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Só a ANTROPOFAGIA nos une. 
Socialmente. Economicamente. Filosoficamente. 
Única lei do mundo. Expressão mascarada de 
todos os individualismos, de todos os coletivismos. 
De todas as religiões. De todos os tratados de paz. 
Tupi, or not tupi that is the question. (…)

Extrato do Manifesto Antropofágico (1928)
Oswald de Andrade
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APRESENTAÇÃO

Muito se tem dito dentro do ambiente universitário sobre o 
respeito à diversidade e a necessidade de uma educação para a paz. 

Entretanto, pensamos que há uma necessidade constante de 
se pensar e repensar a “Não-Violência” na educação na América 
Latina, tendo em vista a grande polarização da sociedade brasileira 
e, por conseguinte, da própria universidade.

O livro “A não-violência e a educação da América Latina 
– volume 2” é uma continuação da abordagem sobre o tema, 
como sequência independente do livro “A educação, a cultura 
e a não-violência na América Latina (2020)”1 que teve uma 
aceitação enorme do público leitor científico, por intermédio de 
sua gratuidade nas redes sociais2. 

Este segundo volume, portanto, terá inicialmente um 
lançamento virtual, em e-book fechado, totalmente gratuito para 
os leitores que optarem pela pesquisa científica. 

Cabe destacar que cada um dos autores deste livro, em 
capítulos individuais ou coletivos, é responsável pelos seus 
pensamentos e por sua construção científica totalmente livre. 

Exatamente pelo respeito à diversidade, tão pregada na 
academia, algumas vezes de forma utópica, nos reservamos a 
preservar a integralidade de exposições muitas vezes contrárias 
entre si, em capítulos independentes, pois julgamos que a 
verdadeira “não-violência”, termo adotado pelo grupo LABIRINTOS3 

1  A ideia original do título do volume 1 seria “A educação, a cultura e a violência na 
América Latina”, mas percebemos que o interesse comum era tratar da não propagação 
do ressentimento, do ódio, das mágoas e, sim, difundir a ideia da paz e da cidadania. 
Por isso, acrescentamos intencionalmente a negativa “não”, transformando o eixo para 
não-violência na América Latina, cunhando a nossa pesquisa nessa linha.
2  O volume 1 do livro está disponível para download gratuito, em e-book fechado, no 
link: https://www.grupolabirintos.org/p/01.html
3  O projeto LABIRINTOS é coordenado pelo Prof. Dr. Carlos Giovani Delevati Pasini 
e relaciona literatura e educação. O grupo é conveniado ao grupo KITANDA e envolve 
alunos do ensino médio e superior (Site: www.grupolabirintos.org).
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e KITANDA4, está no fato de aceitar a historicidade de cada 
pesquisador e respeitar as suas leituras e caminhadas. 

A presente coletânea é fruto de uma parceria proativa de 
todos os componentes da obra, que se prontificaram a executar 
as tarefas necessárias para que pudéssemos lançá-la no segundo 
semestre de 2020. 

A eficácia dos autores, com meta única estabelecida, que 
agora o leitor tem em mãos, criou esta publicação internacional 
como um projeto de integração literária e científica em torno 
das grandes áreas da educação, da cultura e da não-violência na 
América Latina. Ela possui publicações de autores dos seguintes 
países, em ordem alfabética: Argentina, Brasil e Chile. 

Na visão dos diversos protagonistas da obra5, de acordo com 
a sua pesquisa e estilo, o leitor irá se deparar com obras de cunho 
acadêmico-científico e outras de organização criativa e literária. 
Todas, contudo, terão o mesmo eixo de desenvolvimento: a busca 
da não-violência, ou seja, a difusão da paz. 

É fato que a educação e a cultura já possuem o seu caráter 
transformador, ocupando o lugar merecido de destaque na 
história de nossos povos e, por consequência, no corpo do texto. 
Acreditamos, contudo, que este livro, tanto quanto o anterior, 
contribui um pouco mais para o diálogo do assunto, do processo 
de sociabilização e de amorosidade nos espaços educativos e 
intelectuais de nossa latinidade.

Por fim, cabe destacar que todos nós, os participantes 
do livro, tomamos consciência da importância de nosso papel 
no processo de contribuição para o avanço de nossos povos no 
contexto da América Latina, nos assuntos tomados como foco 
dessa coletânea. Esperamos que você possa crescer, no decorrer 
da leitura ou pesquisa científica no livro, pois em um primeiro 

4  O grupo KITANDA: Educação e Intercultura é coordenado pelo Prof. Dr. Valdo 
Barcelos (Centro de Educação da UFSM) e pesquisa educação e intercultura, sendo 
cadastrado no CNPQ.
5  A partir desse parágrafo resolvemos inserir os mesmos pensamentos do Volume 1, 
tendo em vista a intencionalidade de repassar o mesmo ideal, ainda permanente.
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momento, tais textos custaram um grande empenho de nossa parte.
Parabéns a todos nós, autores e autoras, pela consecução 

de mais esse objetivo intelecto-profissional.
Agradecemos, também, aos leitores que investiram ou 

investirão tempo na leitura de nossa arte.

