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Resumo:

O presente artigo é fruto de entrevistas realizadas com três professoras residentes em Aracaju/SE e formadas
em pedagogia, sendo cada uma delas em diferentes períodos históricos (1970,1990,2010), visando investigar
a relação entre a formação acadêmica e as práticas de castigos utilizados em sala de aula. Como resultado,
foram observadas três similaridades nos discursos docentes: o início da atividade laboral sem a formação
mínima necessária; a falha dos cursos de formação no tratamento sobre os castigos; e a crença na história de
vida como determinante para a escolha dos castigos a serem aplicados. Neste sentido, este estudo
mostrou-se relevante por proporcionar uma reflexão crítica sobre a atuação e formação docente,
problematizando “naturalizações”, questionando contradições e sinalizando para a importância de observar a
docência como uma construção sociocultural e histórica.

Palavras - chave: Castigos Escolares. Formação Docente. Habitus

Abstract:

This paper is based on interviews with three teachers residents in Aracaju / SE and trained in pedagogy, each
being in different historical periods (1970,1990,2010), to investigate the relationship between academic and
practice of punishment used in the classroom. As a result, three similarities were observed in teachers
speeches: the onset of labor activity without the minimum required training; failure of training courses in the
treatment of punishments; and belief in life history as a determinant for the choice of punishments to be
applied. Thus, this study proved relevant by providing a critical reflection on the role and teacher training,
discussing "naturalization", questioning contradictions and signaling the importance of observing teaching as a
sociocultural and historical construction.
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Palavras iniciais

Exercer atividades no universo escolar nos permite colecionar incontáveis histórias. São pedacinhos do
cotidiano que podem ou não deixar marcas em nós, e tais marcas dependem do quanto determinada situação
nos provocou: pode ter sido curiosidade, indignação, alegria...O fato é: nem todas as situações cotidianas
passam por nós sem deixar um pouco de si, sem nos provocar algo. Desta forma, inicio este texto
compartilhando algumas experiências que obtive no cotidiano escolar e que provocou na autora profundos
questionamentos, os quais se transformaram na linha condutora para a construção do presente texto.

Como Psicóloga Escolar, tive a oportunidade de observar diversas ações docentes ao longo dos anos de
experiência na função e, dentre tantos acontecimentos possíveis de gerar indagações, o que mais me
provocou foi com relação às respostas docentes quanto às transgressões infantis, ou seja, a forma como as
professoras utilizavam o recurso dos castigos. Presenciei diálogos, beliscões, perda de recreio, expulsão de
classe, isolamento, humilhações e incentivos para que um aluno batesse no outro.

Dialogando com as docentes e suas escolhas na hora de punir os alunos, eu ouvia justificativas como: “ não
sei, sempre fiz assim”, “é assim que todo mundo faz” ou “nunca pensei sobre isso de verdade, acho que é o
meu jeito”

A questão dos castigos escolares era algo que me provocava e, diante das situações vivenciadas,
interessei-me em pesquisar sobre este tema, não na perspectiva da dualidade certo e errado; tampouco
analisando suas decorrências no desenvolvimento infantil; mas investigando como são construídas as práticas
destes castigos. Como as professoras escolhiam os castigos?
Qual a relação dos cursos de formação inicial neste processo?

Desta forma, para compreender este processo, entrevistei três professoras residentes em Aracaju/SE,
formadas em pedagogia em diferentes períodos históricos (1970,1990,2010), visando investigar a relação
entre a formação acadêmica e as práticas de castigos utilizados em sala de aula.

O texto é concluído com uma reflexão crítica sobre a relação entre os castigos escolares e a atuação e
formação docente, problematizando “naturalizações” e denunciando contradições, bem como indicando
caminhos possíveis para abordar a temática dos castigos com o corpo docente.

Castigos: lembranças de uma época

As personagens principais desta pesquisa são mulheres, residentes em Aracaju/SE e formadas em Pedagogia
pela Universidade Federal de Sergipe em diferentes períodos históricos. Abaixo segue um quadro explicitando
o nome, o ano de nascimento e as décadas em que ingressaram na formação inicial para o magistério.

