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RESUMO

O presente texto objetiva investigar as práticas de castigos escolares utilizadas nas escolas de imigrantes
italianos nas primeiras décadas do século XX. Para tanto, analisa cinco entrevistas realizadas na década de
1980 com professoras que iniciaram a docência entre o período de 1915 a 1950, nas antigas colônias de
imigração italiana do Rio Grande do Sul/BR. Como resultado, encontramos nos depoimentos docentes intenso
uso de castigos físicos (com réguas e palmatórias) e morais (ameaças e humilhações), sendo ora balizado por
pais e gestores e em outros momentos refutado, sob a alegação de ser uma prática incivil. Nesse sentido, foi
traçada uma relação entre os castigos e a cultura escolar; entendendo-o como uma prática histórica, cultural
e socialmente construída; valorizada e em alguns momentos prescrita e indicada, em outros, disciplinada e
proibida.

Palavras-Chave: Castigos, Cultura Escolar, Memórias docentes

Abstract

This paper aims to investigate the practices of school punishments used in schools of Italian immigrants in the
first decades of the twentieth century. It analyzes five interviews conducted in 1980 with teachers who
started teaching between the period 1915 to 1950, in the old colonies of Italian immigration of Rio Grande do
Sul / BR. As a result, we find the testimonies teachers intensive physical punishment and moral punishment
(threats and humiliation), being sometimes aproved by parents and managers and at other times refuted on
the grounds of being an uncivil practice. In this sense, we drew a link between the punishment and the school
culture understanding it as a historical, cultural and socially constructed practice; valued and in some
prescribed and reported in other, disciplined and prohibited times.
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O presente texto objetiva investigar as práticas de castigos escolares utilizadas nas escolas de imigrantes
italianos nas primeiras décadas do século XX. Para tanto, analisa cinco entrevistas realizadas com professoras
que iniciaram a docência entre o período de 1915 a 1950, nas antigas colônias de imigração italiana na região
nordeste do Rio Grande do Sul/BR. Essas entrevistas foram realizadas na década de 1980 por duas
professoras, componentes do projeto “Elementos Culturais das Antigas Colônias Italianas da região Nordeste
do Rio Grande do Sul (ECIRS/UCS)”, que tem como objetivo investigar a imigração italiana vinda para essa
região. As entrevistas fazem parte do acervo de memória oral desse projeto, e, também, dos documentos,
pois as mesmas já estão transcritas.

Os sujeitos foram escolhidos tendo em vista dois critérios: os que abordaram a temática dos castigos em suas
narrativas e o que primeiro começou a lecionar nos seguintes municípios contemplados com as entrevistas:
Antônio Prado/RS, São Marcos/RS, Caxias do Sul/RS, Garibaldi/RS e Carlos Barbosa/RS.

Como resultado, foi verificado que os castigos físicos - proibidos pela Lei Imperial de 15 de outubro de 1827 –
eram freqüentemente utilizados pelas docentes, todavia, estes coexistiam com os castigos de cunho moral,
que visavam incutir o sentimento de vergonha e humilhação nos alunos. Verificou-se também que, do ponto
de vista da disciplina, a família e a escola se retroalimentavam, numa cumplicidade muitas vezes declarada,
na medida em que os pais permitiam e até recomendavam o uso dos castigos físicos em seus filhos.

Assim, encontramos nos depoimentos docentes, elementos que nos levam a refletir sobre as práticas
cotidianas relacionadas com a teia social, entendendo o cotidiano como um lugar – também - de subversão,
de invenção, onde os sujeitos utilizam-se de táticas para lidar com as estratégias impostas. Nesse contexto,
os castigos foram entendidos como uma prática histórica, cultural e socialmente construída; valorizada e em
alguns momentos prescrita e indicada, em outros, disciplinada e proibida.

Castigos escolares: algumas considerações

A discussão sobre os castigos utilizados no universo escolar não é recente na história da educação. É possível
encontrar debates sobre os castigos direcionados ao público infantil nos textos de pensadores como Erasmo
de Rotterdamm, educador seiscentista que, na escrita do livro “De Pueris”, (ROTTERDAM, s/d), dedica um
capítulo à temática dos castigos, intitulado “A antipedagogia do castigo”.

