva, em 
que amar equivalia a fazer sofrer, costume alicerçado numa pe-
dagogia grosseira, que aceitava e estimulava práticas punitivas 
contra crianças com cascudos, bolos de palmatória, puxões de 
orelhas e castigos de toda sorte. Na narrativa O cinturão, Graci-
liano Ramos descreve que aos quatro ou cinco anos os castigos 
que recebia da mãe eram carregados de violência e que havia 
reprovação da sua avó:

− Os golpes que recebi antes do cinturão, pura-
mente físicos, desapareciam quando findava a dor. 
Certa vez minha mãe surrou-me com uma corda 
nodosa que me pintou as costas de manchas san-
grentas. Moído, virando a cabeça com dificulda-
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de, eu distinguia nas costelas grandes lanhos ver-
melhos. Deitaram-me, enrolaram-me em panos 
molhados com água e sal – e houve uma discussão 
na família. Minha avó, que nos visitava, condenou 
o procedimento da filha e esta afligiu-se. Irritado, 
ferira-me à toa, sem querer. Não guardei ódio da 
minha mãe. (RAMOS, 2008, p. 33).

A historiadora Mary Del Priore, no livro História das 
crianças no Brasil, revela que a imposição de sofrimento físico 
por parte dos pais na educação dos filhos era considerada uma 
“forma de amor à criança”, bem como narrou Graciliano Ramos 
nas suas memórias de infância quando disse não guardar ódio 
da mãe, pois amar é castigar. A relação entre os pais e os filhos, 
segundo a historiadora, tinha de espelhar o amar por meio do 
castigar (o pecador). Portanto, o erro da criança era visto não 
como um momento necessário do aprendizado (é errando que se 
aprende), mas como um pecado que reclamava por um castigo 
físico.

Instituições educativas do século XIX no Pará e 
a rigidez disciplinar: o Colégio Nossa Senhora do 
Amparo e a Companhia de Aprendizes da Marinha 

 
O Colégio Nossa Senhora do Amparo foi fundado na 

Província do Grão-Pará com o propósito de abrigar, instruir e 
educar meninas órfãs, pobres e desvalidas no período de 1850 a 
1890. No que tange às atividades desenvolvidas no interior do 
Colégio do Amparo, evidencia-se que as mesmas estavam es-
tritamente fundamentadas e voltadas à formação cristã (moral, 
religiosa, profissional) das desvalidas e órfãs da província, sob 
a égide da Igreja Católica. De forma geral, o plano de estudo 
das mesmas consistia de leitura, gramática portuguesa, história 
sagrada, catecismo e aritmética. Igualmente, aprendiam diversas 
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prendas domésticas: costurar, marcar, bordar a branco, matiz, 
ouro e flores; lavar; engomar e cozinhar; tarefas que, como vi-
mos, as meninas pobres do colégio realmente praticavam. A for-
mação objetivava formar mães de família e/ou criadas para a elite 
paraense (SABINO, 2012).

Havia uma preocupação muito significativa do provedor 
do Colégio quanto ao cultural trazido pela órfã, como os costu-
mes, hábitos, envolvendo várias dimensões, em especial a moral, 
como se depreende do fragmento de um dos relatórios institu-
cionais. Intento semelhante parece ter justificado o Colégio de 
Nossa Senhora do Amparo, em Belém do Grão-Pará, instituição 
que se voltava para o recolhimento de crianças pobres, cuja atu-
ação se orientava no sentido de cuidar e educar essas crianças, 
para que as mesmas não retornassem às ruas, prevenindo proble-
mas como a mendicidade, a gatunagem, a prostituição, dentre 
outros. 

Segundo Sabino (2012), o Colégio Nossa Senhora do Am-
paro representava, naquele contexto, um dos mecanismos que 
iriam disciplinar o comportamento dessas crianças para sua 
“integração” na sociedade. Quanto às estratégias de disciplina-
mento, no referido colégio havia regras de conduta rigorosas às 
meninas expressas no regimento. Quando consideradas alunas 
incorrigíveis e insubordinadas, sofriam graves punições. Para 
ilustrar tal prática, apresentamos em seguida um relato constan-
te nos documentos de pedido de expulsão de uma aluna, em 17 
de abril de 1875, pela administração do Colégio do Amparo ao 
então Presidente da Província, Dr. Francisco Correa Benevides: 

A educanda d’este collegio Anna Brasil tem tido 
um comportamento irregular e mostra-se incorri-
gível, já tem sido empregados os castigos sem pro-
veito, e pelo contrário tem se mostrado mais insu-
bordinada a ponto de ameaçar as companheiras, 
chegando a maltratar phisicamente uma menina 
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de 7 annos, pelo que se ve applicarão castigos mais 
rigorosos na forma do artigo 18 do regulamento, 
não obstante, porém, Ella mostra-se incapaz de 
correção, maltratamento de palavras à própria re-
gente, pelo que, na forma do mencionado artigo 
18, proponho a espulsão d’essa educanda, que se 
mostra impossível com a disciplina e boa ordem 
do estabelecimento. (SABINO, 2012).

Há indícios de que as alunas se rebelavam contra as prá-
ticas disciplinares impostas no colégio. A resistência se mani-
festava por meio de fugas ou atos de insubordinação. Por conta 
disso, não era permitida nessa instituição o ingresso de meninas 
com mais de 12 anos. Considerava-se que a admissão da crian-
ça em tenra idade garantiria a assimilação pacífica das “regras 
da casa”, o que era mais difícil com a criança em idade mais 
avançada. As crianças expulsas eram encaminhadas a casas de 
família e assumidas como “filhas de criação”, pois não recebiam 
proventos pelos trabalhos domésticos realizados. Tais crianças 
– como é de se imaginar – ficavam sujeitas a todo e qualquer 
tipo de tratamento.

No século XIX, as forças militares sempre foram os locais 
de correção de menores considerados perigosos, desordeiros, va-
dios. Os meninos eram enviados ao Arsenal de Marinha para 
serem alistados na Companhia de Aprendizes Marinheiros ou 
de Artífices por meio dos Chefes de Polícia e Juízes de Órfãos de 
qualquer localidade na Província do Pará. A própria secretaria 
da presidência os enviava a partir de ofícios para serem aquarte-
lados. Os menores também chegavam ao Arsenal de outras for-
mas, mesmo não sendo órfãos e/ou desvalidos, cujos pais, paren-
tes e tutores pediam ou solicitavam para que fossem alistados na 
companhia (ARAÚJO, 2014).

Os chefes de polícia das Províncias, como da Corte, ti-
nham a função de recolher menores abandonados, órfãos e des-
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validos das ruas ou em situações em que os menores não possu-
íssem nenhum parente que pudesse ser seu tutor. Os chefes de 
polícia os enviavam não somente para a Companhia de Apren-
dizes Marinheiros, mas para outras instituições que acolhiam 
esses meninos e meninas, como a Santa Casa de Misericórdia, o 
Instituto Paraense do Educando Artífice, Companhia de Apren-
dizes Artífices do Arsenal de Marinha, Liceu Paraense, Nossa 
Senhora do Amparo, dentre outros na Província do Pará. Havia 
denúncias de que os meninos eram retirados das suas funções e 
usados em trabalhos domésticos e em atividades diversas daque-
las estabelecidas pelo estatuto dos aprendizes marinheiros.

Essa indisciplina certamente foi alimentada lá dentro pe-
los marinheiros que haviam desenvolvido várias formas de resis-
tência contra os abusos e os rigores de seus oficiais superiores. 
A indisciplina era constante entre eles. Nem mesmo os castigos 
resolviam o problema da indisciplina. Há informação sobre des-
ligamento de um aprendiz por apresentar uma possível “má ín-
dole”. Aparentemente, segundo o oficial, os castigos não surtiam 
efeito no comportamento do menor (ARAÚJO, 2014).

Segundo Araújo (2014), a prática da capoeira era uma ou-
tra forma de resistência desses meninos. Os capoeiristas eram 
alvo constante dos recrutadores. Ele comenta que o recrutamen-
to era um dos fatores que aproximava capoeiras de marinheiros. 
A instituição recrutava tanto capoeiras escravos quanto livres, 
tanto brancos quanto negros como uma forma de corrigi-los. 

O cotidiano na instituição causava uma certa rejeição dos 
menores internos, pois encontravam nas ruas de Belém a vida 
livre e a prática da capoeira. Sabe-se que, a despeito da tentativa 
de disciplinamento desses menores, eles conseguiram resistir, 
encontrando lugar propício no próprio espaço do Arsenal da 
Marinha para continuarem a jogar capoeira, pois havia muitos 
praticantes entre os marinheiros (ARAÚJO, 2014).
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Em geral, os meninos eram enviados para a instituição 
contra seu desejo, e a aversão ao cotidiano rígido de trabalho 
e ao controle disciplinar rigoroso provocava em boa parte dos 
meninos a vontade de abandonar a companhia. Apesar das tenta-
tivas de capturar e castigar os desertores, as fugas continuavam. 
Segundo Araújo (2014), em 1888, um oficial informava que dois 
aprendizes fugiram durante a madrugada da enfermaria. 

Considerações finais

Indubitavelmente, a formação educacional da criança bra-
sileira passa pela violência explícita ou implícita desde o perío-
do colonial. No século XIX, as instituições criadas para abrigar 
e cuidar de meninos(as) órfãos(ãs) e desvalidos(as) foram todas 
arquitetadas sob a égide da rigidez e sob o controle disciplinar. 
Para tal, meninos e meninas eram submetidos cotidianamente a 
violência física e psicológica. 

Nas instituições apresentadas ao longo do artigo,  pudemos 
constatar o quanto as crianças padeciam sob o controle perverso 
de familiares e professores. No Colégio Nossa Senhora do Am-
paro, há indícios de que as alunas se rebelavam contra as práticas 
disciplinares impostas pela instituição. A resistência se mani-
festava por meio de fugas ou atos de insubordinação. Por conta 
disso, não era permitido nessa instituição o ingresso de meninas 
com mais de 12 anos. Considerava-se que a admissão da criança 
em tenra idade garantiria a assimilação pacífica das “regras da 
casa”, o que era mais difícil com a criança em idade mais avança-
da. As crianças expulsas eram encaminhadas a casas de família e 
assumidas como “filhas de criação”, pois não recebiam proven-
tos pelos trabalhos domésticos realizados. Tais crianças – como 
é de se imaginar – ficavam sujeitas a todo e qualquer tipo de 
tratamento. No caso da Companhia de Aprendizes da Marinha, 
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os meninos estavam sujeitos ao rigoroso controle de mentes e 
corpos. Enfim, tanto meninos como meninas foram controlados 
pela violência física.

Sabemos que disciplinar a criança com a utilização de 
agressão física é claramente uma violação aos direitos humanos, 
de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 
1948. O Comitê dos Direitos da Criança, em 2000 e em 2001, 
recomendou a proibição de todas as formas de castigos corporais 
às crianças, inclusive na família. 

Em 2010, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou 
um projeto de lei para proibir a prática de castigos físicos em 
crianças e adolescentes. A referida lei criminaliza e pune quem 
inflige castigos físicos contra menores de idade. O objetivo é im-
pedir que castigos corporais sejam usados por qualquer pessoa 
como forma de disciplina ou estratégia para educar crianças. O 
castigo corporal, como se abordou, é definido como uso da força 
física que resulte em dor ou lesão. E o tratamento cruel ou de-
gradante é toda conduta que humilhe, ameace de forma grave ou 
ridicularize. Acrescida ao Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei nº 8.069/1990), a lei concede a crianças e adolescentes o direi-
to de serem cuidados e educados pelos pais ou responsáveis sem 
o uso de castigo corporal, ou tratamento cruel, ou degradante; tal 
tratamento é definido por qualquer tipo de conduta que humilhe, 
ameace gravemente ou ridicularize a criança ou o adolescente. 

Embora com toda legislação e políticas de proteção à in-
fância, as práticas de violência contra crianças, infelizmente, 
ainda são recorrentes. Combater essa prática cultural é um gran-
de desafio para todos nós. As mortes de crianças por violência 
física estão longe de desaparecer dos nossos noticiários. 



LAURA MARIA SILVA ARAÚJO ALVES

108108

Referências

ALMEIDA, M. A. Memórias de um Sargento de Milícias. 25. ed. 
São Paulo: Ática, 1996.

ARAÚJO, T. R. Ressignificado da infância na Companhia de 
Aprendizes Marinheiros no Arsenal de Marinha na Província 
do Grão-Pará, 2014. In: SEMINÁRIO DE HISTÓRIA DA IN-
FÂNCIA, 2., 2012, Pará. Anais... Pará: UFPA, 2014. 

BRASIL. Constituição de 1988. Constituição da República Fede-
rativa do Brasil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 out. 1988.

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 jul. 1990. 

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabele-
ce as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 21 dez. 1996.

CORRÊA, V. Cazuza. 31. ed. São Paulo: Nacional, 1983.

DEL PRIORE, M. O papel branco, a infância e os jesuítas na co-
lônia. In: DEL PRIORE, M. (Org.). História da criança no Brasil. 
4. ed. São Paulo: Contexto, 1996. p. 10-27.

FREYRE, G. Casa-grande & senzala. Rio de Janeiro: Record, 1994.

POMPÉIA, R. O Ateneu: crônicas de saudades. São Paulo: Abril 
Cultural, 1981.

RAMOS, G. Infância. 40. ed. Rio de Janeiro: Record, 2008

RÊGO, J. L. Doidinho. In: RÊGO, J. L. Romances reunidos e ilustra-
dos. 20. ed. Rio de Janeiro: José Olympio; Brasília, DF: INL, 1980. 

RÊGO, J. L. Menino de engenho. 17. ed. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1972. 

SABINO, E. B. A assistência e a educação de meninas desvalidas 
no Colégio Nossa Senhora do Amparo na Província do Grão-Pará 
(1860-1889). 2012. Dissertação (Mestrado em Educação) – Pro-
grama de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal 
do Pará, Pará, 2012. 



109

VIOLÊNCIAS E CONFLITOS NA ESCOLA: 
CONCEITUAÇÃO E MEDIAÇÃO

JEAN MAC COLE TAVARES SANTOS
Doutor em Educação pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Coordenador do Programa de 
Pós-Graduação em Ensino (Posensino). Coordenador do grupo de pesquisa Contexto e Educação 
da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), vinculado ao Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Coordenador do grupo de extensão Estudos de 
Indisciplina e Violência na Escola (EIVE). 
E-mail: <maccolle@hotmail.com>.

MARIA KÉLIA DA SILVA
Mestranda em Ensino pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino (Posensino), associação am-
pla Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa). 
Membro do Grupo de Pesquisa Contexto e Educação da UERN, vinculado ao Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Integrante do grupo de extensão Estudos de In-
disciplina e Violência na Escola (EIVE). 
E-mail: <marykellya@hotmail.com>.