Nome Ano de
nascimento

Período em que cursou o
magistério/Normal Local Período em que

cursou Pedagogia
Noélia 1946 Década de 1960 Aracaju Década de 1970
Izabel 1969 Década de 1980 Aracaju Década de 1990
Rose 1980 Década de 2000 Aracaju Década de 2010

As entrevistas foram realizadas individualmente, em hora e local previamente agendados pelas professoras.
Os questionamentos foram estruturados em poucas perguntas, a fim de servir de gatilho para que cada uma
expusesse com liberdade o que pensava e sentia sobre os castigos escolares, e a relação deste com sua

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/mas_como_e_que_voce_vai_propor_algo_que_voce_nao_conhece_formacao.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.2-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



formação e prática pedagógica.

No quadro acima, onde são explicitadas algumas características sobre as docentes, é possível observar que as
participantes iniciaram suas atividades de formação em diferentes décadas, o que possibilita ampliar o olhar
sobre os castigos, percebendo mudanças e permanências entre os períodos históricos por elas vivenciados.

Dona Noélia, que cursou a Escola Normal na década de 1960, contou que sua primeira experiência como
docente foi anteriormente ao seu ingresso na Escola Normal:

Meu pai não me deixou ir para o curso Normal, então eu fiz dois anos de científico e
só depois eu fui para a Escola Normal, mas eu fui ensinar ainda quando eu estava no
cientifico.Eu ensinei o povo do meu bairro, as empregadas domésticas. Eu fui ensinar
no orfanato, no lar de Zizi, ela me convidou, lá eu peguei todas as turmas de
crianças e eu desenvolvi um método de alfabetização, eu criei, por que eu não sabia
e tinha uma professora lá que me ensinou como era e eu fui inventando encima
disso.

As professoras Izabel e Rose, que cursaram o magistério respectivamente nas décadas de 1980 e 2000,
também afirmaram terem iniciado as atividades docentes anos antes de ingressar no curso Normal. Suas
práticas foram construídas baseadas nas colegas de trabalho, através da observação e da imitação, bem
como a partir de suas próprias experiências escolares.

Conforme Dona Noélia, o trabalho que desempenhou no orfanato foi decisivo para que a fizesse refletir sobre
os castigos:

lá elas batiam nas crianças sem mãe, menina... não sei se você já leu uma historia
de Adelaide Carraro que era um homem que ia trabalhar nos lugares para descobrir
a podridão e eu fui trabalhar nesse orfanato pra descobrir o que realmente acontecia
e eu descobri. As crianças apanhavam com palmatória, ficavam de castigo
ajoelhadas no sal, presas na prisão com os ratos, sem comida; se elas não fizessem
tudo que os funcionários mandavam.

Por não compactuar com tais ações, Dona Noélia afirma ter sido demitida da instituição. Como experiência,
relata que aprendeu a alfabetizar, a amar educação e a não reproduzir os castigos vistos: “nunca na minha
vida que ia bater numa criança, eu vi o sofrimento deles”.

Rose também contou que em suas primeiras experiências docentes, na década de 1990, quando ainda era
muito jovem, viu crianças serem castigadas com régua e ficarem ajoelhadas no milho. Disse que não gostava
de agir desta forma com seus alunos, mas admitiu ter sofrido pressão para que seguisse tais ações. Izabel
comungou das memórias das entrevistadas e também relatou ter presenciado cenas de castigos físicos nos
alunos da pequena escola em que atuava, demonstrando reprovação em sua fala. Para as entrevistadas,
foram as experiências cotidianas que as ajudaram a olhar para os castigos de uma maneira crítica: “a gente
via que não era certo, que eles ficavam quietos, mas não rendiam na aula, que eles ficavam com medo”
alegou Rose.

Assim, a atividade docente iniciou-se a partir de modelos existentes fora dos cursos de formação: a
professora com mais experiência, suas vivências quando aluna e suas reflexões a partir das observações
feitas no decurso da atividade docente. Desta forma, os castigos que escolhiam aplicar em seus alunos
estavam atrelados às suas vivências e observações, não a um estudo formal sobre o tema.