As críticas “a velha pedagogia dos castigos físicos” (ROTTERDAM, s/d, p.13) permeava os registros de
Erasmo: “A assiduidade de castigos debilita o corpo enquanto a mente fica insensível a palavra”
(ROTTERDAM, s/d, p.97) dizia o autor. E afirmava:

[...] Que outras coisas sabem fazer no magistério tais indivíduos senão matar o
tempo com cenas de espancamento e vociferação. Bem de perto conheci certo
teólogo, e por sinal renomado, cuja sanha de crueldade contra os discípulos nunca
arrefecia [...]. Ele estava convicto de que aquele era o único modo de reprimir a
rebeldia de espírito e domar o desbragamento da juventude. (ROTTERDAM, s/d,
p.88).

Pensadores em séculos posteriores também destacaram em seus textos a importância de considerar os
castigos como parte fundamental da educação infantil, a exemplo de Jan Amos Komenský (1592-1670) ou,
em latim, Comenius. Este afirmou que a educação não poderia ser pensada sem disciplina, devendo ser rígida
nas escolas, com vistas ao ensino da moral. Frisava, contudo, que: “isso não significa que a escola deva ser
cheia de gritos, pancadas, cóleras, mas sim de vigilância e de atenção contínua dos docentes e dos alunos.”
(COMENIUS, 2002, p.311), logo, “chicotadas e pancadas não tem o dom de inspirar amor pelos estudos; ao
contrário, geram fastio e grande aversão nos espíritos.” (COMENIUS, 2002, p.312).
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No século XVIII, Jean Jacques Rousseau insere-se nas discussões sobre a infância concordando com
Comenius quanto ao não uso da violência física, contudo, defende que a criança não deveria ser sequer
castigada, mas orientada a não repetir o erro. Para o autor, os castigos deveriam ser aplicados caso a criança
tivessem consciência e intencionalidade em suas ações. Como acreditava que ela é desprovida disto, dizia que
o castigo de nada adiantaria, pois ela não compreenderia o mal que fez. Assim, no lugar de castigos, o
educador fala de consequências: “[...] Fazei com que os maus resultados da mentira, quando o de não ser
acreditado quando se diz a verdade, [...] se acumulem [...] sobre sua cabeça quando mentiu. Mas
expliquemos o que é mentir para a criança.” (ROUSSEAU, 2004, p.89).

Jà no século XIX, Pestalozzi (1746-1827) comungava em seus textos, com a ideia roussoniana de educação
infantil, na medida em que refutava o uso dos castigos que impunham medo e ameaça na educação das
crianças, pois acreditava que tal forma de disciplinamento “no hara más que agravar el mal. La prohibición
viene, de por si, a estimular El deseo. El temor no puede jamás servir de incentivo moral, nunca pasará de
ser un estimulante de apetencias corporales, amargando el alma”. (PESTALOZZI, 2006, p.69). Segue
afirmando que em todos os “Estados civilizados” (p.122) a crueldade fora proibida, inclusive contra os animais
e com aclamação da opinião pública. Diante disso, questionava “como es posible, pues, que em general se
preste tan poca atención a la crueldade contra lós niños, o más aun, que se la tenga por razonable?
” (p.123).

Pestalozzi (2006) coloca os castigos corporais no rol das práticas inadmissíveis no universo escolar. Insiste
que se os professores deveriam ser capazes de “infudir em sus pupilos um vivo interés por aprender” (p.123)
para que não precisassem se queixar da falta de atenção da criança, tampouco castigá-la. O castigo com base
no temor e ameaça, dizia Pestalozzi, afasta o aluno do professor, desenvolve um indivíduo egoísta e
ambicioso, cegando-os para os bons sentimentos humanos, como o amor e a confiança.