PAULA JANAÍNA MENESES RODRIGUES
Mestra em Educação pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), especializanda 
em Libras pela Faculdade Integrada do Brasil (Faibra), bacharel em Direito pela Universidade de 
Fortaleza (Unifor) e licenciada em Letras pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). Professora 
de Língua Portuguesa.
E-mail: <janaguelsonkadu@hotmail.com>.



JEAN MAC COLE TAVARES SANTOS • MARIA KÉLIA DA SILVA • 
PAULA JANAÍNA MENESES RODRIGUES

110110

Introdução

A escola, como fonte inesgotável de relações sociais, tam-
bém abriga diferentes tipos de violências e conflitos, portanto 
aprofundar o conhecimento acerca desses fenômenos é funda-
mental para se compreender o ambiente escolar, bem como tam-
bém pensá-lo como lugar de tolerância e convivência pacífica, 
prevenindo, assim, tais comportamentos entre os jovens.

Segundo Sposito (1998, p. 4), “[...] diversos usos e signi-
ficados da palavra violência ao lado de termos correlatos como 
indisciplina permitem alterações expressivas de significados 
correntes”. Por isso, encontramos na literatura sobre o tema di-
ferentes conceitos e concepções de violência na escola. São varia-
das formas de conceber “violências”, sejam aquelas tidas como 
oriundas do contexto social, que adentram os muros da escola, 
como o uso de drogas, sejam aquelas instituídas e legitimadas 
pela própria instituição escolar. Há, ainda, os conflitos (muitas 
vezes tratados com o mesmo foco dado a violência) advindos dos 
relacionamentos interpessoais, que buscam acomodação de inte-
resses e mesmo de pontos de vista diferentes.

Assim, é difícil estabelecer fronteiras para um único/exato 
conceito de violência. Por sua sutileza e predominante indeter-
minação, porém não só por isso, ressaltamos que não é objetivo 
deste trabalho construir nenhuma síntese conceitual do termo, 
nem mesmo arriscar o aumento dos verbetes ligados ao fenô-
meno da violência. Ao contrário, buscamos, de maneira geral, 
compreender como se apresentam no ambiente escolar as diver-
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sas possibilidades de entendimento do fenômeno violências na 
escola.

Defendemos, pois, que a forma de entender o fenômeno 
consiste em mediação entre o suposto ato (violento) e a interpre-
tação de seus efeitos. Nesse sentido, é essencial observar como 
os docentes constroem e normatizam os comportamentos tidos 
como violentos ou não (SPOSITO, 1998), criando o ambiente 
para a mediação de conflitos. Dito de outra maneira: 

Há um labirinto de possibilidades e interpreta-
ções, sob as influências dos vários discursos, nem 
sempre claros, de justiça social, cidadania, igual-
dade, democracia e inclusão em que os professores 
constroem novos significados, realocam sentidos, 
ressignificam a conceituação contextualmente. 
São eles os autores de um novo texto, fazendo des-
sa significação mais um elemento sem forma de-
finida, semiformado, um quasímodo. (SANTOS; 
OLIVEIRA, 2016, p. 43).

Assim, os sentidos são construídos e reconstruídos na/
pela escola, em uma relação de compreensão e tradução das de-
mandas (BALL, 1994), a qual não acontece simplesmente pela 
ação de seus intérpretes (professores e gestores) na escola, mas 
também por hibridismos, “a mistura de lógicas globais, locais 
e distantes, sempre recontextualizadas” na prática docente, in-
fluenciadas pelo contexto escolar (LOPES, 2005; SANTOS; 
OLIVEIRA, 2016).

Esta pesquisa focaliza os docentes de ensino médio. Tal 
modalidade de ensino ocupa destaque na educação básica não 
somente por ser etapa final em que o jovem prepara-se para o 
 mundo do trabalho, mas por constituir-se de juventudes com 
múltiplos aspectos sociais e culturais. “Entender o jovem do En-
sino Médio dessa forma significa superar uma noção homoge-
neizante e naturalizada desse estudante, passando a percebê-lo 



JEAN MAC COLE TAVARES SANTOS • MARIA KÉLIA DA SILVA • 
PAULA JANAÍNA MENESES RODRIGUES

112112

como sujeito com valores, comportamentos, visões de mundo, 
interesses e necessidades singulares” (BRASIL, 2011, p. 13).

Nesse aspecto, encontramos um sujeito múltiplo, dentro 
de múltiplas diversidades. A escola, portanto, deve promover 
um encontro pacífico e potencializador dessa diversidade, esti-
mulando o respeito, uma Cultura de Paz. Isso não significa que 
haverá ausência de violências ou conflitos, mas que estes pode-
rão ser encarados de maneira positiva, sempre buscando uma 
solução apaziguadora.

Logo, acreditamos que o ambiente escolar no ensino mé-
dio nos traz plena possibilidade de observar como os docentes, 
contextualmente, determinam quais comportamentos são con-
siderados violentos ou conflituosos. Em outras palavras, quais 
os elementos que possibilitam caracterizar a violência nos mais 
diversos comportamentos dos jovens do ensino médio. Afirmar 
isso, além de possibilitar entender que não há determinação 
exata possível do conceito, ajuda a entender como a escola vai 
lidando com os movimentos, individuais e coletivos, considera-
dos potencialmente em desacordo com as normas estabelecidas 
(escolares e/ou sociais). Desse modo, não significa afirmar que a 
violência, em si, não exista; muito mais, significa apontar que as 
considerações a respeito de sua conceituação dizem muito tam-
bém a respeito da forma como a escola elege os mecanismos de 
convivência com ela (e apesar dela).

Esta pesquisa foi realizada com seis professores de ensino 
médio da cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte (RN), com 
experiência em projetos relacionados à violência na escola. Atra-
vés de uma investigação qualitativa, procuramos mergulhar no 
plano dos sentidos atribuídos aos termos: Violência na Escola, 
Conflito, Mediação Escolar e Cultura de Paz. Segundo Minayo 
(2009, p. 21), esse tipo de investigação se ocupa de:
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Um nível de realidade que não pode ou não de-
veria ser quantificado, ou seja, ela trabalha com 
o universo dos significados, dos motivos, das as-
pirações, das crenças, dos valores e das atitudes. 
Esse conjunto de fenômenos humanos é enten-
dido aqui como parte da realidade social, pois o 
ser humano se distingue não só por agir, mas por 
pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações 
dentro e a partir da realidade vivida e partilhada 
com seus semelhantes. 

Para desvendar todos os sentidos relacionados aos sin-
tagmas citados, aplicamos um questionário subjetivo, composto 
de perguntas diretas sobre o fenômeno da violência na escola. 
Richardson (2010) sugere que uma das grandes vantagens desse 
tipo de pergunta diz respeito à liberdade de expressão do entre-
vistado, o qual pode manifestar seus pensamentos de maneira 
mais elaborada.

Dessa maneira, tentamos compreender como se apresen-
tam no ambiente escolar as diversas possibilidades de entendi-
mento do fenômeno violências na escola, buscando sempre rela-
cionar as respostas obtidas ao aporte teórico levantado em prévia 
pesquisa bibliográfica.

Disputas e contextos do conceito

Brevemente, aqui trazemos algumas discussões, mesmo 
que preliminares, sobre a impossibilidade de fixação de sen-
tidos a partir da concepção pós-estruturalista de Ernesto La-
clau e Chantal Mouffe, buscando ressaltar o caráter histórico, 
contextual e contingente do que entendemos como realidade. 
Quer dizer, não existem características essenciais, necessárias e 
imprescindíveis para a configuração do que nominamos como 
realidade. Em nossa perspectiva, a violência passa a ser compre-
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endida em aproximação, com enfoque discursivo. A abordagem 
discursiva pode ser caracterizada pelos diversos discursos que se 
articulam através das mais variadas práticas hegemônicas, con-
sideradas como aqueles movimentos que vão se estabelecendo 
hegemonicamente no cotidiano escolar. 

Laclau (1996) entende que o processo hegemônico se dá 
pelo discurso de sujeitos descentrados em sociedades não fixadas 
inteiramente, com negociações e provisoriedade de sentidos, não 
existindo, assim, uma totalidade discursiva que defina, perma-
nentemente, os sentidos das coisas. Na percepção da impossibi-
lidade da totalidade discursiva, o autor defende que os conceitos 
vão se estabelecendo a partir de significantes vazios, preenchi-
dos contingencialmente pelos diversos elementos que envolvem 
o processo articulatório. Desse modo, “[...] um significante vazio 
é, no sentido estrito do termo, um significante sem significa-
do”, podendo um mesmo significante estar vinculado a distintos 
significados em diferentes contextos (LACLAU, 1996, p. 69). 
Assim, o significante vazio não tem um significado específico e 
universal, mas sim todo um sistema de significações capaz de lhe 
dar sentido, provisório e contingente, e só possível pelo processo 
de hibridização.

Com isso, entende Laclau (2005) que a conceituação, 
como caracterização da constituição social, resulta da operação 
simultânea da lógica da diferença e da lógica da equivalência. 
Dessa forma, identificamo-nos e somos identificados por um 
jogo permanente de diferenciações. Não se trata, contudo, de 
relações entre identidades já estabelecidas: a articulação hege-
mônica, isto é, a formação de cadeias de equivalências pela he-
gemonização de sentidos, caracteriza-se pela transformação das 
identificações em relação, resultante de uma construção discur-
siva contingente, e não de convergências impostas aprioristica-
mente (LACLAU, 2005).
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Com Lopes (2012), podemos afirmar que a articulação he-
gemônica não ocorre entre identidades fixas e completas que ne-
gociam diferenças e demandas comuns. Elas são construídas como 
identificações (ao invés de identidades) por meio das múltiplas 
articulações de que participam. Portanto, o conceito de violência, 
por exemplo, não é fixo, vive em constante embate político, bus-
cando a sua significação, na construção de cadeias de equivalência, 
sem garantias a respeito do conteúdo com que se hegemonizará. 

Violência na escola é um fenômeno tão cheio de sentido, 
próprio de cada um e do contexto em que se insere, que acaba 
se esvaziando de significado, tornando-se um significante vazio, 
mas sem esquecer que temporariamente já foi homogeneizado 
pelos interesses e demandas de algum grupo. É por isso que o 
conceito se torna híbrido, aglutinando diferentes demandas e 
construindo diferentes sujeitos. Dessa forma, o entendimento 
desses termos é negociado o tempo inteiro; por ser contextuali-
zado de diversas maneiras e por ser construído em lutas contex-
tuais, o significado será sempre provisório, com sentidos sempre 
disputados por diferentes grupos (LOPES, 2005). 

Entre violências e conflitos: a Cultura de Paz na escola

Numa tentativa de conceituação, Charlot (2002) distingue 
três possíveis tipos de violência relacionados à escola. Aquela 
que ocorre dentro da escola sem estar relacionada às suas ativi-
dades, por exemplo, quando há vendas de drogas ou brigas de 
gangues no espaço escolar, considerada Violência na Escola. Já 
as atitudes que estão ligadas às atividades da instituição e de seus 
sujeitos, a exemplo das agressões entre professores e alunos, são 
ditas Violência à Escola. Por fim, ressalta também uma Violên-
cia da Escola, simbólica e institucionalizada pelos agentes esco-
lares, relativas às regras e abusos impostos aos alunos.



JEAN MAC COLE TAVARES SANTOS • MARIA KÉLIA DA SILVA • 
PAULA JANAÍNA MENESES RODRIGUES

116116

Charlot (2002) abrange tanto as violências sociais que 
adentram o espaço escolar como aquelas produzidas lá dentro, 
seja pelo relacionamento interpessoal entre os sujeitos, seja pela 
própria instituição com suas regras e imposições verticalizadas. 
Muitas são as causas desses atos tidos como violências; muitas 
vezes, determinado comportamento é tido como violento pelo 
diretor, mas não pelo professor.

Além disso, dentre essa multiplicidade, o jovem é a prin-
cipal vítima, mesmo figurando também entre os grandes autores 
(CHARLOT, 2012). A juventude está imersa numa realidade 
bem difícil. Além de todos os problemas sociais que enfrenta 
cotidianamente, como a falta de emprego, o tráfico de drogas, a 
desestruturação familiar, não encontra na escola um espaço de 
estímulo e valorização no qual possa trabalhar suas potencialida-
des e ter também sua voz ouvida.

Pensar nas violências que assolam o ambiente escolar 
implica também observar como esse espaço social é construído, 
de que maneira as relações interpessoais são estabelecidas e es-
timulam a convivência pacífica entre todos. Não há como isolar 
a escola dos problemas sociais que afetam a sua comunidade. 
Por vezes, tais situações vão adentrar os muros da escola, sim, 
noutros momentos é a própria escola que vai gerar as violências; 
seria utópico acreditar numa escola totalmente livre de violên-
cias ou conflitos. Para Chrispino (2007, p. 15), “Conflito é toda 
opinião divergente ou maneira diferente de ver ou interpretar 
algum acontecimento. A partir disso, todos os que vivemos em 
sociedade temos a experiência do conflito”.

Vivemos numa sociedade planetária e precisamos, portan-
to, aprender a conviver com as diferenças. Se vivemos o conflito 
subjetiva e internamente, imagina quando em comunhão com o 
diferente. Na escola, em muitos casos, a má gestão de alguns con-
flitos causa a violência. Nesse sentido, Delors et al. (1998, p. 90) 
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apontam como um dos pilares da educação o “[...] aprender a viver 
juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as 
atividades humanas”, um dos maiores desafios da educação.

Delors et al. (1998) sugerem ainda que não basta tornar a 
escola um lugar de múltiplas culturas, de diferentes grupos, mas 
sim um lugar de igualdade, em que os sujeitos tenham objetivos 
comuns, um lugar de cooperação, empatia, amizade, reconheci-
mento do outro. Isso implica também conhecer a si próprio, des-
cobrir-se como sujeito no mundo. Muitas vezes, o conflito pode 
ser algo positivo, se trabalhado de maneira a estimular esse tipo 
de comportamento.

No ano de 2000, a Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco, 2000, p. 1) lançou um 
Manifesto por uma Cultura de Paz e Não Violência, no qual “[...] 
chama a atenção para a responsabilidade de cada ser humano de 
converter em realidade os valores, as atitudes, os comportamen-
tos que fomentam a cultura e a paz”. 

No Manifesto 2000, buscava-se chamar a atenção para a 
responsabilidade de cada um, estimulando valores de respeito, 
igualdade, tolerância, democracia, justiça social, liberdade, so-
lidariedade e cooperação. Dentro de cada grupo social e locali-
dade, cada pessoa pode e deve fomentar essa postura. Nesse as-
pecto, acreditamos que a escola tem papel fundamental, já que é 
um dos principais espaços de formação do ser humano, devendo, 
portanto, trabalhar essa Cultura de Paz com sua comunidade es-
colar, isto é, alunos, professores, funcionários e pais.