Ao serem questionadas sobre a entrada nos cursos de formação e a relação com os castigos, Izabel contou
que nem na Escola Normal, nem na graduação em Pedagogia a temática dos castigos foi suficientemente
abordada:
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Falta-nos um estudo mais aprimorado, mais aprofundado sobre como lidar com o
aluno. Na verdade, existem essas lacunas que não nos levam a discutir muito essas
questões mais pontuais e tão presentes na sala de aula. Discutíamos em seminários,
apresentação de trabalho, sempre de uma forma superficial, eu não tenho aquela
lembrança que a gente tenha trazido isso, que isso tenha sido proposto da forma
como mereça.

Rose, graduada na década de 2010, concorda com Izabel quanto à abordagem sobre os castigos nos cursos
formação, afirmando não se recordar de nenhuma disciplina que tenha tratado os castigos como algo
relevante, com indicação de autores específicos e reflexões sobre a prática. Comentou apenas que a temática
surgia caso algum aluno questionasse, ficando, portanto, ao cargo deste ou daquele docente que aceitava
comentar o assunto. A entrevistada, assim como Izabel, balizou a importância do curso de formação abordar
este tema com mais propriedade, com vistas a auxiliá-las na escolha de suas ações:

Eu mesma muitas vezes não sei o que fazer... Eu sei que não poso bater e nem vou,
pois não é bom e não educa, mas então, o que fazer?
Conversar?
Botar na cadeirinha do pensamento?
Tirar de sala?
O que é melhor?
Me sinto meio perdida e acabo fazendo o que sinto na hora, o que aprendo vendo
outras professoras, conversando com pessoas...Por exemplo, eu não bato, não
humilho, mas minha colega da outra turma bate com a régua, leva o milho e ameaça
os alunos. Isso não é bom. Na minha experiência, fechou a porta, cada um faz o que
acredita.

No trecho acima, Rose aponta um elemento para reflexão, o qual está intimamente relacionado com a lacuna
deixada pelos cursos de formação: não saber o que fazer. De acordo com Zanella (1999), a professora - no
contexto da sala de aula – assume a incumbência de controlar o grupo de crianças sob sua responsabilidade,
amenizando “as movimentações que considera exageradas ou perigosas, procurando evitar situações de
conflito” (p.102). Contudo, quando a professora não é preparada adequadamente para lidar com situações de
conflitos entre crianças, esta atua a partir de “pressupostos, generalizações e pré-conceitos” (p.102)
adquiridos ao longo de um processo sócio-cultural de socialização, que pode legitimar atos de violência e ser
manifestado “tanto no tom de voz quanto na postura ou estratégia utilizada para fazer cessar o conflito.”
(ZANELLA, 1999 p.103)

Dona Noélia, graduada na década de 1970, também afirmou não ter tido disciplinas que tratassem dos
castigos, mas conversas sobre manejo de aula: “as professoras diziam para não sermos autoritárias,
respeitarmos a criança e fazermos uma aula que atraia a atenção do aluno, que cative o aluno, sem ter que
bater ou impor.” Mas confessou que nem todos os professores comungavam da mesma opinião, já que outros
docentes incentivavam a firmeza, a ameaça e os castigos físicos como último caminho para não perder o
domínio de classe.

Desta forma, as três entrevistadas não se recordaram de ter estudado a temática dos castigos escolares nos
cursos de formação, afirmando que este assunto era visto de maneira superficial. Na opinião da Izabel, isso é
um erro que deveria ser corrigido.

o professor é jogado na sala, não tem momento de troca de interação, de discussão
coletiva... Às vezes até tem, mas age muito pela questão pessoal, da personalidade,
então por mais que a gente diga e invista, a pessoa não faz, não vê. Então o sistema
precisa ser revisto, reestruturado, repensado. Muitas coisas acontecem porque há
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um despreparo, há uma lacuna nos cursos de formação que acaba deixando falha a
abordagem sobre os castigos. O estágio é uma formação que deixa a desejar, nele
você pode questionar, propor... Mas como é que você vai propor algo que você não
conhece?

Dona Noélia concordou que os cursos de formação precisariam abordar com mais ênfase a questão dos
castigos, mas mostrou-se descrente com relação a uma mudança de atitude por parte do professor se o
investimento for somente teórico, já que acredita que a escolha dos castigos decorre da história de vida do
sujeito:

Eu acho que essas pessoas que fazem isso por que eles passam aquilo que eles
viveram. Uma das pessoas que trabalhava lá no orfanato dizia: meu pai me bateu
para eu aprender, por que não posso bater nessas pragas?
Era a linguagem do homem, aí eu dizia que bater não educava, pelo contrário, ficava
reclamado tudo.