Caminhando pelo mesmo solo dos pensadores anteriormente apontados, Maria Montessori (1870 – 1952),
médica italiana, também não acreditava que a criança deveria ser educada mediante castigos físicos, bem
como defendia uma educação em que o estudante fosse ativo e participativo no processo de construção do
conhecimento, inclusive participando democraticamente na elaboração das normas e atividades escolares, já
que o autogoverno era visto como a melhor forma de disciplinar o sujeito. (MONTESSORI, 2003)

Assim, as regras disciplinares na perspectiva montessoriana deveriam ser construídas com os alunos e
apresentadas de maneira positiva com ênfase no respeito ao próximo e ao ambiente, resultando no benefício
para todos os membros do grupo. Uma turma disciplinada não significava uma turma silenciosa, enfileirada e
estática; mas formada por indivíduos ativos e que conseguiam respeitar o outro e o espaço de estudo. Não
acreditava em conter as crianças, mas ensiná-las a agir socialmente.

Advogava que os professores deveriam entender os sentimentos infantis para ensinar as crianças a lidar com
a raiva, a cólera, a amizade e o amor, por isso explanava a máxima: “não se vê método: vê-se a criança.
Vê-se a alma da criança [...]” (MONTESSORI, 2003, p.239), respeitando sua forma de expressão no mundo,
entendo-a como parte da natureza infantil. Por isso, a criança torna-se o centro das atividades na pedagogia
montessoriana, cabendo ao professor discipliná-la através de exemplos e não de castigos físicos, ameaças ou
admoestações. Dizia que “o pecado mortal que domina e nos impede de compreender a criança é a cólera”
(MONTESSORI, 2003, p.260).

As castigos, portanto, já ganhavam notoriedade na voz de importantes educadores ao longo dos séculos,
sendo visto como algo desnecessário e até prejudicial se aplicado de maneira ameaçadora ou violenta. A ideia
central era a de que uma sociedade civilizada não poderia perpetuar a violência.

Em solo brasileiro, as discussões sobre castigo e disciplina não foram diferentes, tendo em vista a
circularidade das ideias. O movimento que ocorria na Europa e nos Estados Unidos da América de modo a
repensar as práticas de castigos aplicados nas crianças chegava ao Brasil não só pela voz de alguns
intelectuais legitimados socialmente, como Hipólito José da Costa Mendonça; Barão de Macaúbas; Nísia
Floresta e Antônio Almeida Oliveira, grandes nomes do cenário político e educacional oitocentista que
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advogavam práticas de castigos menos violentas, mas também através da primeira lei do ensino brasileiros:
Lei Imperial de 15 de outubro de 1827, a qual afirma, em seu artigo 5 que os castigos deveriam ser baseados
no método lancasteriano.

Sistematizado pelos ingleses Andrew Bell (1753 - 1832) e Joseph Lancaster (1778-1838), o Método Mútuo ou
Lancasteriano[1] consistia em dispor em uma sala de aula centenas de alunos que seriam ensinados por
alunos mais adiantados – chamados de monitores –, sob a supervisão de um professor. Ele foi introduzido no
sistema educacional brasileiro por apresentar algumas vantagens, como por exemplo, suprir a falta de
professores para uma grande massa de analfabetos sem onerar o estado, ao mesmo tempo em que promovia
a vigilância e a disciplinarização no corpo infantil, no interior das escolas. (NEVES, 2003). Todavia, no Método
Lancasteriano os castigos físicos não eram bem vistos, assim, a disciplina era mantida não só com um
controle rígido do tempo, mas também com práticas que visam estimular o desempenho e a obediência
através da emulação e castigos morais. Estava em voga a substituição do sentimento de medo pelos de honra
e vergonha, característico do projeto civilizador (VEIGA, 2003).

Ao longo de todo o século XIX houve uma intensa divulgação nas legislações provinciais sobre os castigos
permitidos e proibidos, com vistas a promover uma mudança cultural, já que o uso da palmatória, chicote, e
varas eram comuns no ensino infantil, inclusive com o aval familiar. Debates em revistas e jornais contra os
castigos físicos também eram amplamente divulgados

A passagem para o século XX não significou uma ruptura com os debates oitocentistas. Os castigos físicos e
morais continuavam a concorrer pela atenção de docentes e familiares.