A educação para a paz é um ‘processo pelo qual 
se promovem conhecimentos, habilidades, atitu-
des e valores necessários para induzir mudanças 
de comportamento que possibilitam às crianças, 
aos jovens e aos adultos a prevenir a violência 
(tanto em sua manifestação direta, como em sua 
forma estrutural); resolver conflitos de forma pa-
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cífica e criar condições que conduzam à paz (na 
sua dimensão intrapessoal; interpessoal; ambien-
tal; intergrupal; nacional e/ou internacional)’. 
(DISKIN; ROIZMAN, 2008, p. 19).

Percebemos, então, a importância de se desenvolver essa 
educação para a paz nas escolas, principalmente quando se busca 
uma alternativa positiva para os casos de violências e conflitos, 
estimulando uma mudança de comportamento, bem como tam-
bém a criação de laços de afeto e confiança entre os sujeitos esco-
lares. Aqui não há espaço para uma educação tradicional em que 
o estudante apenas está ali para aprender, mas a escola deve ser 
um lugar de trocas mútuas, onde haja a formação de seres huma-
nos mais comprometidos com o outro e com o meio ambiente, 
sendo, assim, um espaço construído coletivamente para o bem 
de todos. 

“Construir uma Cultura de Paz é promover as transfor-
mações necessárias e indispensáveis para que a paz seja o princí-
pio governante de todas relações humanas e sociais” (MILANI, 
2003, p. 31). A autora afirma ainda que a Cultura de Paz deve 
ser pensada em duas dimensões, que não se excluem, mas se 
complementam, são elas: macro (estruturas sociais, políticas, 
econômicas e jurídicas) e micro (valores pessoais e relações 
 interpessoais).

No que se refere à escola, a abordagem da Cultura 
de Paz ressalta diversas necessidades e estratégias: 
uma relação educador-educando fundamentada 
no afeto, respeito e diálogo; um ensino que in-
corpore a dimensão dos valores éticos e humanos; 
processos decisórios democráticos, com a efetiva 
participação dos alunos e de seus pais nos desti-
nos da comunidade escolar; implementação de 
programas de capacitação continuada de profes-
sores; aproveitamento das oportunidades educa-
tivas para o aprendizado do respeito às diferenças 
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e a resolução pacífica de conflitos; abandono do 
modelo vigente de competição e individualismo 
por outro, fundamentado na cooperação e traba-
lho conjunto etc. (MILANI, 2003, p. 39).

Milani (2003) apresenta, portanto, a importância de se tra-
balhar a Cultura de Paz na escola, ressaltando suas principais ca-
racterísticas e de que maneira essa proposta pode contribuir para 
uma convivência harmônica e pacífica dentro e fora da escola, 
tendo em vista que os sujeitos formados nesse contexto transfor-
mam-se em cidadãos mais solidários, preocupados com o outro e 
com a comunidade na qual estão inseridos.

Ademais, essa Educação para a Paz está intimamente li-
gada ao papel do educador, à sua formação na condição de agen-
te de transformação. O professor deve buscar também estar em 
constante processo de aprendizado e de autoconhecimento, em 
diálogo com seus alunos, numa dimensão humanizadora da edu-
cação (LUZ, 2003). Daí a importância de se investigar a concep-
ção dos docentes acerca desse tema, analisando qual a postura e 
abertura deles para o desenvolvimento desse modelo de ensino. 

Dentro dessa perspectiva, há uma proposta que visa de-
senvolver essa Cultura de Paz nas escolas por meio da resolução 
pacífica dos conflitos, corroborando, assim, a proposta da Unes-
co, trata-se da Mediação de Conflitos (SALES, 2007). 

Mediação de conflitos na escola 
 
Segundo Chrispino (2007, p. 23), “A mediação pode in-

duzir a uma reorientação das relações sociais, a novas formas de 
cooperação, de confiança e de solidariedade; formas mais ma-
duras, espontâneas e livres de resolver as diferenças pessoais ou 
grupais”. Através do diálogo, as partes envolvidas em determi-
nado conflito, mediadas por um terceiro imparcial, chegam a um 
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acordo pacificamente, procurando uma solução em que todos os 
sujeitos ganham. De acordo com Sales (2007, p. 103):

A mediação, por meio do diálogo e da escuta ati-
va, possibilita que as partes exponham o proble-
ma, se percebam, fazendo com que os envolvidos 
consigam encontrar a melhor solução para as di-
vergências a partir do reconhecimento do  mundo 
e do sofrimento do outro, ponderando as suas 
atitudes.

Através da mediação, da interpretação de conflito,  ana lisa-se, 
de maneira profunda e positiva, se as partes têm a possibilidade de 
compreender as razões do outro. Estimular esse comportamento 
dentro da escola é também se comprometer com a formação de su-
jeitos mais humanos, que se colocam no lugar do outro e buscam 
cooperar sempre para a promoção do diálogo e do bem-estar social.

Este enfoque da mediação privilegia a formação 
participativa dos estudantes, incluindo-os nas de-
cisões escolares, criando um compromisso social e 
exercitando a cidadania, em prol de uma educação 
que objetive formar jovens comprometidos com 
sua realidade familiar, social, política, econômica 
e social. (SALES, 2007, p. 103).

Para o autor, por meio da Mediação Escolar, o jovem par-
ticipa ativamente da escola, tomando decisões que privilegiem o 
coletivo, comprometido verdadeiramente com a paz social. Sales 
(2007) nos indica que o jovem torna-se mais responsável dentro 
e fora da escola, sente-se importante e protagonista das suas de-
cisões, cidadão ativo.

Schabbel (2002, p. 38) apresenta ainda a Mediação Escolar 
de Pares, quando os próprios alunos são capacitados para atua-
rem como mediadores:

Os programas de mediação de pares começaram a 
ser desenvolvidos no final da década de 70 e início 
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da década de 80 como parte dos projetos de não 
violência promovidos pelos quacres nas escolas da 
cidade de Nova York. Depois se expandiram para 
outras comunidades em vários países do mundo. 

No Brasil, em algumas cidades já existem escolas que tra-
balham Mediação de Conflitos, capacitando alunos para serem 
mediadores, a exemplo de Fortaleza, na Universidade de For-
taleza (Unifor). Nessa instituição, sob a coordenação de Lilia 
Sales, há um projeto de Mediação Escolar em que jovens estu-
dantes de escolas públicas da cidade são formados mediadores e 
recebem outros cursos de formação cidadã. Também encontra-
mos escolas públicas com salas de Mediação, numa parceria com 
o Ministério Público.

No Rio de Janeiro, há também o Projeto Escola de Media-
dores, que trabalha com vários atores do universo escolar, pais, 
professores, alunos e funcionários, capacitando-os para atuarem 
como mediadores. Na Argentina, também são desenvolvidos 
projetos dessa natureza nas escolas como propostas de Educa-
ção para a Paz, prevenindo a violência e os conflitos (SALES; 
ALENCAR, 2004).

A Mediação, como forma de entender o conflito entre o 
suposto ato (violento) e a interpretação de seus efeitos, é, portan-
to, para alguns, uma possibilidade real, plausível, de se pensar as 
violências e os conflitos escolares; já existem, inclusive, projetos 
sendo desenvolvidos e melhorando o ambiente escolar. Esse é 
um meio de se favorecer o diálogo e a Educação para a Paz den-
tro das escolas, proporcionando a participação coletiva de todos 
os sujeitos envolvidos, principalmente porque busca uma forma-
ção humana, na qual o eu trabalha em prol da coletividade e do 
bem de todos.
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Ambiente escolar: possibilidades de entendimento da 
violência na perspectiva docente

Entendendo que pesquisar sobre violências na escola exi-
ge perceber os híbridos sentidos de violência que permeiam o 
ambiente escolar, buscamos aqui compreender como se apresen-
tam nesse ambiente as diversas possibilidades de entendimento 
do fenômeno violências na escola. Assim, aplicamos questioná-
rios semiestruturados com seis professores da rede estadual de 
ensino médio da cidade de Mossoró-RN com experiência em 
projetos relacionados à violência na escola. Após a análise dos 
questionários, sistematizamos os dados. 

A concepção de violência na escola do professor “J” pode 
ser assim sintetizada: “O conceito de violência depende sobretudo da 
perspectiva sob a qual a enxergamos. Depende dos modos de subjetiva-
ção dos professores e alunos, da inserção atuante da família na escola e 
da mediação de conflitos subsidiada pelo núcleo gestor”. Entendendo 
a violência como particularidade da subjetivação de cada um, o 
discurso do professor corrobora a teoria adotada por nós, pesqui-
sadores, de que a violência é da ordem do acontecimento, não 
podendo ser definida a priori e de uma vez por todas. Assim, mes-
mo que uma definição do termo pareça necessária, acreditamos 
na impossibilidade de fixação de sentidos. 

Abaixo listamos a diversificada gama de interpretações 
dos docentes a respeito de violência na escola. Consoante a opi-
nião deles, a violência na escola é:

Toda e qualquer ação docente, do gestor ou do discente 
que ultrapasse os limites éticos que permeiam o am-
biente escolar. (PROFESSOR A). 

É um problema social que poderá ocorrer entre qual-
quer um dos membros que compõem a comunidade es-
colar. (PROFESSOR E).
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É toda a forma de ato (físico, moral, psicológico) que 
atinge o outro indivíduo e desencadeia reações, que em 
muitos casos são agressivas, envolvendo até armas. 
(PROFESSOR M). 

O desrespeito, a agressão física ou verbal partindo do 
professor, ou do aluno, ou do funcionário da escola. 
(PROFESSOR P).

Em síntese, a violência é apresentada como problema so-
cial, ação que vai contra os limites éticos, por meio de atos físi-
cos, morais e/ou psicológicos que atingem um outro indivíduo, 
a exemplo do desrespeito e da agressão. Podemos dizer que as 
falas tentam estabelecer dada realidade, aglutinando signos ca-
pazes de fundar, de forma hegemônica, conceitos definidores de 
violências. 

Com Lopes (2005), compreendemos os fatores constituti-
vos da violência como significados construídos provisoriamen-
te, representando a demanda de um determinado grupo em um 
dado momento. Significa dizer que, dependendo do ambiente, 
dos atores envolvidos e dos interesses subjetivos, essa ideia de 
violência pode ter outros vários sentidos.

O discurso dos docentes está voltado para a necessidade 
que a escola tem e também para sua responsabilidade de buscar 
e, ao mesmo tempo, oferecer um ambiente tranquilo e sem vio-
lência por meio da suposta Mediação de Conflitos. Para isso, eles 
defendem como deve ocorrer essa mediação: 

A escola deve preparar os alunos para conquistarem o 
ato de pensar e refletir sobre suas ações. Criando espa-
ços e possibilitando encontro, como reuniões pedagógi-
cas entre professores e alunos, palestras e oficinas. E 
realizando na escola um espaço democrático, como um 
núcleo de casos que possa mediar e resolver conflitos 
entre os alunos e também entre os professores e alu-
nos, de modo a garantir o estabelecimento de relações 
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de convívio e construção de uma escola democrática. 
(PROFESSOR M).

Diálogo se qualifica como palavra-chave para a suposta 
Mediação dos Conflitos. Se todos os atores da escola estiverem 
conscientes de suas funções, limites, direitos e deveres (PRO-
FESSOR A) e, da mesma forma, buscarem intervenções por 
meio de ações preventivas (PROFESSOR G) e de projetos que 
venham a abordar a temática (PROFESSOR E), a escola contri-
buirá significativamente para minimizar o estado de violência 
em seus espaços. 

Ao defendermos que a forma de entender o fenômeno 
consiste em Mediação entre o suposto ato (violento) e a inter-
pretação de seus efeitos, classificamos a violência como um sig-
nificante vazio. Para Laclau (1996, p. 69): “[...] um significante 
vazio é, no sentido estrito do termo, um significante sem signi-
ficado”. Dessa forma, o significante vazio não tem, então, um 
significado específico e universal, mas sim todo um sistema de 
significações capaz de lhe dar sentido.

Uma outra expressão cheia de significados e com várias 
interpretações que se sobressai no espaço escolar quando fala-
mos de violência na escola é Cultura de Paz, a qual influenciará 
também na compreensão da significação da violência, como é 
possível perceber na fala adiante:

 A Cultura de Paz, ações internas e externas à insti-
tuição escolar, pode facilitar o bom convívio de todos 
os que contribuem para a dinâmica escolar. Pode ser 
facilitada com vivências, palestras, leitura de textos, 
exibição de vídeos, atividades que possam fomentar a 
discussão e a sensibilização de todos para a importân-
cia de celebrar a paz e manter um convívio harmonioso 
no dia a dia. (PROFESSOR J). 

Nessa esteira, “[...] a definição de violência não depende 
apenas do que acreditamos e do que queremos, mas depende de 
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inúmeras negociações de sentidos a serem feitas, inclusive, por 
quem vem depois de nós” (LOPES, 2012, p. 26), sendo constru-
ídos não apenas por meio de suas convicções, mas por meio de 
lutas e embates em um processo que se faz contextualmente.

Dessa forma, a concepção de violência é negociada o tem-
po inteiro. Por ser contextualizado de diversas maneiras e por 
ser construído em lutas contextuais, o significado será sempre 
provisório (LOPES, 2012).

No ambiente escolar, a violência se apresenta como: 

• Agressões físicas e verbais entre professores e alunos, 
xingamentos, bullying, palavras ofensivas (PROFES-
SORES A; G). O que prepondera é o descaso para com 
o professor (PROFESSOR J);

• Intolerância relacionada à orientação sexual e de gê-
nero (PROFESSOR E);

• Intolerância de opiniões sobre religião, opção sexual e 
política (PROFESSOR P);

• Conflitos entre membros de torcidas organizadas e 
também conflitos envolvendo membros que fazem par-
te de quadrilhas de bandidos que ameaçam invadir a 
escola e interferem em seu funcionamento, como por 
meio dos quebra-quebras, depredações, brigas e tumul-
tos e também por meio de atitudes que aparentemente 
são apenas brincadeiras (bullying) que fazem parte e in-
tegram o cotidiano, como o riso, a ironia, a zombaria e 
as críticas às vestimentas do outro (PROFESSOR M).

Com Lopes (2005), compreendemos a violência como sig-
nificados construídos provisoriamente, representando a deman-
da de um determinado grupo em um dado momento. Quer di-
zer: citar a violência entre membros de torcidas, o descaso com o 
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professor e a zombaria a alguns tipos de vestimentas revela tanto 
sobre as demandas daquele grupo (ou parte dele) quanto sobre 
os fenômenos estudados. Significa dizer que, dependendo do 
ambiente, dos atores envolvidos e dos interesses subjetivos, essa 
suposta ideia de violência pode ter outros vários sentidos. Assim, 
mesmo a concepção de um dos entrevistados que se diferencia da 
dos demais docentes, remetendo a questão da violência à “Into-
lerância relacionada à orientação sexual e de gênero” (PROFESSOR 
E), revela as demandas de toda a escola.