Izabel também comentou sobre a relação entre a história de vida do sujeito e a escolha dos castigos,
afirmando que “tudo passa pela forma que você vê o mundo, pela experiência que você tem, talvez já tenha
passado por isso, já tenha apanhado [...], à vista disso, ela assevera a importância dos cursos de formação
incluir um trabalho que possibilite com que o futuro professor reflita sobre a maneira como resolve conflitos,
bem como sobre seus sentimentos, aliando teoria e prática, constantemente:

Eu li uma coisa interessante uma vez que disse que Piaget e Vigotsky ficaram na
academia, que não foi trazido para as escolas, então fica aquela coisa mais teórica,
mas como você analisa esse comportamento?
Qual a minha reação diante de um comportamento?
Qual o meu profissionalismo?

A entrevistada afirma, ainda, que o castigo precisa ser uma escolha pedagógica, mas que não basta ler um
texto que aborde superficialmente o assunto e achar que já o domina, tendo em vista ser preciso aliar teoria
à prática, à reflexão constante sobre a prática. Na perspectiva da entrevistada, o uso do castigo físico “é um
descontrole e não deixa de ser uma agressão grave contra alguém que não pode se defender, por que mesmo
que ele tenha levado ao máximo, você poderia recorrer a alguém da secretaria, da diretoria, agiria de outra
forma.” Izabel alega que os docentes usam os castigos quando há um “vazio pedagógico” e conclui reforçando
a idéia de que “é falta mesmo da formação, de compreensão dos processos, de como você deve agir
pedagogicamente, de refletir sobre sua prática, buscando alternativas”.

Rose, por sua vez, concorda com as participantes no sentido de atrelar os castigos às vivências dos sujeitos:
“se a professora acredita que só se ensina com castigo, então ela usará castigos, se ela acredita que castigos
físicos funcionam, então ela vai bater e essas crenças vem da história dela, dependendo da vida dela [...]”.

Os depoimentos anteriores conduzem a reflexão sobre o habitus, conceito proposto por Bourdieu (1998) para
pensar as práticas cotidianas. De acordo com o autor, habitus é a internalização de traços culturais; um
processo de inculcação de valores, condutas e comportamentos que o sujeito incorpora ao longo da vida sem
que tenha consciência. Ele está presente quando o sujeito age automaticamente. “É uma espécie de senso
prático do que se deve fazer numa determinada situação” (BOURDIEU, 1998, p.42). “É um corpo socializado,
que incorporou as estruturas imanentes de um mundo ou de um campo e que estrutura tanto a percepção
desse mundo como a ação nesse mundo”. (BOURDIEU, 1998, p.144)

Transpondo para o universo dos castigos, é possível pensar que a escolha do tipo de castigo a ser aplicado
depende de uma série de crenças e valores culturais e sociais que foram assimilados ao longo dos anos sobre
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como punir crianças, o qual é vivenciado e posto em prática em situações específicas, de acordo com os
estímulos do campo. Considerar o conceito de habitus significa considerar a prática docente como resultado
incorporado de uma trajetória social.

Assim, nos depoimentos citados ao longo do texto, três similaridades entre as entrevistadas chamaram a
atenção: o início da atividade docente sem a formação mínima necessária; a falha dos cursos de formação no
tratamento sobre os castigos; e a crença na história de vida como determinante para a escolha dos castigos a
serem aplicados. De todo o modo, a temática da formação docente insere-se na tríade apresentada,
tornando-se um tema de suma importância no que concerne às práticas de castigos aplicadas nas crianças no
contexto escolar.

Castigos escolares: caminhos e possibilidades

Os depoimentos docentes revelam uma preocupação histórica: a prática dos castigos escolares. Tal
inquietação perpassou séculos, nas vozes de religiosos, juristas, médicos, educadores, gestores e pais.
Legislações foram criadas tendo em seu texto tal temática; a exemplo da primeira lei geral relativa ao ensino
elementar, outorgada por Dom Pedro I em 15 de outubro de 1827, onde o castigo é referenciado no art.15, o
qual designa seu uso apoiado no método lancasteriano, que refuta punições físicas.