Nas linhas que seguem, apontaremos o holofote para os castigos vivenciados e aplicados pelos cinco
professores participantes da pesquisa, a fim de elencar questionamentos, diferenças, mudanças e
permanências nas práticas de castigos utilizados nas escolas.

Os castigos e as memórias docentes

O presente artigo foi composto a partir de entrevistas realizadas com cinco professoras comunitários que
lecionaram no período de 1915 a 1950 na região das Antigas Colônias de Imigração Italiana. Abaixo segue a
relação das professoras entrevistadas, identificando o ano em que concederam a entrevista, o ano de
nascimento e de início da carreira docente, bem como a formação que tinham no momento da nomeação de
que que forma ingressaram na carreira docente.

Nome Ano de nascimento Ano de inicio do
magistério Formação Como iniciou a

docência
Emma Nilza
Citton Faccio 1917 1943 Concluiu o

manuscrito Indicação

Paulina

Soldatelli Moretto
1913 1927

Frequentou seis anos
a escola Indicação

Dorotéia Rizzon
Corte 1920 1932 Estava estudando Indicação

Catarina Foppa 1910 1925
Concluiu o
manuscrito Indicação

Vanda Soldatelli 1925 1941 Cursou seis anos de
escola Indicação

Tabela 1 – Dados dos entrevistados. Fonte: ECIRS (dados recolhidos nas entrevistas), tabela elaborada
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pelas autoras.

A tabela acima apresenta alguns dados interessantes: quatro das cinco docentes iniciaram as atividades com
idades entre 14 e 16 anos e nenhuma possuía formação específica para exercer a docência, prevalecendo,
portanto, a competência observada em sala de aula. Em seus relatos, todas afirmam que foram convidadas
para lecionar em decorrência do bom desempenho como alunas, sendo sua formação realizada em serviço,
acompanhando uma professora mais experiente.

Sobre os castigos, Catarina Foppa assevera que, após contratação, a escola onde trabalhava realizava
reuniões uma ou duas vezes por ano com todo o corpo docente, o motivo para isso era a prática de castigos
corporais, o que não era desejo da orientadora e da inspetora, mas que ainda ocorria com certa frequência.
Portanto, nessas reuniões, era verbalizado para os professores como eles deveriam ensinar aos alunos e,
fundamentalmente, era indicado que não fossem usados os castigos corporais, mas apenas o diálogo como
forma de sanção.

Tal preocupação é fruto – como já foi mencionado – de intensas discussões com vistas ao fim dos castigos
físicos nas escolas, ocorridos a partir do século XIX em solo brasileiro. Autoridades políticas e intelectuais da
educação viam o castigo corporal como uma representação da incivilidade, sendo imperioso que seu uso seja
banido das práticas docentes. Nísia Floresta[2] (importante poetisa, escritora e educadora oitocentista),
assevera em seu livro “Opúsculo Humanitário” sua repulsa ao uso de castigos físicos ao mesmo tempo em
que denuncia uma prática:

As escolas de ensino primário tinham antes o aspecto de casas penitenciárias do que
de casas de educação. O método da palmatória e da vara era geralmente adotado
como o melhor incentivo para o desenvolvimento da inteligência! Não era raro ver-se
nessas escolas o bárbaro uso de estender o menino, que não havia bem cumprido os
seus deveres escolares, em um banco, e aplicarem-lhe o vergonhoso castigo do
açoite!! [...] A palmatória era o castigo menos afrontoso reservado às meninas por
mulheres, em grande parte, grosseiras, que faziam uso de palavras indecorosas,
lançando-as ao rosto das discípulas, onde ousavam imprimir alguma vez a mão, sem
nenhum respeito para com a decência, nem o menor acatamento ao importante
magistério, que sem compreender exerciam. (FLORESTA, 1989, p.57-58).