Considerações finais

De forma geral, este artigo objetivou compreender como 
se apresentam no ambiente escolar as diversas possibilidades de 
entendimento do fenômeno violências na escola. Defendemos, 
pois, que a forma de entender o fenômeno consiste na Mediação 
entre o suposto ato (violento) e a interpretação de seus efeitos.

Em meio ao percurso, arriscamo-nos com a perspectiva de 
alguns autores pós-estruturalistas, defendendo a  impossibilidade 
de uma definição, a priori, universalista dos conceitos, admitindo 
a impossibilidade de fixação de sentidos e de essencialismos, en-
tendendo a significação como provisória, contingente, construí-
da por meio de demandas, no jogo político de cadeias de equiva-
lências e de relações hegemônicas.

As violências presentes na escola variam conforme a sub-
jetividade dos sujeitos envolvidos, por isso seu significado vai de-
pender do contexto e das relações construídas, sendo, portanto, 
um conceito provisório, que adentra os espaços internos e externos 
das escolas. Nesse sentido, a compreensão deles também significa 
olhar para toda a escola e o contexto em que a mesma se encontra.

Em síntese, a violência é apresentada pelos docentes como 
problema social, ação que vai contra os limites éticos, mediante 
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atos físicos, morais e/ou psicológicos que atingem um outro in-
divíduo, a exemplo do desrespeito e da agressão. Apresentam a 
Mediação de Conflitos como um fator importante no constituti-
vo da definição de violência, sendo capaz de amenizar, com base 
em sua interpretação, as situações tidas como violentas. 

Dessa forma, acreditamos que a violência é definida con-
textualmente, tendo como base a vivência de uma dada realidade. 
Com Laclau e Lopes, vimos que não é possível fixar conceitos, a 
não ser precária, contingente e contextualmente. Assim, violên-
cia, como significante vazio, diz mais a respeito das demandas 
de grupos na escola do que sobre qualquer ilusória definição do 
termo, ou seja, definir violência é participar da disputa política 
por diversas demandas no incessante jogo de significação. 

Com efeito, compreendemos a postura docente perante a 
violência como um projeto de escola em construção, sem certe-
zas, sem uma resposta única possível, pois são múltiplos os con-
textos que produzem sentidos para os fenômenos que a cercam.
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Introdução

O ser humano apresenta uma necessidade premente de 
conhecer e vivenciar a paz (GUIMARÃES, 2006). Esse conceito 
é central no estabelecimento das relações humanas, sendo estu-
dado por diversos pensadores, entre os quais se destaca o filósofo 
Immanuel Kant.

Em uma das suas obras, na qual se volta para questões de 
ordem moral, Kant aborda a temática da paz, assunto recorrente 
em uma época marcada por diversas transformações sociais, tais 
como a Revolução Francesa, ocorrida no final do século XVIII, 
período no qual Kant desenvolveu boa parte das suas obras. 

Na obra À paz perpétua (2008), Kant põe como foco o Es-
tado, apresentando, inicialmente, condições impeditivas da paz 
(acordos de paz são preâmbulos para a guerra; para que haja paz, 
é necessário que não existam os exércitos permanentes; a inter-
venção através da força de um Estado para com um outro Estado 
não auxilia no estabelecimento da paz) para, em seguida, falar 
sobre como se pode instituir a paz.

Após a análise do pensamento kantiano sobre a paz, re-
lacionamos esse conceito com os estudos de Xesús Jares (2002), 
o qual defende a ideia de que podemos entender a paz por duas 
vias: a paz positiva e a paz negativa. Jares traz para essa  discussão 
elementos como justiça social, direitos humanos e dialogicidade 
(democracia), bem como questões relacionadas a uma paz im-
posta, que nega as diferenças, fundamentada na desigualdade 
social e em imposições autoritárias (JARES, 2007).
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Promovemos ainda uma discussão entre o pensamento de 
Jares e a dialogicidade na obra de Paulo Freire (2003), o que per-
mite melhor entender a constituição desse conceito, que é um 
dos fundamentos da Cultura de Paz. 

Abordamos também a temática de Direitos Humanos, 
a qual se mostra relevante para melhor entendermos uma das 
condições inerentes ao estabelecimento da paz positiva (JARES, 
2007), qual seja: o respeito às diversidades. Outro ponto que res-
saltamos é o fato de que muitos dos pressupostos que fundamen-
tam a criação da Organização das Nações Unidas (criada no pe-
ríodo Pós-Segunda Guerra Mundial), sendo a instituição através 
da qual foram proclamados os Direitos Humanos Universais, já 
eram discutidos por Kant, quando este estudou a temática da paz 
no final do século XVIII. 

Reflexões sobre a paz na filosofia kantiana

O debate sobre a construção de relações de paz entre as 
nações vem sendo realizado há alguns séculos (GUIMARÃES, 
s/d). Immanuel Kant, ainda no século XVIII, foi um dos ideali-
zadores de uma liga das nações, com vistas ao estabelecimento 
de leis e práticas de direito internacional que viessem a pro-
mover relações humanas pacíficas entre os povos de diversas 
nacionalidades.

À paz perpétua é a obra na qual o autor aborda esse tema, 
dividindo a discussão em duas partes. Na primeira seção, discute 
o que, para ele, são as condições impeditivas para a paz. Na se-
gunda seção, trata sobre aquilo que se deve fazer para instituir a 
paz, sendo essa parte do livro complementada pelos “Suplemen-
tos À paz perpétua”, que trata da garantia da paz.

A primeira questão que o autor aborda se refere a um 
esclarecimento quanto ao termo “perpétua” como adjetivo de 
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“paz”, pois acredita que os acordos de paz já trazem em si o prin-
cípio da guerra, dado que se tratam de armistícios que prorro-
gam declarações e atos de hostilidade. Kant (2008) indica que a 
paz significa o fim das hostilidades. Outro ponto a ser destacado 
na primeira seção é a impossibilidade de haver a paz enquanto 
existirem os exércitos permanentes. Segundo o autor:

[...] os Estados incitam-se reciprocamente a ul-
trapassar-se na quantidade dos mobilizados que 
não conhece nenhum limite, e visto que a paz, 
em virtude dos custos relacionados com o arma-
mento, se torna finalmente mais opressiva do que 
uma guerra curta, eles próprios são a causa de 
guerras ofensivas para se libertarem de tal fardo; 
acrescente-se que pôr-se a soldo para matar ou ser 
morto parece implicar um uso dos homens como 
simples máquinas e instrumentos na mão de ou-
trem (do Estado), uso que não se pode harmonizar 
bem com o direito da humanidade na nossa pró-
pria pessoa. (KANT, 2008, p. 6).

Em outras palavras, o custo-benefício entre a  possibilidade 
de ser atacado e a necessidade em conseguir a paz pelo fortale-
cimento e manutenção das forças armadas mostra-se como um 
incentivo à guerra. Seria o reforço da lógica que nos diz que “a 
melhor defesa é o ataque”. Essa questão nos leva a outro ponto 
apresentado por Kant, qual seja: a incoerência entre o desejo de 
se constituir a paz através de ações de invasão a nações. É o que 
vemos ser praticado rotineiramente pelos Estados Unidos da 
América, justificando as suas guerras de motivação socioeconô-
mica por uma suposta necessidade de equilíbrio entre as nações 
a partir da implementação da democracia nos Estados de regime 
ditatorial. Vemos aqui o que Jares (2007) denomina de pax roma-
na, ou seja, a paz conseguida com a destruição do adversário e a 
imposição do silêncio.
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Há outras questões consideradas por Kant como impedi-
tivas para a implementação da paz, mas gostaríamos de desta-
car os pontos expostos para delimitar o entendimento do autor 
acerca do seu conceito de paz. Vemos que, para Kant, a paz está, 
necessariamente ligada ao conceito de guerra, uma vez que essa 
seria o seu contraponto. Para explicar a paz, precisamos, por-
tanto, remeter-nos ao que é a guerra, uma vez que a paz seria 
a ausência da guerra, “[...] o fim de todas as hostilidades [...]” 
(KANT, 2008, p. 4). Quanto a esse aspecto do conceito de paz 
em Kant, poderíamos lançar um questionamento: haveria a pos-
sibilidade de um estado de paz entre os homens onde inexistisse 
o conflito? (GUIMARÃES, 2005; JARES, 2007). Retomaremos 
esse ponto adiante ao abordarmos o conceito de paz nas obras de 
Jares (2002, 2007) e Freire (2003, 2004, 2005).

Outro aspecto importante a ser analisado é o fato de Kant 
apresentar um olhar visionário em relação à sua época, uma vez 
que ligou o conceito de paz a saberes da área do Direito, o que 
mostra um grande avanço. Os estudos da Filosofia, antes de 
Kant, priorizavam reflexões sobre a guerra, como em Maquia-
vel, Hobbes e Carl Schmitt (OLIVEIRA, 2007). E, quando a te-
mática da paz era tratada, atrelavam-na à religião, como na obra 
Projeto para tornar a paz perpétua na Europa, de Charles Frené 
Castel (OLIVEIRA, 2007).

Na segunda seção da À paz perpétua, Kant apresenta pon-
tos centrais da sua obra, os quais indicam ações necessárias para 
que se institua a paz. Um deles se refere ao fato de a constitui-
ção do Estado se fundamentar em princípios de liberdade das 
pessoas, igualdade entre os cidadãos e participação popular nas 
tomadas de decisão do Estado.

Kant ressalta também que o direito dos povos deve se fun-
dar sobre um federalismo de Estados livres. Vemos aqui uma 
reflexão que, mais tarde, vem a ser o embrião da ideia que cria a 



DÁRIO GOMES DO NASCIMENTO • KELMA SOCORRO LOPES DE MATOS

134134

Organização das Nações Unidas (ONU). Para Kant, a premissa 
maior que tornaria possível a criação e a manutenção de uma 
liga de paz é que a razão tem mais força do que o poder. A razão, 
segundo o autor:

[...] condena a guerra como via jurídica e faz, em 
contrapartida do estado de paz, um dever imedia-
to, o qual não pode todavia estabelecer-se ou ga-
rantir-se sem um pacto entre os povos: tem, pois, 
de existir uma federação de tipo especial, a que 
se pode dar o nome de federação da paz (foedus 
pacificum), que se distinguiria do pacto de paz 
(pactum pacis), uma vez que este tentaria acabar 
com uma guerra, ao passo que aquele procuraria 
pôr fim a todas as guerras e para sempre. (KANT, 
2008, p. 17-18).

Por fim, vemos que a paz, para Kant, não é um estado na-
tural, sendo necessário que a mesma seja estabelecida através de 
um contrato entre os povos.

O estado de paz entre os homens que vivem jun-
tos não é um estado de natureza (status naturalis), o 
qual é antes um estado de guerra, isto é, um estado 
em que, embora não exista sempre uma explosão 
das hostilidades, há sempre, todavia, uma ame-
aça constante. Deve, pois, instaurar-se o estado 
de paz; a omissão de hostilidades não é ainda a 
garantia de paz e, se um vizinho não proporcio-
nar segurança a outro (o que só pode acontecer 
num estado legal), cada um pode considerar como 
inimigo a quem lhe exigiu tal segurança. (KANT, 
2008, p. 10).

Ressaltamos, na segunda parte da obra À paz perpétua, a 
atitude de Kant ao antever a necessidade de uma liga das na-
ções, que tem como objetivo fomentar uma paz perpétua. É de 
suma importância também a sua visão de paz como construção 
social, o que nos permite pensar que a violência não é imutá-



A PAZ: DIÁLOGOS ENTRE O PENSAMENTO KANTIANO E A CULTURA DE PAZ 
EM XESÚS JARES E PAULO FREIRE

135135

vel (GUIMARÃES, 2006). Ela pode ser transformada através da 
liberdade, da igualdade e da participação popular nas relações 
sociais. Vemos que esses pontos tomam um novo corpo no pen-
samento de autores contemporâneos que relacionam a temática 
aos conceitos de justiça social, dialogicidade e direitos humanos 
(GUIMARÃES, 2005, 2006; JARES, 2002, 2007; MATOS, 2011, 
2012; MATOS; NONATO JUNIOR, 2010). A seguir, apresen-
tamos alguns pontos do pensamento de Jares (2002, 2007) e de 
Freire (2003, 2004, 2005), buscando observar possíveis ligações 
entre os estudos desses autores e a visão de paz em Kant.

O conceito de paz em Xesús Jares e Paulo Freire

Vivenciamos um momento propício para reafirmarmos a 
relevância da efetivação dos direitos humanos como condição 
imprescindível para a construção de uma Cultura de Paz na so-
ciedade (JARES, 2007).

A paz é um fenômeno cultural e, portanto, uma construção 
social. O estabelecimento de uma Cultura de Paz dá-se através 
do respeito à diversidade, aos direitos humanos e às práticas de 
fomento à justiça, em que busquemos resolver os conflitos de-
mocraticamente, através do diálogo (JARES, 2002). Não se trata, 
portanto, de negar o conflito. Essa posição é conservadora, pois 
visa negar as incoerências que levam ao embate causado por posi-
cionamentos diferentes. A partir disso, Freire (2005) propõe um 
conflito potencializador do ser humano, dialógico e democrático.

O conflito é inerente às relações humanas, marcadas por 
diferenças de valores e de pensamentos. O conflito é construtor 
de novos conhecimentos e, por esse motivo, necessário ao desen-
volvimento da humanidade. O problema se dá quando o conflito 
é marcado pelo desrespeito e autoritarismo, comumente quando 
algum tipo de poder é utilizado para se sobrepujar a uma das 
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partes. A violência surge quando, a partir do conflito, dá-se uma 
relação entre alguém que se torna opressor e um outro, que, con-
sequentemente, é o oprimido (FREIRE, 2003). Trata-se de um 
ato de intolerância, o qual pressupõe uma não aceitação das dife-
renças, da diversidade que o outro representa (FREIRE, 2004).

As relações humanas são marcadas pela diversidade, per-
meadas por diferenças de poder. Fazer emergir uma Cultura de 
Paz mostra-se como um ato revolucionário, através do qual sa-
ímos de uma relação de dominação para fazer surgir uma nova 
realidade. Isso se refere ao movimento de buscar alcançar um 
sonho possível, através de uma práxis libertadora. No contexto 
de vida atual, podemos destacar como sendo uma situação-limite 
o momento de exacerbação dos mais diversos tipos de violência. 
Ao considerarmos a possibilidade de transformação desse con-
texto, estamos agindo em favor da concretização de um “inédito-
-viável” (FREIRE, 2003), ou seja, da materialização de um sonho 
possível através de uma ação libertadora.