Ao longo do século XIX, houve um intenso movimento no sentido de regulamentar os castigos escolares,
tornando-se um solo fértil para a criação de dezenas de leis[II] no intuito de civilizar os docentes para novas
formas de castigar. Assim, hierarquias punitivas foram elaboradas, a exemplo da que consta na Reforma do
Ensino Primário e Secundário Couto Ferraz, de 17 de fevereiro de 1854, a qual aponta – no artigo 72 - as
seguintes penas disciplinares: “repreensão; tarefa de trabalho fora das horas regulares; outros castigos que
excitem o vexame; comunicação aos pais para castigos maiores; expulsão da escola.”

A concepção por trás da mudança nas práticas de castigos escolares se fez com base na ideia de que agredir
o corpo não era condizente com uma sociedade que se pretendia civilizada e desenvolvida, sendo necessário o
investimento em outras formas de disciplinamento, a fim de conter as “incivilidades” em sala de aula. Assim,
o repúdio aos castigos físicos é fruto de um longo processo civilizador, sobre o qual os sujeitos tiveram que
controlar seus impulsos a fim de viver em sociedade.

o processo civilizador caracteriza-se exatamente pela permanente tensão entre
pacificação e violência, pois somente a partir do momento em que os grupos
humanos aprenderam outros modos de resolução de conflitos, que não apenas pela
violência física, e os incorporam em suas vidas, é que o apelo a não violência se
intensifica. (VEIGA, 2009, p. 66).

No século XX, a temática dos castigos ainda ocupava espaço nas legislações de ensino estaduais, contudo, a
presença de escritos apontando os tipos de castigos a serem utilizados nos alunos foram “desaparecendo” dos
textos oficiais a partir da terceira década do século XX, sendo relegados aos regimentos internos,
permanecendo até os dias atuais.

Debates também eram promovidos por educadores, médicos e juristas em torno de uma educação livre de
castigos físicos, propondo novas formas de educar baseadas especialmente nos pressupostos de pensadores
como Comenius (1592-1670); Rousseau (1712-1778); Pestalozzi (1746-1827), Spencer (1820-1903), Maria
Montessori (1870 – 1952) e Piaget (1896 – 1980), por exemplo.

Nesse contexto, formar professores para “melhor castigar” ocupou ativamente o cenário educativo, mas
mesmo assim não alcançou o cotidiano escolar de modo a efetivamente fornecer um nível de conhecimento
capaz de auxiliá-los a enfrentar os obstáculos impostos pela profissão, como relatado pelas docentes
entrevistadas e referenciados por outros pesquisadores, como Aragão e Freitas (2012), Pereira (2003) e
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Pereira (2000).

Todavia, mesmo que tenha havido um esforço tanto do governo, quanto de educadores no intuito de formar
professores para novas práticas pedagógicas com relação aos castigos, Zanella (1999) assevera que tal
lacuna só poderá ser preenchida na medida em que os cursos de formação inicial e continuada atuarem para
além do discurso teórico/metodológico, proporcionando a reflexão histórica e subjetiva sobre a prática dos
castigos. A autora afirma, ainda, que muito do que aprendemos ao longo de nossa vida resulta, também, de
situações informais, sendo de suma importância a professora ter clareza disto, já que a ajuda a entender que
o contato com o educando veicula significados que, uma vez apropriados, contribuem para sua constituição
como sujeito. Conforme Gomes (2009, p.40), o professor necessita reconhecer-se detentor de uma
historicidade, assim a mudança de paradigma deve começar pelo olhar – “para trás” e “para dentro”.

Nóvoa (2002) complementa afirmando que o sujeito se forma por meio de saberes que envolvem uma
dimensão objetiva, ou seja, teórica, metodológica, técnica e tecnológica; mas também se forma a partir de
uma postura reflexiva sobre sua trajetória pessoal e profissional, bem como numa dimensão coletiva, diante
de ações conjuntas, que envolvem, sobretudo, sentimentos e emoções.

Zanella (1999b) contribui, ressaltando a importância da vivência grupal na formação docente. A vivência em
grupos tem um papel fundamental na constituição tanto do coletivo quanto do singular, tanto do "outro"
quanto do "eu", pois o grupo consiste em um espaço privilegiado de síntese, onde as normas externas são
apropriadas pelos sujeitos, num verdadeiro processo de reconstrução da realidade, sendo exatamente esta
prática de apropriação pelos sujeitos que participam da vida da escola que produz a diversidade, a alteração,
a historização da realidade escolar.