Concordando com Nísia Floresta estava Abílio César Borges, médico baiano, conhecido como Barão de
Macaúbas. Ele fazia parte da “elite econômica, política e cultural do Império, a qual compartilhava códigos de
valores e comportamentos modelados na concepção européia de civilização” (VALDEZ, 2006, p. 32). Apoiado
em preceitos pestalozzianos; publica no jornal “O Globo” em 1875, uma coletânea de textos intitulados “Vinte
anos de propaganda contra o uso da palmatória e outros meios aviltantes no ensino da mocidade”, na qual
argumentava firmemente contra o uso dos castigos corporais.

Observa-se, portanto, que os debates entorno do não uso dos castigos físicos adentram ao século XX ainda
sendo pauta de preocupação de gestores e docentes, fazendo-nos refletir sobre sua permanência nas sala de
aula novecentistas.

A professora Paulina Soldatelli Moretto disse que quando aluna na escola em que estudava os alunos não
recebiam castigos físicos, mas que seus irmãos foram vítimas de tais práticas:

Na escola do lado debaixo, a escola municipal, onde estudaram meus irmãos, ainda
tinha aquele tempo da palmatória. Eles contavam que tinham que abrir a mão e o
professor batia com a régua, ou com a mão em cima dos dedos e ela batia em cima
das juntas, ou ficava ajoelhado em cima dos grãos de milho.
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A professora Doroteia também se recorda do uso dos castigos físicos no seu tempo de escola, dizia:

Ah bom, tinha algumas que eram muito severas. Os pais reclamavam. Vinham lá na
prefeitura e contavam que eram muito severas, muitas davam varadas nas pernas,
também. Iam para casa com os vergões. Pegavam aquela vime na ponta, fina né.
Porque a professora era muitos severa naquele tempo. Se tu errava uma palavra tu
ia de castigo. Os pais reclamavam. Eles achavam que ela batia muito nas crianças, e
muitas vezes as crianças então, não queriam ir para a escola. Eles iam então, e
diziam para a professora: Meu filho hoje não veio porque ontem ele apanhou de
régua. E ela dizia: Então, se é assim eu vou procurar de não fazer mais isto.
Melhorava, porque depois de uma vez saber que os pais davam queixas, elas se
cuidavam também um pouquinho. A queixa dos pais era humilhante para a
professora. Então, nas reuniões, o subprefeito, o inspetor escolar e depois também a
Ester já reclamava dos castigos físicos. Era muitos os castigos, muitos mesmo.
Principalmente os primeiros anos, que tinha as primeiras escolas, quando eu ia na
escola. Agora, a nossa professora castigava também de vez em quando. Mas, não
era assim. Ela tinha aqueles castigos físicos da cadeira, dos grampinhos, da
vassoura.

As outras docentes entrevistadas também relatam práticas de castigos físicos. Elas são categóricas em
afirmar que quando eram estudantes, era comum a utilização de varas, chicotes, palmatória, régua e milho
como forma de punir as crianças, tendo, inclusive, o aval familiar.

A Sra Doroteia expõe que, quando na função docente, era constantemente interpelada por muitos pais
autorizando-a a bater em seus filhos quando necessário:

Eu sempre tive colaboração dos pais. Até quando eu comecei lecionar nova então,
porque eu tinha alunos de 18, 20 anos e eu com 13, 14 anos. Então vinha um pai, os
que moravam perto. Cada dia vinha um pai, até um dia, me traziam cada vime,
porque tu tinha autorização de bater quando tu quisesse, eu dizia meu Deus do Céu!
Se eu dou uma varada numa criança. Os pais passavam todos os dias na escola.
Todos os dias vinha um. Até que eu tinha 18 anos. Pra ver se eles me respeitavam,
porque eu tinha homem dentro da escola.

Vanda Soldatelli relata de forma similar à Sra Doroteia:

Os pais pediam para que a professora castigasse o filho. Muitos diziam que era pra
castigar, ainda mais quando eu me queixava de alguma coisa. Então eles diziam: a
senhora pode castigar, eu dou licença, a senhora pode deixar de castigo, pode usar a
vara.