Ações voltadas para a Cultura de Paz vêm se tornando prá-
ticas cada vez mais presentes na nossa sociedade. Diversos es-
tudos, a exemplo dos de Jares (2002, 2007), Matos (2011, 2012) 
e Matos e Nonato Junior (2010), comprovam preocupações cada 
vez mais frequentes vinculadas à realização de ações voltadas para 
uma Cultura de Paz. Instituições de Educação, Organizações Não 
Governamentais (ONGs) e Movimentos Sociais apresentam, a 
cada dia, novas experiências exitosas voltadas à paz ante a crise de 
valores atual, que gera sintomas como a depressão e o desrespeito 
ao próximo (FRANKL, 1987); a paz vem ocupando um espaço 
no qual as pessoas encontram sentidos para a sua vida.

Tratamos aqui de um conceito de paz positiva (JARES, 
2007), que se contrapõe ao conceito de pax romana, defini-
da como ausência de conflito bélico, ou estado de não guer-
ra, podendo estar associada também à ideia de serenidade e 
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 passividade. O que denominamos como paz positiva prioriza a 
resolução criativa e dialógica de conflitos (JARES, 2002). Em 
um mundo marcado por diversas crises, o entendimento e a vi-
vência desse conceito mostra-se inevitável em face do risco de a 
humanidade se autodestruir.

Vemos, portanto, que o conceito de paz em Kant, toman-
do-se como referência os parâmetros que nos são apresentados 
por Jares, ao mesmo tempo que nega o conflito, atrela o conceito 
de paz a uma situação de não guerra. Apesar disso, Kant dá um 
mote para pensarmos na paz enquanto um conceito relacionado 
à cidadania e à liberdade humana.

Segundo Freire (2003), a negação da opressão é um ato 
conservador, que não faz desaparecer o conflito, e sim busca des-
legitimar ações pelo estabelecimento de uma ordem social mais 
justa. É o que percebemos, por exemplo, em setores de grande 
parte da mídia, que visa, muitas vezes, a criminalização dos mo-
vimentos sociais (OLIVEIRA, 2001). É uma criminalização de 
movimentos que lutam pela efetivação de direitos básicos, liga-
dos à sobrevivência, tais como moradia, saúde, educação e con-
dições para a subsistência através do trabalho (movimento de 
luta pela terra, por exemplo). São direitos humanos cotidiana-
mente desrespeitados, sendo esse desrespeito uma grave forma 
de violência. Por conta disso, faz-se necessário que conheçamos 
melhor e busquemos estratégias para a concretização dos direi-
tos humanos universais. Eis aqui um ponto fundamental para o 
estabelecimento de uma Cultura de Paz. 

Direitos humanos e paz

As discussões sobre os movimentos sociais e a Cultura de 
Paz fazem com que nos remetamos à temática dos Direitos Hu-
manos. Não há como separarmos esses assuntos, uma vez que 
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eles estão naturalmente interligados. Promover uma Cultura de 
Paz traz como pressuposto a implementação de ações que visem 
efetivar os direitos humanos (JARES, 2007). Só há paz quando 
existe respeito às diversidades. A igualdade coexiste com a inte-
gração do diverso. Sem isso, não se trata de igualdade, e sim de 
tentativa de homogeneização, de intolerância ao diferente.

Falar de Direitos Humanos é ainda trazer à tona a neces-
sidade da efetivação de direitos básicos, tais como direito à vida, 
liberdade, moradia, educação e alimentação. Lodi (2004, p. 10-
11) nos diz que:

A expressão ‘direitos humanos’ é uma forma abre-
viada de mencionar os direitos fundamentais da 
pessoa humana. Esses direitos são considerados 
fundamentais porque sem eles a pessoa humana 
não consegue existir ou não é capaz de se desen-
volver e de participar plenamente da vida. Todos 
os seres humanos devem ter asseguradas, desde 
o nascimento, as condições mínimas necessárias 
para se tornarem úteis à humanidade, como tam-
bém devem ter a possibilidade de receber os bene-
fícios que a vida em sociedade pode proporcionar. 
Esse conjunto de condições e de possibilidades 
associa as características naturais dos seres hu-
manos, a capacidade natural de cada pessoa e os 
meios de que a pessoa pode valer-se como resulta-
do da organização social. É a esse conjunto que se 
dá o nome de direitos humanos.

Vemos que todo discurso de paz que não se fundamente 
no respeito aos Direitos Humanos se refere a uma paz negativa 
(JARES, 2007), ou seja, refere-se a uma paz baseada no silen-
ciamento dos conflitos e na negação das condições básicas para 
a existência humana digna. Isso porque a conquista do cresci-
mento econômico e o progresso material, por exemplo, pautados 
no desrespeito à dignidade humana, são inválidos e servem ao 
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interesse de uma minoria. O crescimento deve ser inclusivo, res-
peitando o princípio da igualdade de direitos. Destacamos que:

[...] a afirmação da igualdade de todos os seres 
humanos não quer dizer igualdade física nem 
intelectual ou psicológica. Cada pessoa humana 
tem sua individualidade, sua personalidade, seu 
modo próprio de ver e de sentir as coisas. Assim, 
também, os grupos sociais têm sua cultura pró-
pria, que é resultado de condições naturais e so-
ciais. Um grupo humano que sempre viveu perto 
do mar será diferente daquele que vive, tradicio-
nalmente, na mata, na montanha ou numa região 
de planícies. Do mesmo modo, os costumes e as 
relações sociais da população de uma grande me-
trópole não serão os mesmos da população de uma 
cidadezinha pobre do interior, distante e isolada 
dos grandes centros. Da mesma forma, ainda, a 
cultura de uma população predominantemente 
católica será diferente da cultura de uma popula-
ção muçulmana ou budista. (LODI, 2004, p. 11).

A diversidade deve ser um fator a ser valorizado. A con-
dição humana traz em si a dimensão da diversidade. Quando 
optamos pelo diálogo, pela resolução não violenta de conflitos, 
as diferenças podem ser utilizadas como propulsores para o cres-
cimento mútuo.

Observamos que a efetivação dos Direitos Humanos se 
dá por meio de políticas afirmativas das diferenças. No Brasil, 
destacamos o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos 
(PNDH – III, Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009), 
em que se discute, entre outras questões, a universalização dos 
direitos em um contexto de desigualdades. Para tanto, pautam-
-se a promoção de direitos de crianças e adolescentes, a garantia 
da igualdade na diversidade, a garantia dos Direitos Humanos 
de forma universal, indivisível e interdependente, assegurando a 
cidadania plena, e, por fim, o combate às desigualdades estrutu-
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rais, em referência a políticas afirmativas quanto à raça e ao gê-
nero. Essas diretrizes visam atender às várias demandas relativas 
aos Direitos Humanos que o Brasil apresenta.

Todas essas ações estão pautadas na Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos (1948), documento que se tornou um 
marco legal da humanidade no que diz respeito aos direitos (e 
consequentes deveres) do ser humano como cidadão do mundo.

No final do século XVIII, Immanuel Kant lançou as bases 
para a constituição dessa declaração, prevendo a criação de uma 
liga das nações, a qual viesse a instituir leis e práticas de direito 
internacional, tendo como objetivo promover relações humanas 
pacíficas entre os povos das mais diversas nacionalidades. Kant 
(2004, p. 35) trouxe também o conceito de liberdade como um 
direito humano inalienável:

Sem dúvida, a vontade de todos os homens singu-
lares de viverem numa constituição legal segundo 
os princípios da liberdade (a unidade distributiva 
da vontade de todos) não é suficiente para tal fim, 
mas exige-se ainda que todos em conjunto quei-
ram esta situação (a unidade coletiva das vonta-
des unidas); esta solução de um difícil problema 
requer-se ainda para que se constitua o todo da 
sociedade civil, e visto que à diversidade do que-
rer particular de todos se deve acrescentar ainda 
uma sua causa unificadora de modo a suscitar 
uma vontade comum, o que nenhum deles conse-
gue, não se deve contar, na execução daquela idéia 
(na prática) com nenhum outro começo do estado 
jurídico a não ser o começo pela força, sobre cuja 
coação se fundará ulteriormente o direito públi-
co – o que permite decerto esperar já antecipada-
mente grandes desvios daquela idéia (da teoria) 
na experiência real (em virtude de aqui pouco se 
poder ter em conta a disposição moral do legisla-
dor de deixar, após uma reunião efetiva da multi-
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dão inculta de um povo, que este pela sua vontade 
comum realize uma constituição legal). 

Em um período histórico marcado pelo declínio das mo-
narquias e pelo estabelecimento de novas ordens sociais, por meio 
de revoluções, tais como a Revolução Francesa, Kant anuncia o 
direito a ter direitos, a se expressar, a manifestar-se livremente, 
como um ponto primordial para o estabelecimento da paz. Poste-
riormente, as lutas pelos direitos dos trabalhadores e pelo respeito 
às diferenças (mulheres, negros, movimento de lésbicas, gays, bis-
sexuais e transexuais – LGBTs) reforçam a importância da igual-
dade e da fraternidade para que sejamos, efetivamente, humanos.

Considerações finais

A intolerância ao diferente e a não abertura ao diálogo 
existentes na atualidade nos remeteram à necessidade de reali-
zarmos reflexões que nos levaram a relacionar o conceito de paz 
presente no pensamento kantiano, o qual remonta às relações 
humanas de ordem macro, abordando a construção da paz entre 
nações, tomada como uma questão de ordem jurídica. Por outro 
lado, o conceito de paz nos estudos de Jares (2002) nos convocou 
a pensarmos na paz como uma temática abordada nos estudos e 
práticas da Educação, focando as relações humanas.

Kant aborda pontos centrais dessa temática, tais como di-
reitos constitucionais das nações e entre os povos, a paz como 
construção social e a necessidade de se instituir o que, em 1795, 
chamou de liga das nações. O autor trouxe a discussão sobre a 
paz para a centralidade da reflexão filosófica, quebrando a tradi-
ção de pensadores que priorizavam discutir sobre a guerra. 

Vemos, contudo, que alguns pontos do pensamento kan-
tiano sobre a paz precisam ser revistos, a exemplo da relação 
direta da paz com o conceito de guerra, o que limita o signifi-
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cado de paz positiva como antítese de violência, e não apenas de 
guerra, um dos tipos de violência (JARES, 2002). Outro ponto 
se refere ao fato de que, no século XVIII, Kant ainda não pode-
ria lançar mão de reflexões sobre os direitos humanos, uma vez 
que esse debate estabeleceu-se somente no século XX e vem se 
mostrando primordial para reflexões sobre a paz. Consideramos 
ainda que Kant não realizou um aprofundamento nas questões 
relativas à dialogicidade para o estabelecimento da paz.

Educar para a paz é uma necessidade premente. A existên-
cia humana é marcada pelo conflito, o qual pode ser construtivo. 
Faz-se necessário, portanto, direcionar essa energia para a estrutu-
ração de uma sociedade fundamentada no respeito, na igualdade, 
na dialogicidade e na aceitação das diferenças. É o que nos falam 
Jares (2007) e Freire (2004), a partir das suas respectivas práxis 
educativas. É também o que consideramos como sendo os princí-
pios basilares para a construção de uma sociedade mais justa.
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Introdução

A Capoeira constitui-se em uma manifestação da cultura 
brasileira com características de jogo, luta e dança praticada ao 
som de instrumentos musicais (berimbau, pandeiro e atabaque), 
acompanhada de palmas e cânticos, com aspectos característicos 
de um eficiente sistema de luta e comunicação oral e gestual, fun-
damentada nas tradições culturais genuinamente brasileiras. É 
ainda uma ação que envolve, de diversas formas, o indivíduo que 
a pratica, visto carregar elementos de arte, luta, jogo,  música, poe-
sia, brincadeira, cantos, gestualidades e oralidades,  dentre outros, 
articulados por meio de um intricado jogo de ritos e rituais.

As características da Capoeira que permitem sua definição 
de práxis e ação educativa e pedagógica são muitas e se iniciam 
já em sua gênese, visto se tratar de uma cultura que se constituiu 
a partir do movimento dos oprimidos, movimento que surge 
no sentido de se contrapor à cultura eurocêntrica que chega ao 
Brasil para impor valores morais e éticos ideologicamente dis-
criminatórios, situando o povo local e o povo negro que aqui 
chega como mão de obra escrava em uma condição inferiorizada 
de culturalização, desaguando em um processo histórico que se 
reflete diretamente na educação, posto que, ao se propor o estudo 
da história do país, seja em qual esfera se deseje, utilizando-se 
do estudo sobre aspectos fundamentais das culturas que marca-
ram forte presença nessa história, como é o caso da Capoeira, 
evidentemente surgirá ou se esgarçará toda uma dinâmica de 
compreensões, entendimentos, leituras, interpretações, dentre 



ROBSON CARLOS DA SILVA

146146

outros aspectos, que trarão novos debates a esses estudos, novas 
possibilidades e novos olhares.

Para chegar a essa compreensão, embaso-me numa concep-
ção de educação a partir das reflexões de Durkheim (2008), quan-
do concebe ser esse um processo que remete à ação exercida pelas 
gerações adultas sobre as novas gerações, tendo como finalidade 
promover nessas últimas uma série de transformações, dentre as 
quais podem ser destacadas as físicas, intelectuais e morais, todas 
devidamente adequadas aos interesses da sociedade, e que, em 
meu entendimento, seria o processo global de formação do ser 
humano, desde seus primeiros contatos com o mundo, envolven-
do relações e práticas sociais, sua inserção nos variados ambien-
tes sociais, sua materialidade nas culturas, fazendo-se sujeito na 
construção da história presente, portanto não somente nas esco-
las, mas na família, no trabalho, nos grupos culturais e sociais e 
na sociedade de forma geral, confundindo-se com a própria vida.

Dentro desse processo mais geral, encontra-se a Pedago-
gia, à qual reservo um conceito relacionado ao processo ou ca-
ráter de intencionalidade na condução de qualquer processo ou 
ação educativa, envolvendo organização, objetivos claramente 
determinados, incidindo sobre o modo adequado de conduzir 
essa ação educativa; diria ainda que, se a educação envolve todo 
processo de formação humana, a Pedagogia se encarrega de con-
ceder intencionalidade à ação educativa, contribuindo efetiva-
mente em sua eficiência, sistematizando procedimentos e méto-
dos, teorizando a respeito dos processos e organizando de forma 
condizente a ação educativa.

É nesse sentido que, retomando as explicações efetivadas, 
utilizar-me-ei das ideias de “práxis” e “ação educativa” na con-
dução das análises sobre e através da prática da Capoeira, por se 
tratar de termos que conduzem à prática de caráter educativo, 
que se dá de forma livre, espontânea, nos meios populares, nos 
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mais diversos espaços sociais, porém sem negar seu caráter in-
tencional, de prática espontânea permeada de rituais e códigos 
sistematicamente organizados, inclusive carregada de fortes e 
significativas tradições, o que, em minha concepção, não nega 
nem prescinde do pedagógico, mas caminha conjuntamente na 
construção histórica da Capoeira.