Contudo, Zanella (1999b) expõe que as famosas reuniões pedagógicas não necessariamente se constituem
como espaços para o acolhimento/explicitação das diversidades, pois o mero agrupamento de pessoas não
caracteriza um grupo e o resultado de suas atividades não significa necessariamente aprendizagem
/desenvolvimento de todos os seus integrantes. Um grupo não se tomará operativo, promotor de mudanças,
a menos que as necessidades de cada indivíduo que o compõem se transformem em necessidades do
coletivo, reconhecidas em seus aspectos sociais mais amplos. Ou seja, a operatividade de um grupo depende
do estabelecimento de relações, de encontros e trocas, onde o que é dito seja considerado indicador de um
aspecto a ser re-significado.

Tais momentos de escuta, que contemplem o desabafo, o acolhimento, a compreensão; são fundamentais
para promover a criação de vínculos entre as docentes. Partindo destes encontros, elas vão se percebendo
como seres interdependentes. Neles, as dúvidas, as frustrações, as angústias, os medos, são compartilhados
e a solidão – queixa freqüente na fala de algumas docentes – vai dando lugar à uma sensação de
pertencimento grupal. Neste momento, elas estarão mais abertas e receptivas ao novo, a uma forma
diferente de ver a própria função, a refletir sobre a prática com vistas à mudança de pensamento e ação.

Palavras Finais

As professoras entrevistadas formaram-se em décadas diferentes, não atuaram nas mesmas instituições e
nunca foram apresentadas umas às outras. Anos separam-nas em idade e formação, todavia comungam em
seus discursos, de modo que em algum momento é possível esquecer que entre Dona Noélia e Izabel existe
cerca de 20 anos de intervalo no que concerne à formação acadêmica e entre Dona Noélia e Rose há 40 anos
de distanciamento.

Longe de incorrer em anacronismo, trazemos à reflexão as permanências existentes nos discursos, apesar de
mudanças nos contextos dos diferentes períodos. Nosso intuito foi, portanto, chamar a atenção para uma
prática corriqueira nas salas de aula, mas pouco abordada nos cursos de formação: os castigos.

Nos depoimentos docentes foi possível perceber elementos importantes que indicam um caminho para pensar
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sobre esta questão, podendo tornar-se uma linha condutora para futuras ações: a crença das docentes na
história de vida como determinante para a escolha dos castigos a serem aplicados, e ao mesmo tempo a
confiança de que suas práticas poderiam ser transformadas dependendo da forma como fosse abordada nos
cursos de formação.

Neste sentido, é imprescindível que os cursos de formação inicial e continuada invistam na qualificação
profissional tanto a nível técnico/científico, quanto subjetivo e relacional. Partir desta perspectiva significa
pensar a constituição do sujeito como um processo dinâmico e passível de ser revisto histórica, cultural e
socialmente. A clareza sobre esta condição é fundamental para que as professoras e futuras professoras
possam (re) construir seu pensar e agir pedagógico de maneira consciente.

Uma educação de qualidade se faz também com professores cientes do seu papel e das dimensões prática,
subjetiva e cultural da docência, sob pena de tais influências converterem-se em verdadeiro obstáculo à sua
formação profissional e, por conseguinte, à aprendizagem do educando. Assim, tornar-se ciente sobre si, seu
grupo social e sua historicidade são passos importantes para promover mudanças, na medida em que
possibilita rever conceitos e questionar certezas.

Todavia, vale salientar que a abordagem dos castigos num curso de formação implica pensar, também, em
outras interrogações, tais como: porque os castigos não são suficientemente trabalhados nos cursos de
formação inicial?
Que disciplinas deveriam tratar deste assunto?
Como?
Que ênfase deveria ser dada?
No momento há mais perguntas do que respostas, tendo em vista a complexidade do tema.

A leitura deste texto abre diversos caminhos investigativos e certamente este não é um assunto que se
esgota em algumas considerações. De fato, problematizar os castigos traduz-se em apenas um recorte que
possibilita alargarmos os conhecimentos acerca do cotidiano escolar.
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