Nesse contexto, refletimos sobre a relação família-escola. Veiga (2003) assevera que, com a escolarização
das crianças, as famílias deixariam de ter acesso a “determinados dispositivos e técnicas disciplinares que não
aquelas definidas pelas suas famílias” (p.4), na medida em que o “Estado monopoliza não somente os saberes
elementares, mas também as regras de inserção na sociedade através da difusão de normas de
comportamento, passíveis de punições e recompensas, prescritas pela lei” (p.4).

Entretanto, os relatos anteriores denunciam que a família continuou a intervir nas práticas docentes, inclusive
permitindo que uma ação – já proibida pelo Estado, ou seja, o castigo físico - continuasse a ser utilizada. A
família, portanto, não se colocava em posição de submissão às prescrições legais, posicionando-se quando
não houvesse concordâncias.
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Os castigos aplicados no universo escolar mostravam-se como uma extensão daqueles aplicados em casa.
Através dos relatos, é possível considerar uma cumplicidade entre escola e família, de modo que Nísia
Floresta (1889) advertia sobre a dificuldade em extinguir os castigos físicos utilizados nas escolas sem que os
pais os refutem em casa: “Será preciso primeiramente educar os pais, para que se possa conseguir a boa
educação dos filhos”. (FLORESTA, 1989, p.58). Nesse sentido, Floresta (1889) defendia que a mudança nas
práticas de castigos ao público infantil deveria vir acompanhada de uma mudança na forma de pensar a
educação das crianças.

Todavia, tanto nos anos 1800, quanto nos anos 1900, os castigos físicos coexistiam com os castigos morais,
os quais visavam imprimir o sentimento de vergonha e embaraço nas crianças. De acordo com Veiga (2009)
“O sentimento de vergonha expressa um medo de degradação social, uma experiência de inferioridade e uma
impotência total ante a ameaça do outro, não se manifesta por gestos violentos e é sempre velado”. Já o
embaraço “ indica para uma situação de perturbação quando ocorre infração de alguma regra. (VEIGA, 2009,
p. 67-68).

Assim, A professora Paulina Moretto relatou que, além das varas, havia castigos como “escrever, ou ficar de
pé, ou ficar num canto, ou ficar privado do recreio”. Além disso, havia o uso das “orelhas de burro”, conforme
descrição:

Os meus irmãos sim, inclusive um meu irmão, o professor tinha aquelas orelhas de
burro, feitas de papelão e quando uma pessoa fazia uma arte, botava as orelhas de
burro na cabeça e depois deixava-o na porta, para que todo mundo que passava, via
que aquele estava de castigo. Lembro, um irmão meu, que ficou de castigo, com as
orelhas de burro, ficou tão revoltado, tão revoltado. Quando foi para casa não contou
nada em casa, mas depois nos outros dias, os outros iam na aula e ele gazeava,
ficava escondido no mato. Não queria ir à aula, tinha medo de contar para os pais,
mas depois de uns 10, 12 dias o pai ficou sabendo. Não lembro se os outros irmãos
contaram. Então o pai teve que ir lá providenciar, mas ele nunca mais teve vontade
de ir à aula. Mal e mal falou foi alfabetizado.

Paulina, quando na função docente, afirmou que fazia uso de artefatos para educar as crianças. Dizia que
havia muitos alunos rebeldes, que o ambiente era difícil e, por esse motivo, tinha uma varinha de marmelo.
Alega não tê-la usado muito, mas para poder se impor batia, do contrário usava-a como símbolo de
admoestação.

Já as outras professoras disseram que nunca bateram em seus alunos, mas que os castigos existiam e
consistiam em, por exemplo, escrever 100 vezes no caderno “não devo...”, perder o recreio ou usar chapéu
de burro, além de comunicação aos pais para castigos maiores.