Capoeira e práxis educativa: diferenças, diversidades e 
pertencimentos

Seguindo esse raciocínio, quando se pensa numa educação 
compromissada com o processo de transformação social, aten-
ta à questão da identidade cultural, da retomada histórica e da 
importância dispensada à diversidade cultural que, efetiva e in-
discutivelmente, envolve a cultura dos povos negros, assentada 
na produção de estudos que englobem várias culturas, logo se 
identificará que a Capoeira é imprescindível, assumindo centra-
lidade neste processo de incorporação, tanto no âmbito escolar 
quanto no não escolar, de culturas oprimidas ou dominadas.

Ao perceberem o quanto significante é a Capoeira na his-
tória social, política e cultural do Brasil, o quanto de espaço ela 
ocupou e segue ocupando, as pessoas pertencentes ou que se 
identificam diretamente com essa cultura terão aumentadas suas 
possibilidades de desenvolvimento da autoestima, o que – para 
crianças e jovens educados, quase que exclusivamente, para se 
identificarem como menores e inferiores, ensinados a baixar a 
cabeça diante das imposições dos detentores do poder, que se co-
locam sempre como centrais e mais importantes – é de extrema 
relevância e significância, além de demonstrar todo o seu caráter 
de prática educativa e pedagógica.

Como ressalta Vasconcelos (2006), por meio da ginga e de 
toda a teatralidade expressa nas malícias e mandingas, a Capo-
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eira contribui de forma efetiva na conscientização, aceitação e 
valorização da identidade cultural de crianças e jovens, notada-
mente aqueles que nascem e vivem em condições socioeconômi-
cas, culturais e educacionais desfavorecidas, ou inferiorizadas, e 
isso se dá porque a ginga deve ser executada sempre com o olhar 
atento, perspicaz, fingindo de distraído, porém firmemente con-
centrado e voltado para frente.

Com arrimo no raciocínio de Santomé (1998) e de Silva 
(2012), isso significa uma espécie de reeducação do corpo, por 
meio da qual se inicia a concretização da lógica de que se é capaz, 
de que se pode e de que se deve sempre olhar a si e aos outros 
de frente, sem negar identidades e sem temer “pertencimentos”, 
entendendo que diferenças e diversidades existem e devem ser, 
acima de tudo, entendidas, compreendidas e respeitadas, racio-
cínio que apresenta maior e melhor centralidade quando vai se 
percebendo, e isso é muito marcante nas sociedades atuais, em 
que as imagens corporais estão presentes, jamais podendo ser re-
legadas em todo trabalho humano.

Quando se considera a educação escolar, a Capoeira possui 
aspectos que podem favorecer novas dimensões aos conteúdos 
pedagógicos, visto ser detentora de uma capacidade sem igual de 
atrair as pessoas, de congregar pessoas ao redor de seus espaços, 
como, por exemplo, na roda de Capoeira, lugar em que são ex-
pressados e socializados os jogos, os cantos e todo um conjunto 
de possibilidades que atraem e concentram verdadeira e demo-
radamente os alunos, estes ficando expostos a uma infinidade 
de conteúdos vivos, que vão formando conceitos, agregando sa-
beres, despertando interesses e aumentando possibilidades de 
aprendizagens significativas e da sua permanência na escola.

Na prática da Capoeira, as crianças e jovens, a partir do 
momento em que aprendem determinado movimento, desco-
brem a história por trás desse movimento, o simbolismo de sua 
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expressão, as responsabilidades que advêm da aplicação e do uso 
de cada movimento aprendido, deixando claras as condições 
criadas para que assumam responsabilidades e exponham opini-
ões, inicialmente por meio do corpo em movimento, em seguida 
pela expressão de suas falas, fazendo com que se sintam valoriza-
dos e prestigiados.

O contato com e entre os corpos, qualidade fundamental 
na Capoeira, tende a ser uma condição essencial de aprendizado 
e respeito ao aspecto afetivo, tendo em vista que muitas crian-
ças e jovens não possuem em seu cotidiano relações, tais como o 
abraço, o aperto da mão e o sorriso sincero, o que na Capoeira é 
essencial, sendo o contato do corpo com o outro uma constante.

O ensino da Capoeira cria ricas possibilidades pedagógicas 
de promoção, desenvolvimento e manutenção da autonomia e da 
descoberta de valores essenciais para uma comunidade, grupo ou 
sociedade que se pretenda democrática, como a valorização do sen-
so de criticidade, ressaltados pelo contato com novas formas de lei-
turas e de compreensão da história do povo, percebidas e contadas 
por meio das memórias de outras pessoas que não as detentoras dos 
discursos históricos oficiais, como é o caso dos Mestres de Capoeira.

Portanto, acredito e procuro amadurecer neste artigo, an-
corado no pensamento de Abib (2015), a ideia de que a Capoeira, 
dada a representação social positiva que conseguiu conquistar, 
ocupa espaços importantes em muitas escolas públicas e privadas 
no Brasil, envolvendo alunos de idades diversas em sua prática, 
posto que os saberes que permeiam sua prática, assim como ou-
tros tantos saberes populares, devem ser tratados com a mesma 
dignidade que os saberes científicos, pois ambos, cada qual com 
sua especificidade, contribuem para a formação humana, nota-
damente quando trabalhados como práxis e ação que libertam.

A partir dos aspectos ressaltados, é notória a valorização 
da Capoeira como expressão cultural significativa para o nos-
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so povo, numa perspectiva educacional e histórico-social, visto 
que, através de seus movimentos corporais e de seus aspectos 
culturais (canto, ritmos, sons, poesia, etc.), enaltece o apropriar-
-se da brincadeira, da criatividade, da ética, do espírito de resis-
tência, da liberdade, dentre outros, que contribuem de forma 
fundamental para a construção da identidade e do sentimento 
de pertencimento.

A Escola de Capoeira: saberes, práticas e imitações 
criativas

Pertencer a um grupo e fazer parte das aulas de Capoeira, 
além de possibilitar a vivência e reflexão sobre o jogo, propor-
cionando aos alunos entenderem como e por que se organiza pe-
dagogicamente uma roda de Capoeira, assim como a capacidade 
de identificarem o seu papel naquele jogo, leva ao entendimen-
to sobre a importância de se valorizarem os conhecimentos ad-
quiridos por meio dos saberes e das práticas dos Mestres dessa 
arte, fundamentos que se constituem numa espécie de código e 
estatuto de conduta, como, por exemplo, na elaboração tática das 
formas de se jogar, procurando assimilar novos conhecimentos e 
superar as dificuldades surgidas, em que a imitação, significativa-
mente amparada na capacidade criativa, assume função central.

Nesse processo, envolver-se na produção e na dinâmica de 
um jogo produz o equilíbrio de forças, garantindo a participação de 
todos, envolvendo o coletivo no jogo de relações, estabelecendo uma 
relação direta dessas experiências com a vida cotidiana dos alunos, 
além de possibilitar a aprendizagem de habilidades corporais natu-
ralmente, promovendo modificações constantes e diárias, expres-
sando conhecimentos e socializando as emoções  experienciadas.

Em meu entendimento, a proposta do jogo da Capoeira 
possui uma relação íntima com as pedagogias destacadas por 
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Falcão (1996) e Silva (2016), em que o diálogo está presente em 
todos os momentos, visto que a dinâmica do jogar, por si só, já se 
constitui em um diálogo e, para que se possa jogar com o outro, 
tem que se estabelecer uma relação de diálogo, de criatividade, 
de contraposição à opressão ideológica ainda fortemente presen-
te nas sociedades contemporâneas.

Na tradição da Capoeira, a ritualização possui papel cen-
tral e suas possibilidades educativas são inumeráveis, sendo o di-
álogo do oral com o corporal um dos fundamentos mais relevan-
tes e, por consequência, mais educacional, visto serem processos 
interativos de trocas, nos quais os alunos que já incorporaram os 
fundamentos do jogar e cantar estão favorecendo o desenvolvi-
mento daqueles que ainda estão em fase de incorporação.

Nesse sentido, pode-se identificar claramente a existência 
de um processo interativo entre os sujeitos, da ocorrência plena 
de diálogo, de mimese, de troca de experiência compartilhada e de 
muitas outras possibilidades, de um fazer pedagógico que busca 
superar a mesmice de sempre, que proporciona aos alunos novas 
possibilidades, do contato com coisas que antes se encontravam 
distantes da sua realidade, alheias à sua cultura, mas que podem, ao 
serem disponibilizadas, levar ao despertar de ricas aprendizagens.

Conceber a Capoeira como prática cultural educativa e 
pedagógica envolve identificar todas as suas possibilidades no 
respeito às diferenças, facilitando o aprender junto e prazeroso, 
incidindo sobre a construção pluricultural de conhecimentos e 
saberes, descortinando os silenciamentos hegemônicos, favore-
cendo o resgate histórico da cultura dos povos colonizados e a 
valorização das tradições culturais, bem como concebendo o cor-
po em movimento e dinamicidade criativa como fonte de produ-
ção e socialização de conhecimentos e saberes.

Para melhor entendimento desses aspectos, empreendo 
reflexões acerca das muitas possibilidades educacionais da Ca-
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poeira, numa tentativa de identificar aspectos que contribuam 
para demonstrar sua relevância como código de resistência e 
“testemunha” de uma história que se reluta em contar nos ban-
cos escolares, que é negada por trazer implícita, em seus movi-
mentos, fundamentos e narrativas, uma história que, se contada, 
pode desnudar parte da vergonha que foi a construção de uma 
nação centrada numa economia escravista, em que a principal 
riqueza vinha da expropriação total de um povo, de uma etnia 
e do descaso para com sua cultura. Por isso mesmo, tratando-se, 
como defendo, de uma práxis pedagógica, ou seja, uma prática 
assentada na liberdade de pensar e agir, na autonomia e, acima 
de tudo, na intencionalidade refletida.

Pensar e agir livre a partir do conceito de ação

Compreendendo que a Capoeira é uma arte que nasce e se 
constitui em expressão clara e evidente de luta pela liberdade, 
sendo manifestada durante todo o processo histórico, social e po-
lítico brasileiro, presente de forma efetiva em várias passagens 
significativas da história do país, inclusive se transformando em 
um código cultural e social de sobrevivência, resistência e pode-
rio nas cenas urbanas brasileiras desde a época do Império, não 
podemos conceber sua prática como instrumento de dominação, 
proibição e cerceamento das ações e das ideias das pessoas que 
a praticam; não devemos aceitar a suposta autoridade assumida 
por determinadas pessoas, colocando-se como donas de todo o 
saber e de toda a verdade, como se fossem as únicas vozes, como 
se seus métodos, recheados de seus valores autoritários e totalitá-
rios, fossem os melhores ou mesmo os mais corretos de ensino e 
de prática dessa arte, como se as suas experiências, mesmo sendo 
altamente subjetivas, fossem as mais brilhantes e as únicas que a 
serem seguidas, respeitadas e cultuadas.
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Capoeira é uma cultura livre, que liberta o corpo e a mente 
por meio de sua prática, por permitir que cada pessoa assuma uma 
forma única e pessoal de jogar, de se manifestar, de se expressar; 
liberta e não oprime; ninguém é obrigado a jogar de determina-
da forma simplesmente porque assim desejam outros, afirmando 
ser a forma correta e que as outras possibilidades estejam todas 
erradas; ninguém é obrigado a cantar de tal forma, ou tal tipo de 
cantiga, ou em tal ritmo somente porque outros entendam que 
as cantigas que se pretendiam cantar estão fora de moda, são ul-
trapassadas, não se cantam mais, são velhas; muito embora essas 
mesmas pessoas que assim se colocam constantemente se utilizem 
ou se apeguem a supostas tradições que devem ser seguidas e ja-
mais contestadas, inclusive, e aqui é um dos aspectos que mais 
condeno, quando essas supostas tradições, que não se sabe de onde 
vieram e quem as inventou, sempre os favorecem, ou seja, sempre 
servem para justificar e sustentar seus ideais, valores e ideias, su-
plantando ou inibindo os ideais, valores e ideias dos demais.

Na Capoeira, ninguém é obrigado a tocar determinado to-
que no berimbau porque é o toque certo, ou que toque porque 
alguém assim o determinou, sem levar em consideração as von-
tades, os estados de espírito, as tendências, os gostos dos demais, 
visto que, para alguns que se colocam como donos incontestes 
da verdade e sumidades dessa prática, somente os toques, e até 
mesmo a feitura e composição do berimbau, que eles apontam 
como certos são os que devem ser tocados; ninguém é obrigado a 
seguir determinados fundamentos e ritos, os quais são colocados 
como sagrados e verdadeiros, devendo ser conhecidos e seguidos 
por todos e em todos os lugares, como únicos a serem praticados, 
visto que em seus grupos de origem se conhecem, aprofundam e 
praticam outros fundamentos e ritos.

Deveria ficar bastante claro no entendimento das pessoas 
que os ritos seguidos por determinados grupos dizem respeito 
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tão somente aos componentes desses grupos, das pessoas que es-
colheram fazer parte da comunidade particular de tal grupo; não 
se trata de ritos da Capoeira, ou seja, não são fundamentos bási-
cos da Capoeira, e sim de determinados grupos. São, na verdade, 
invenções particulares de alguns Mestres, uma releitura que os 
mesmos se propõem a fazer e determinam como fundamentos de 
seus grupos.

O certo seria que cada Mestre, a partir de sua legitimidade 
como autoridade reconhecida no universo dessa cultura, fizesse 
suas invenções, que as tornasse fundamentos a serem seguidos 
em seus grupos, mas deixando claro para seus discípulos a natu-
reza de suas invenções e seu caráter particular e subjetivo, além 
de conscientizar seus discípulos de que cada grupo é possuidor 
de formas particulares, de releituras particulares, dos fundamen-
tos da Capoeira, cultura que se assenta em fundamentos e tradi-
ções gerais, porém marcados profundamente por novas interpre-
tações em sua dinâmica, criações essas sustentadas pela criativi-
dade e inventividade de seus praticantes, sem prejuízo em sua 
natureza geral, ou seja, não a descaracterizando1.

Assim sendo, entendo que a Capoeira deve ser pratica-
da, aqui incluindo o processo de aproximação, estudo, ensino e 
aprendizagem, de forma livre, não necessitando de unificação, 
de uma suposta organização única, tendo uma entidade única 
como instituição reguladora e determinadora de suas formas 
de prática. Defendo a ideia de que toda forma de pretensão de 
unificação, de organização única e de controle determinado de 
poucos sobre muitos acaba se transformando em formas de do-

1 Para um melhor aprofundamento dessas questões, sugiro a leitura de um texto 
no qual abordo, embasado em Hobsbawm (1997), a questão das invenções das 
tradições na Capoeira. Trata-se do capítulo “As invenções das tradições na 
Capoeira: reflexões críticas”, da obra em coautoria com o Mestre Olímpio, do 
Ceará, com o título Capoeira, entre fundamentos e tradições: um olhar contemporâ-
neo, ainda no prelo.
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minação, de totalitarismo, de mando, de imposição de poder, 
de cerceamento das liberdades individuais, isso principalmente 
quando se trata de uma cultura, de algo que nasceu, inclusive, 
para libertar, para lutar contra imposições, para resistir.