Lembramos que os castigos físicos foram proibidos nas escolas a partir da Lei Imperial de 15 de outubro de
1827. Após, com o Ato Adicional publicado em 12 de agosto de 1834 - que instituía a descentralização do
sistema educacional, conferindo às Províncias a responsabilidade de regular a instrução primária e secundária
- diferentes apropriações sobre o uso dos castigos utilizados no ensino de primeiras letras foram realizadas.
Assim, os castigos foram dispostos como tema relevante em diversas leis que tratavam do ensino, sendo que
a indicação prioritária era que estes não fossem aplicados de maneira física. Isto significava que era vetado às
escolas o uso de quaisquer artefatos que causassem dor física nas crianças. Com isso, a comunicação aos pais
tornava-se uma prática frequente, uma vez que lhe era legítimo o ato de castigar fisicamente a criança. A
cumplicidade entre escola e família fazia-se presente mais uma vez.

A tensão entre a legislação – que proibia o uso dos castigos físicos - e as práticas cotidianas – onde
coexistiam castigos físicos e morais - revela que preceitos gestados por uma instância de poder não
significam, necessariamente, mudanças cotidianas. Conforme Souza (1998, p.86) “a palmatória, no
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imaginário social, comportava-se como um emblema da profissão docente, enquanto expressão do direito
legítimo de comando, uma espécie de crédito moral suplementar emprestado aos mestres pelas famílias”.

Castigos físicos e morais: criações culturais aprendidas.

O investimento realizado pelo Estado no sentido de abolir os castigos físicos fazia parte do projeto civilizador.
Através deste, novas relações foram traçadas entre professores e alunos, mas também entre governo, escola
e família, permeada por tensões e conflitos em sua implantação. O Estado, ao trazer para si o controle da
violência através das leis, confiscou dos sujeitos a plena possibilidade de arbitrar sobre a resolução de seus
conflitos. (VEIGA, 2003)

Vale salientar, que as leis não são palavras destacadas de um contexto e nem das pessoas que elas regulam.
Nelas estão implícitos pensamentos pedagógicos, jogos de interesses, concepções de infância, escola, família,
etc. Elas estabelecem e demarcam identidades profissionais e chegam ao cotidiano apropriadas de diferentes
maneiras pelos grupos que as criam e as consomem. Estas se relacionam intimamente com a cultura e os
costumes. (FARIA FILHO, 1998). Assim, como aponta Faria Filho (1998, p.114), “os sujeitos que não
detentores do poder estatal não são bigornas onde o ‘Estado’ bate com um martelo”.

Os professores moviam-se dentro de um espaço regulamentado, ordenado, com normas a serem seguidas,
entretanto, mesmo com mobilidade restrita, negociavam com tais regras, criavam maneiras de empregar os
preceitos que lhes eram impostos, ora subvertendo-os, ora atribuindo novas roupagens. Em outras palavras,
utilizavam de táticas (CERTEAU, 1994) para navegar pelos ordenamentos legais, compondo assim, diferentes
formas de se relacionar com outros e com o espaço na construção de uma cultura escolar.

Diante disso, Thompson (1981) afirma que a ação e a consciência humana não são predeterminadas por uma
estrutura, nesse caso, por ordenamentos legais. O autor advoga a ideia da ação humana como condicionada
por tais ordenamentos, mas não determinadas por eles, na medida em que todo o sujeito está imerso num
contexto cultural que abre brechas para que a capacidade inventiva dos agentes entre em cena.

[...] as pessoas não experimentam sua própria experiência apenas como idéias, no
âmbito do pensamento e de seus procedimentos [...]. Elas experimentam sua
experiência como sentimento e lidam com esses sentimentos na cultura, como
normas, obrigações familiares e de parentesco, e reciprocidade, como valores ou
(através de formas mais elaboradas) na arte ou nas convicções religiosas.
(THOMPSON, 1981.p.189).

Assim, admitir a relação entre experiência e cultura é reconhecer os sujeitos como seres reflexivos, em
constante movimento, que não assumem passivamente as prescrições legais.

Cabe destacar que mesmo os discursos oficiais prescrevendo determinadas regras punitivas, os docentes
estavam imersos num repertório pedagógico que incluía os castigos físicos como forma de punição e controle.
Por repertório pode-se entender um conjunto de ideias, formas de pensar, ser e agir aprendidas
culturalmente, das quais os sujeitos se valem por meio de um processo de escolha relativamente deliberado.
(TILLY, 1993).