É exatamente essa característica que marca profundamen-
te a natureza da Capoeira, a resistência contra toda e qualquer 
forma de repressão, cerceamento e imposição. Por isso, defen-
do sua prática livre, conforme o entendimento de cada Mestre, 
de cada grupo, de cada coletividade, de cada escola, em nada se 
justificando a necessidade de se policiar, de se controlar, con-
denando práticas e impondo outras, mas sim de deixar que o 
entendimento e o respeito entre seus praticantes determinem 
sua dinâmica, pois o que atrapalha e causa mal-estar não é a di-
ferença e a diversidade, mas a falta de respeito, a falta de postura 
de alguns diante das diferenças dos outros, e isso tudo porque 
persistem as formas provincianas de se idealizar, de se represen-
tar como o melhor, o centro de tudo, o mais habilitado, o per-
feito, o modelo a ser seguido, pois sempre surgem novas ideias, 
novas formas, novos modelos que vão sempre determinando a 
dinâmica de nossas práticas, e não necessariamente apagando o 
que se construiu, mas reinventando formas, combinado manei-
ras de se fazer, testando, confrontando, juntando, articulando, 
experimentando, enfim, dinamicizando as práticas e as tornan-
do conforme as vontades e o bem-estar dos praticantes, e assim 
seguindo livres e abertos a novas reinvenções, ou quem sabe a 
retomadas, ao revisitar práticas antigas, ao que sabiamente se de-
nomina de “beber na fonte”.

Assim sendo, busco utilizar o conceito de ação, relacio-
nado e integrado ao ato de agir, de superar a inércia imposta 
pelas práticas de dominação e controle imputadas pelos supostos 
donos da verdade e seus valores provincianos de dominação e 
poder, de sempre se colocar em busca da superação dos demais, 
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não pela invenção salutar de novas formas na dinâmica da cul-
tura que tragam bem-estar aos praticantes, mas pela superação 
desse sentido de ser o melhor, de impor, mesmo que à força, 
seus valores, os quais deixam, quem sabe, esse legado triste na 
história da Capoeira.

Aqui cabe uma pergunta bastante pertinente: afinal de 
contas, quando a pessoa entra em um grupo ou escola de Capoeira, ela 
quer conhecer, praticar, estudar e vivenciar toda a estética e plasticida-
de dessa arte, sentir a beleza de suas cantigas, no embalo vibrante dos 
toques de seus instrumentos, ou deseja seguir religiosamente os valores 
e ideais de seus líderes, remoendo conflitos antigos e experienciando 
todo o amargor de seus ranços mal resolvidos e nunca superados? Cer-
tamente a resposta para essa questão, em significativa parcela, 
será a de vivenciar toda a estética e a beleza plástica da Capoeira, 
aí inclusos suas histórias, fundamentos e ritos, o conhecimento 
dos saberes dos Mestres e o prazer de ouvir, conhecer e vivenciar 
suas histórias, suas memórias e suas reminiscências carregadas 
de sabedoria e ricas em ensinamentos que em nenhuma escola 
ou instituição de ensino formal serão encontrados.

Nesse sentido, a ação deve ser uma constante, as pessoas 
devem se sentir sujeitos desse processo, colocar-se e identificar-
-se como construtores da dinâmica dessa cultura, e não como 
alienados, meros repetidores do que fazem os mais antigos, ou 
simples seguidores de valores retrógrados e provincianos há 
muito superados na humanidade; devem se integrar, fazer uso 
do pensamento, utilizar o senso de criticidade, tanto pessoal 
quanto coletivo, insistir no uso da voz e da inserção nos pro-
cessos de decisão, não de forma impertinente e querendo tirar 
a autoridade dos Mestres, por exemplo, mas se colocando como 
parceiro e colaborador na organização interna de seu grupo ou 
escola, ter suas ideias ouvidas e seus valores e individualidade 
respeitados.
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A multiplicidade de ideias e valores é marca incondicional 
de toda coletividade, querer negar isso é insistir em ideais e práti-
cas totalitaristas, preconceituosas e, certamente, discriminatórias. 
Portanto, a ideia de ação aqui trabalhada remete a essa possibilida-
de de querer e poder se colocar e de se permitir que todos tenham 
voz e vez, sabendo claramente que a diferença é uma qualidade, e 
não um entrave, e que a multiplicidade de subjetividades é algo 
inerente às pessoas, ao coletivo, à humanidade. Assim sendo, to-
dos devem ser e agir, incluindo a vontade e o exercício do pensar, 
exigindo efetivamente de nossas inteligências, visto que sermos 
inteligentes é sabermos usar nossa capacidade de pensar e de ela-
borar ideias e, a partir dessas, agir para mudar e melhorar nossa 
realidade, para nos tornarmos cada vez mais humanos.

Considerações finais

A concepção e o entendimento acerca da ideia da Capoeira 
como uma práxis pedagógica reflete o agir para o fortalecimento 
de sua prática como ação, evitando a imobilidade proposta pelos 
que querem somente dominar e imobilizar sua prática de cultura 
livre, pois todos são responsáveis por ela, todos são sujeitos de 
sua dinâmica e de sua história, todos devem cuidar para sua real 
expressão, sua perpetuação e difusão como prática de bem-estar 
das coletividades e para elas.

A Capoeira deve ser praticada onde se pretender e da for-
ma que se entender mais apropriada; aos que não gostarem, ou 
não se sentirem bem, basta a simples escolha de seguirem bus-
cando outra forma com a qual se identifiquem, porém sem se 
esquecerem de, quando a encontrarem, lutar para serem sujeitos, 
e não meros conduzidos.

A partir do momento em que se começam a determinar 
conceitos, estabelecer regras rígidas, a determinar métodos como 
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os melhores, a Capoeira começa a sofrer um processo de descarac-
terização, começa a ser invadida por metodologias de ensino e prá-
ticas que robotizam as formas de expressão e manifestação livre e 
criativa; o jogo começa a ser “estilizado” como adequado ao modo 
de estabelecimento de posturas corretas, eretas, bem próximas das 
posturas de soldados perfilados nos quartéis ao prestarem sentido 
à bandeira nacional e a seus superiores; posturas iguais, repetiti-
vas, sem balanço, sem malícia e, portanto, sem liberdade de ex-
pressão; os golpes devem ser repetidos à exaustão, primeiro de um 
lado, depois do outro, não devendo ser aplicados como surpresa, 
mas sim executados corretamente, saindo de um ponto especifica-
do e devendo retornar perfeitamente ao ponto de base, claramente 
sendo vítimas do processo de estudo e aperfeiçoamento científico 
que se apropria e determina a forma “correta” de se executar os 
gestos, retirando toda a espontaneidade dos movimentos huma-
nos e calculando matematicamente suas trajetórias, excluindo ou 
diminuindo ao máximo as possibilidades de erro.

Pensar a Capoeira como práxis educativa requer a insti-
tuição de um espaço em que predomina uma racionalidade to-
talmente contrária àquela que predomina nas sociedades pós-in-
dustriais, ou pós-modernas, da individualização e da técnica, do 
acelerado processo temporal, da “hiperaceleração” de tudo e de 
todos, do recuo das tradições específicas de cada grupo cultural e 
da valorização da cultura global, sem, no entanto, sabermos que 
cultura é essa, que valores e ideais a sustentam.

Na Capoeira, temos uma cosmovisão mágica, marcada 
pela magia e pelo encantamento da e pelas coisas, fenômenos e 
pessoas, uma visão, um entendimento, um posicionamento mís-
tico diante do mundo e frente às pessoas, daí a força e a presen-
ça marcante dos rituais e dos ritos que compõem esses rituais. 
Desde a abertura da roda, seu desenrolar, até o encerramento do 
jogo, tudo é marcado pela ritualização.
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Uns se benzem, outros não, mas todos se agacham ao pé 
do berimbau e apertam as mãos uns dos outros ao entrarem no 
jogo, abraçando-se ao final deste, independentemente de como 
se desenrolou a contenda, de como conduziram esse diálogo; 
uns “compram” o jogo e entram na roda diretamente de onde se 
encontram; outros também preferem comprar, mas dão a “vol-
ta ao mundo” antes de iniciar o jogo; uns somente observam 
atentamente; outros observam, cantam e jogam; e outros apenas 
tocam, deixando o canto e o jogo para os demais. No entanto, 
independentemente da situação, da opção e da postura, todos são 
capoeiristas e todos jogarão, de uma forma ou de outra.

Nesse universo, jogar carrega o significado de se expres-
sar, de ação, conforme defendo, o que me leva a afirmar que so-
mente pelo jogar é que se pode classificar uma pessoa de capoei-
rista, o que se torna ainda mais complicado quando se descobre 
que jogar, na Capoeira, não consiste unicamente em desenvolver 
um jogo prático com outra pessoa, utilizar do vasto corpus gestual 
que compõe essa cultura, mas, muito além disso, envolve dialo-
gar com o corpo e com o espírito, em que, muitas vezes, apenas 
cantando, ou somente tocando, ou ainda antes de entrar na roda, 
o capoeirista já iniciou o jogo, seja por meio do olhar, do riso, de 
uma cantiga, ou ainda de um toque executado. Assim sendo, ação 
é jogar, não significando somente entrar na roda e aplicar mo-
vimentos, golpes, esquivas e saltos, mas entrar em contato com 
o universo subjetivo do outro, entendendo o que pensa, o que 
deseja e como pretende seguir na roda ou na vida.
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Introdução

Este estudo tem como objetivo compreender as competên-
cias e habilidades do diretor escolar na perspectiva contempo-
rânea da gestão democrática. Especificamente pretende-se con-
ceituar a gestão democrática segundo a legislação e a literatura 
nacional, além de apontar as competências profissionais de um 
diretor escolar no contexto de gestão democrática. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, realizou-se um estu-
do bibliográfico, no qual, a partir da análise pormenorizada da 
literatura disponível, foram elencados pontos importantes acer-
ca da temática em discussão.

Diante do exposto, este artigo torna-se relevante, pois promo-
ve o debate e a busca de uma compreensão mais aprofundada sobre 
os desafios da gestão escolar na atualidade, além de dar a conhecer 
a legislação e as competências exigidas para o exercício da função.

Gestão democrática: breve histórico, conceito e 
concepção

O conceito de gestão democrática no Brasil é muito recen-
te e, como sabemos, esse princípio somente se consolidou nos 
anos 1980 como resultado das lutas e mobilizações no âmbito 
educacional, dando origem ao modelo de gestão democrática es-
colar que temos hoje. 

A vigente Constituição Brasileira, aprovada em 1988, em 
seu artigo 206, inciso VI, preconiza a gestão democrática como 
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um princípio essencial às ações educativas, visando a um com-
prometimento de todos os segmentos e atores da comunidade 
escolar. 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos 
seguintes princípios: I – igualdade de condições 
para o acesso e permanência na escola; II – liber-
dade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber; III – pluralismo de 
idéias e de concepções pedagógicas, e coexistên-
cia de instituições públicas e privadas de ensino; 
IV – gratuidade do ensino público em estabeleci-
mentos oficiais; V – valorização dos profissionais 
do ensino, garantido, na forma da lei, plano de 
carreira para o magistério público, com piso sa-
larial profissional e ingresso exclusivamente por 
concurso público de provas e títulos, assegurado 
regime jurídico único para todas as instituições 
mantidas pela União; V – valorização dos pro-
fissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, 
planos de carreira para o magistério público, com 
piso salarial profissional e ingresso exclusiva-
mente por concurso público de provas e títulos; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998); V – valorização dos profissionais 
da educação escolar, garantidos, na forma da lei, 
planos de carreira, com ingresso exclusivamen-
te por concurso público de provas e títulos, aos 
das redes públicas; (BRASIL,  2006); VI – gestão 
democrática do ensino público, na forma da lei; VII 
– garantia de padrão de qualidade. VIII – piso sa-
larial profissional nacional para os profissionais 
da educação escolar pública, nos termos de lei 
federal. (Emenda Constitucional nº 53, de 2006, 
grifo nosso). 

A inclusão do princípio da gestão democrática na Car-
ta Magna foi um grande passo para a construção de uma esco-
la pública mais justa, como bem ressalta Freitas (2002, p. 18): 
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“ Podemos pensar as mudanças como o próprio refazer-se da so-
ciedade. Elas emergem da interação social humana e das condi-
ções sociais existentes, inscrevendo-se nas relações cotidianas, 
em novas formas de pensar, novas formas de relações”.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 
Lei no 9.394/1996, em seu artigo 2º do Título II, especifica os 
princípios e fins da educação nacional, buscando, dessa maneira, 
atender aos preceitos constitucionais, o que, na visão de Bezerra 
(1996, p. 10), “[...] se transforma na busca de que a educação se 
torne um dos caminhos para a democratização e para a transfor-
mação social”.

Embora nossa constituição preconize a gestão democráti-
ca há mais de duas décadas, Cury (2005, p. 15) postula que ainda 
temos dificuldade em implementar a cultura de participação na 
escola devido ao longo período ditatorial vivido no Brasil:

O ano de 1964 foi o período em que o golpe mili-
tar interrompeu o desenvolvimento de várias pro-
messas de democratização social e política e até no 
campo educacional pôde se notar o autoritarismo, 
característica do regime ditatorial vivido pelos 
brasileiros naquele período, com formas legais 
que se baseavam no direito absoluto da força em 
detrimento da força do direito. Viu-se, portanto, 
o temor, a obediência e o dever suplantarem o res-
peito, o diálogo e o direito. 

Somente na década de 1980, com o fim do regime mili-
tar, vozes clamavam por uma redemocratização social, política 
e educacional, começando a surgir a legitimação de uma gestão 
democrática, baseada em princípios de participação, anseio que 
vigorava em vários educadores; consoante Gadotti e Romão 
(1994, p. 9): “[...] seria uma educação pautada nos princípios de 
cidadania e de cunho democrático”. E, conforme Cury (apud 
OLIVEIRA, 2008, p. 17):
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Gestão democrática como princípio da educação 
nacional, presença obrigatória em instituições es-
colares, é a forma não-violenta que faz com que 
a comunidade educacional se capacite para levar 
a termo um projeto político pedagógico de quali-
dade e possa também gerar ‘cidadãos ativos’ que 
participem da sociedade como profissionais com-
promissados e não ausentes de ações organizadas 
que questionam a invisibilidade do poder.

No cotidiano escolar é muito comum perceber nos discur-
sos e falas a referência à gestão democrática. No entanto, é pre-
ciso haver uma desmistificação quando se trata desse conceito, 
pois vemos no dia a dia pelo menos dois conceitos equivocados 
com relação à definição desse termo. O primeiro refere-se à ideia 
de que a democracia, no âmbito escolar, pode ser percebida ape-
nas quando se realiza o processo de escolha de diretores escola-
res. O segundo se traduz na ideia de que a gestão democrática é o 
regime no qual se pode fazer o quiser, o que se tem vontade, sem 
levar em conta a organização da escola e o bem comum. Por fim, 
ainda existe uma terceira vertente, que pensa que gestão demo-
crática está relacionada apenas às atividades administrativas da 
escola, contudo sabemos que o processo de gestão democrática 
vai muito além desse conceito, pois representa um instrumento 
importantíssimo para a consolidação da democracia em nível de 
sociedade, visto que, para se promover a democratização da ges-
tão escolar, é necessário observar as novas relações entre a escola 
e seu contexto social. Para Lück (2009, p. 70): “[...] o princípio 
de gestão democrática definido na Constituição se assenta no 
pressuposto de que a educação é um processo social colaborativo 
que demanda a participação de todos da comunidade interna da 
escola, assim, dos pais e da sociedade em geral”.

A gestão democrática, como já ressaltamos, é um instru-
mento que facilita a interação entre a escola, a comunidade e a 
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família, fazendo com que se propicie um bem comum no am-
biente de trabalho com uma proposta inovadora, tendo cuidado 
para que haja a participação efetiva de todos os que fazem a co-
munidade escolar. 

A gestão democrática exige, em primeiro lugar, 
uma mudança de mentalidade de todos os mem-
bros da comunidade escolar. Mudança que im-
plica deixar de lado o velho preconceito de que 
a escola pública é do estado e não da comunida-
de. A gestão democrática da escola implica que a 
comunidade, os usuários da escola, sejam os seus 
dirigentes e gestores e não apenas os seus fisca-
lizadores ou meros receptores dos serviços edu-
cacionais. Na gestão democrática, pais, alunos, 
professores e funcionários assumem sua parte 
de responsabilidade pelo projeto da escola. (GA-
DOTTI, 1994, p. 2).

Esse modelo de gestão nos desafia a olhar a escola como 
um elo mediador, e não apenas como um processo educativo. Isso 
se torna desafiador, pois dessa forma a escola passa a ser um espa-
ço que, além de transmitir conhecimento, torna-se também cons-
trutor de cidadania e de ação compartilhada do conhecimento.

Sabemos que são inúmeros os fatores que contribuem para 
que ocorra de forma significativa a gestão democrática. Um deles 
é a escolha dos diretores pela comunidade, mas somente isso não 
significa que realmente a gestão democrática aconteça. A escola 
não é democrática apenas por sua prática administrativa, mas ela 
o é por todas as suas ações que são essencialmente educativas. 
Nesse sentido, estudos de Rodrigues (1997, p. 39) indicam que:

A democratização não é uma ação que virá pronta 
e acabada, ela vai depender do nível de organi-
zação e do direcionamento que lhe forem dados. 
Além disso, para que essa ação se viabilize, ela tem 
que ser desejada. É fundamental que as pessoas 
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envolvidas no processo estejam imbuídas de von-
tade e de decisão. 

Essa proposta de gestão torna-se fundamental para que 
possamos compreendê-la como uma forma de organizar a escola, 
buscando a descentralização de poderes, enfatizando a autono-
mia e a participação coletiva e pensando um novo caminho na 
busca da concretização de um ensino de qualidade.

É importante saber que o fato de a gestão democrática en-
volver participação não significa que esta será a redentora, resol-
vendo de uma vez por todas os problemas da educação e, conse-
quentemente, de uma unidade de ensino. Gadotti (2004, p. 92) 
reafirma que “[...] a sua implementação é, hoje, uma exigência da 
própria sociedade, que a enxerga como um dos possíveis caminhos 
para a democratização do poder na escola e na própria sociedade”.

Sabemos que muito já se avançou nesse processo, no en-
tanto é preciso cautelosamente perceber que a estrada da demo-
cracia é construída de percalços, que devem ser minuciosamente 
observados para que se possam, através das situações que geram 
conflitos, tirar lições de amadurecimento pessoal, visando ao 
aperfeiçoamento tão almejado e à vivência coletiva; e vemos a 
escola como uma das vias de acesso para que isso aconteça.

Se estamos defendendo uma gestão verdadeiramente de-
mocrática, não podemos deixar de mencionar que o gestor tem 
papel relevante nessa implementação. Para tanto, faz-se necessário 
que esse educador possua determinadas competências, necessárias 
ao exercício da cidadania plena, como veremos na seção a seguir. 

As competências profissionais de um diretor escolar 
numa perspectiva de gestão democrática

A escola atual é vista como uma instância que desenvolve 
as relações humanas, por isso precisa estar apta a lidar com a 
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convivência pacífica, baseada, sobretudo, no diálogo e na com-
preensão. Isso nos remete ao desenvolvimento de competências, 
termo que vem sendo estudado por diversos autores e por todos 
os setores organizacionais e repensado no âmbito educacional. 

A competência deve ser repensada no âmbito de 
conjuntos compósitos, pois o profissional não é 
competente sozinho. Ele é competente com seus 
bancos de dados, suas ferramentas de trabalho, 
seus colegas, os especialistas que pode consultar 
suas redes de recursos, seus equipamentos, a rede 
de clientela que constitui para si suportes institu-
cionais. (LE BOTERF, 2003, p. 128).

Como ponto de partida dessa discussão, é importante sa-
lientar que uma gestão democrática deve ultrapassar os limites da 
existência de transparência, de impessoalidade e de moralidade. 
Ela deve, portanto, ser expressão da vontade de participação, que 
deve ser exercida pela sociedade civil mediante a organização de 
forma autônoma. Gestão democrática compreende, pois, a figura 
de um gestor que seja capaz de promover e motivar a soma de 
esforços coletivos para alcançar os fins da escola, os objetivos da 
educação, compreendendo também que o objeto de trabalho da 
educação é o sujeito, a emancipação humana, e que isso só será 
possível à medida que houver dentro da escola a participação 
real, e não apenas “burocrática”, presente apenas no Projeto Po-
lítico-Pedagógico (PPP) e no fortalecimento do Conselho Esco-
lar e demais instâncias colegiadas.

A participação da comunidade na escola pública 
encontra um sem-número de obstáculos para con-
cretizar-se, razão pela qual um dos requisitos bá-
sicos e preliminares para aquele que se disponha 
a promovê-la é estar convencido da relevância e 
da necessidade dessa participação, de modo a não 
desistir diante das primeiras dificuldades [...]. 
(PARO, 2005, p. 16).
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Por mais que se faça uma releitura das práticas de gestão 
anteriormente praticadas nas escolas e de todas as suas mudan-
ças no decorrer dos anos, nunca se falou tanto em democracia 
de gestão como nos dias atuais. O discurso de muitos diretores 
em face da sociedade escolar é o de querer a todo custo agir em 
comum acordo com os que compõem a escola e direcionar seu 
trabalho para a satisfação de todos os que fazem parte, direta ou 
indiretamente, da rotina escolar. Sabemos que isso nem sempre 
se torna possível, ora pelo fato de o diretor ter que tomar deci-
sões que são inaceitáveis para alguns, ora pelo fato de o diretor 
agir conforme sua própria conduta, mostrando quem realmente 
detém o “poder” na instituição de ensino.

Diante dessa visão, é necessária ao diretor escolar a per-
cepção de que a interação e a descentralização do poder são con-
quistas indispensáveis para uma gestão participativa, que, na vi-
são de Paro (2005, p. 17), “[...] é neste contexto que ganha maior 
importância a participação da comunidade escolar, no sentido, 
de partilha do poder por parte daqueles que se dispõem a serem 
os mais diretamente interessados na qualidade de ensino”.

Cumpre ao diretor ser um articulador dos diferentes seg-
mentos escolares em torno da proposta pedagógica que se quer 
desenvolver. Quanto maior for essa articulação, melhor poderão 
ser desempenhadas suas próprias tarefas, seja no aspecto organi-
zacional, seja no aspecto da comunidade em que a escola está in-
serida. Operando a partir dos dados da realidade e das condições 
concretas existentes na escola, espera-se que o diretor incentive 
o trabalho em equipe, de modo a mobilizar a comunidade escolar 
em prol do compromisso com a qualidade do ensino público. 

Diante da nova metodologia de gestão escolar, o diretor 
precisa apresentar um perfil democrático no que se refere à con-
vivência dentro da escola, e isso vai além da função adminis-
trativa. Cabe a ele um olhar observador direcionado a todos os 
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segmentos que compõem a unidade escolar, verificando se existe 
algo que possa dificultar o processo de convivência e o trabalho 
em equipe.

A participação possibilita à população um apro-
fundamento do seu grau de organização. [...] ela 
contribui para a democratização das relações de 
poder no seu interior e, conseqüentemente, para 
a melhoria da qualidade do ensino. Todos os seg-
mentos da comunidade podem compreender me-
lhor o funcionamento da escola, conhecer com 
mais profundidade todos os que nela estudam e 
trabalham, intensificar seu envolvimento com ela 
e, assim, acompanhar melhor a educação ali ofere-
cida. (GADOTTI, 2004, p. 16).

O diretor, na perspectiva de uma gestão democrática, deve 
tentar gerir uma instituição de maneira que possibilite a partici-
pação, a transparência e a democracia. O gestor escolar deve ser o 
principal administrador, o líder, já que ele é o maior responsável 
pelo processo de ensino-aprendizagem. Essa é a pedra angular do 
edifício educativo que toda comunidade escolar deve construir 
dia a dia na escola. Segundo Libâneo (2004, p. 217):

O dirigente de escola é o principal responsável 
pela escola, tem a visão de conjunto, articula e 
integra vários setores (setor administrativo, setor 
pedagógico, secretaria, serviços gerais, relaciona-
mento com a comunidade, etc.). As funções de 
diretor são, predominantemente, gestoras e admi-
nistrativas, entendendo-se, todavia, que elas têm 
conotação pedagógica, uma vez que se referem a 
uma instituição e a um projeto educativo e exis-
tem em função do campo educativo.

Entende-se que a participação do gestor é fundamental em 
todas as áreas: administrativa, financeira e, principalmente, pe-
dagógica, já que, conforme destaca Saviani (1996, p. 207): “O di-
retor apresenta-se [...] como o responsável máximo no âmbito da 
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unidade escolar e seu papel poderia ser definido genericamente 
nos seguintes termos: garantir o bom funcionamento da escola”. 

Portanto, há de se convir que atualmente o gestor escolar 
atua como agente de transformação e desenvolvimento na insti-
tuição de ensino, com responsabilidade e compromisso, coorde-
nando as relações entre os demais profissionais, alunos e comu-
nidade escolar e proporcionando um ambiente de trabalho que 
possibilite uma educação de qualidade.

Considerações finais

No Brasil, a partir da vigente LDB, um novo processo na 
educação exige do gestor escolar uma nova postura, uma nova 
percepção sobre gestão, que atualmente tem uma nova concep-
ção, o que faz com que haja uma necessidade de novas propostas 
para a gestão educacional.

Quando uma instituição escolar tem um gestor que exerça 
sua função com habilidade e competência para tal, este contagia 
o grupo de educadores que com ele trabalham, os quais se sen-
tem impulsionados e motivados a participarem dessa gestão, sem 
medo das mudanças e dos desafios. Esse tipo de gestor propicia 
ao seu grupo a busca da satisfação pessoal e a mudança de atitu-
des, o que influencia no cotidiano escolar e, consequentemen-
te, no bom desempenho dos alunos. Esse gestor tem um perfil 
democrático e faz com que todos possam se sentir seguros em 
opinar e sugerir, dando origem à escola democrática. Por outro 
lado, podemos constatar que uma liderança movida pela negati-
vidade acaba por reprimir seu grupo, inibindo a participação e 
o envolvimento do mesmo em prol de bons resultados, fazendo 
com que a escola fracasse nos seus objetivos. 

Essas duas faces da mesma moeda estão presentes na atu-
alidade das escolas e é responsável pelo alcance de resultados es-
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perados nessas instituições. Ou seja, cabe ao diretor escolar ter 
características específicas, quais sejam: criatividade, dinamis-
mo, liderança, capacidade de interpretar as diferentes situações 
vivenciadas na escola, preparando-a para se adequar às constan-
tes mudanças.

Isso significa dizer que as habilidades interpessoais do 
gestor escolar são essenciais para o aperfeiçoamento organiza-
cional da escola, pois o contexto moderno demonstra que as ins-
tituições de ensino precisam acompanhar as mudanças constan-
tes provocadas pelos avanços tecnológicos e pela avalanche de 
conhecimentos e métodos de ensino avançados, que fazem com 
que se sobressaia quem oferece uma proposta educacional que 
atenda às necessidades do seu público.

A partir desse contexto, cabe ao diretor escolar a preo-
cupação de preparar seu corpo docente e demais membros de 
sua equipe de trabalho para abraçar e usufruir das ferramentas 
tecnológicas, algo que afeta o sistema educacional de forma sig-
nificativa e abrangente, pois a escola na atualidade torna-se um 
lugar privilegiado no que se refere à tecnologia e pode tornar 
seu aluno um usuário, independentemente da informação, sendo 
capaz de utilizar várias fontes de informação e meios de comu-
nicação eletrônica. 

Nesse sentido, o diretor escolar tem a árdua função de bus-
car o equilíbrio entre os aspectos administrativos e pedagógicos, 
observando e entendendo que o primeiro é o que dá condições 
essenciais para o desenvolvimento do segundo, que se consti-
tui como primordial, pois privilegia a qualidade do ensino, por 
interferir diretamente no resultado da formação do educando, 
sujeito principal do processo.

O gestor escolar precisa ser atuante, envolver-se com 
todos os segmentos da escola e propiciar uma gestão que seja 
coerente com os princípios de cidadania. Desse modo, o bom 
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gestor é aquele que procura criar um vínculo com toda a equipe 
de trabalho, interagindo nas questões pedagógicas e administra-
tivas através da participação coletiva na elaboração do Projeto 
Político-Pedagógico, que é o instrumento mais importante na 
gestão escolar.

Por fim, ressalta-se que na atualidade o cargo de diretor 
escolar vai muito além de exercer apenas um mero cargo de con-
fiança ou uma profissão de grande responsabilidade. Além de 
líder, o gestor escolar precisa ser autêntico, sendo exemplo em 
suas ações, vendo com a mesma importância cada membro de sua 
equipe, portando-se dignamente na comunidade que representa, 
promovendo uma gestão participativa e democrática, cultivando 
valores como sinceridade, confiança e respeito, construindo uma 
relação saudável com seus liderados. Cabe a ele liderar e servir, 
fazendo do seu trabalho não uma obrigação penosa e desgastan-
te, mas uma atividade prazerosa, visando sempre ao desenvol-
vimento pleno de seus alunos, para que assim possa incentivar 
outros a trilharem também esse caminho.
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