Nesse sentido, repertório seria, segundo Alonso (2002, p.176), como um “conjunto de criações culturais
aprendidas” as quais os sujeitos se apropriariam e utilizariam para “compreender certas situações e definir
estratégias de ação”, ocorrendo na interação entre indivíduos e grupos e forjado na experiência coletiva dos
sujeitos.

Se pensarmos o repertório como uma caixa de ferramentas culturais, os professores podem fazer uso
daqueles “utensílios” de maior necessidade no momento, de acordo com as experiências que tenham, não
sem considerar as contradições provenientes desta relação.
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Inspirada em Dantas (2010) pode-se pensar ainda, no processo pedagógico como uma mediação entre as
experiências cotidianas, as prescrições legais e os modelos científicos representados por métodos e técnicas
de ensino. Nesse sentido, não haveria predeterminações, já que os sujeitos seriam membros ativos desse
processo, transitando entre as normas e suas experiências, ora estabelecendo acordo, ora travando intensas
batalhas.

A Lei Imperial de 1827 determinou o não uso dos castigos físicos; em contrapartida, ao instituir o decreto de
1834, abriu margem para que diferentes apropriações fossem realizadas, tendo em vista que cada leitor se
apropria do texto a partir do conjunto de utensilagens mentais que possui, de seu conjunto de experiências,
da forma como percebe as relações sociais estabelecidas.

A proibição dos castigos físicos expressa na Lei Imperial, ao abrir os portões escolares, encontrou um
universo de sujeitos com experiências que iam de encontro aos ordenamentos. Seu texto parecia não fazer
sentido diante dos conflitos cotidianos e de um repertório pedagógico já estabelecido, o qual elencava o
castigo físico como uma forma eficaz de manter a ordem e a disciplina em sala de aula, sem olvidar o apoio
familiar em muitos momentos.

Importante refletir que a escola, imersa num contexto cultural, está em constante movimento, é dinâmica, na
medida em que elabora e reelabora suas normas e práticas, sendo ao mesmo tempo o processo e o resultado
das experiências, das práticas, das vivências dos sujeitos que fazem a escola, sujeitos este que ultrapassam
seus muros.

Palavras finais

Castigar crianças e jovens, seja pelo mau comportamento, seja pela dificuldade na aprendizagem, durante
séculos foi entendido como um ato correto e indispensável para educar e instruir alunos. Pais, docentes e
alguns membros da sociedade civil organizada, como igrejas, o viam como uma ação legítima e necessária
para civilizar e formar os “bons cidadãos” do futuro.

A partir da segunda década do século XIX, influenciados por mudanças sociais, políticas econômicas e
culturais, os castigos físicos passaram a ser considerados como atos aviltantes, não condizentes com uma
nação que se pretendia civilizada e desenvolvida, seguidora da “moderna pedagogia”. Assim, em 1827, a
partir da Lei Imperial, os castigos físicos nas escolas ficam proibidos, sendo substituídos pelos de cunho
moral, que tinha como objetivo incutir o sentimento de vergonha e humilhação nos alunos.

Todavia, a legislação não alcançou o cotidiano e os castigos corporais continuaram a ser aplicados nas
diversas províncias brasileiras, com o aval de algumas famílias e, inclusive, sendo retratados na literatura da
época. Argumentos eram criados para dar continuidade aos costumes. Embates entre os prós e contras
ocorriam e, neste percurso, a sociedade ia se formando e transformando.

Abordar o século XIX é transitar por um terreno desconhecido para os nossos olhos, mas que, seguindo os
rastros deixados por documentos, impressos e literatura, por exemplo, é possível reconstruir suas práticas.
Neste processo, nos aproximarmos da construção do nosso tempo historio, entendendo que algumas práticas
vistas hoje com certa indignação ou com naturalidade, de fato foram fruto de uma série de conflitos tensões,
disputas e lutas de poder, mostrando que o mergulho no cotidiano nunca é linear ou homogêneo, mas plural,
escrito por múltiplas cores e grafias.
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