 Os (as) organizadores(as)
Santa Maria, RS, julho de 2020.
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A SOCIEDADE PATRIARCAL, A EDUCAÇÃO E A ORIGEM 
DE TODAS AS VIOLÊNCIAS - UMA CONVERSA COM 

HUMBERTO MATURANA

Valdo Barcelos

INTRODUÇÃO 

Ao observarmos nossa conduta e mesmo nosso conversar 
cotidiano, perceberemos que o linguajear1 utilizado é marcado por 
expressões de luta, de força, de guerra, de competição. Parece que 
precisamos explicitar uma forma de viver onde estamos sempre 
preparados para atacar ou defender. Para Humberto Maturana2 
isso fica evidente quando, por exemplo, em nossa sociedade 
patriarcal-matriarcal falamos em lutar contra o analfabetismo 
educacional, contra a fome, contra a poluição ambiental, contra 
as epidemias e pandemias. Enfim, vivemos como se todos os 
nossos atos requeressem o uso da força, e como se cada ocasião 
para agir fosse um desafio, algo a ser enfrentado com luta como 
competição. (MATURANA; VERDEN-ZÖLLER, 2004).

Para Maturana essa cultura patriarcal-matriarcal, é um 
modo de vida que se originou fora da Europa. É um viver cultural 
mantido por grupos humanos vindos da Ásia. Grupos Indo-europeus 
chamados de Kurgans. 
1    Linguajear, para Maturana, é o processo de conversação entre os seres humanos 
através de sua linguagem. Linguagem, esta, decorrente de um fenômeno biológico 
relacional constituído de interações recorrentes, sob a forma de um fluxo de coordenações 
de coordenações de comportamentos consensuais, entre um certo grupo ou comunidade 
de conversação.
2    Humberto Maturana, pensador latino americano (chileno). Nascido em 1928. Estudou 
medicina na Universidade do Chile. Doutorou-se em biologia pela universidade de 
Harvard. Professor Titular da Faculdade de Ciências da Universidade do Chile. Professor 
na Universidade Metropolitana de Ciências da Educação no Chile. Professor no Instituto 
de Terapia Familiar (Santiago-Chile). Doutor Honoris Causa pela Universidade Livre 
de Bruxelas. É reconhecido como um dos maiores pesquisadores atuais sobre a Biologia 
do amor e Biologia do conhecimento. Coordena, junto com Ximena Dávila, o Instituto 
Matríztico (Santiago-Chile).
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Eram pastores/cavaleiros/guerreiros. Viviam em torno do 
controle, da dominação, do uso da violência e do guerrear desde 
as fases mais remotas da história. Desse modo de viver histórico 
surge a desconfiança. De esse desconfiar nas condições ambientais 
materiais para sobreviver passa-se a viver uma desconfiança que 
passa culturalmente às outras gerações. Com essa desconfiança e 
medo começa uma mudança cultural, com fazeres guiados no medo 
mórbido e na desconfiança reiteradamente mantida. Esses modos 
de viver são incorporados pelos humanos que passam a guiar o seu 
viver fora da confiança básica de seres vivos, num viver cultural que 
nega a biologia do amor3. Esse viver patriarcal/matriarcal até hoje 
se manifesta com nosso fazer/sentir. Vivemos em torno do controle, 
da apropriação, da competição, da dominação. Entretanto, nesse 
contexto de relações vividas no patriarcado/matriarcado surgiram 
os desejos em torno da Democracia e da cidadania. Pois, embora 
o patriarcado/matriarcado seja central na nossa vida adulta de 
hoje, nascemos e crescemos, na ternura e calor materno durante 
os primeiros anos de vida. Essa maneira de viver na ternura e 
no amar, ainda se mantém dentro do patriarcado que vivemos 
como um viver cultural que conserva nossa biologia do amar. Os 
nossos desejos de adultos por um conviver democrático afloram 
em nós com sinceridade na medida em que aprendemos sobre a 
biologia do amar nesse conviver sem exigências, vivido de modo 
que aprendemos a sentir-nos vistos /escutados/respeitados. 

Está nesse conviver a origem dos nossos sentimentos sinceros 
em torno da Democracia como modos de conviver a equanimidade 
para fazer a equidade nas comunidades humanas4.
3   Amor aqui é tomado, conforme  Maturana, como a emoção fundamental que caracteriza 
o humano desde sua formação na ancestralidade biológica pré-histórica. O amar é o 
ânimo básico no qual surge o respeito por si mesmo e o respeito pelo outro na espontânea 
aceitação da presença de si mesmo e do outro. O amar consiste nas dinâmicas relacionais 
através das quais o outro, a outra, surge como legítimo outro na convivência com, é o 
fundamento do respeito mútuo. 
4   Para ler mais ver: Habitar Humano. Humberto Maturana & Ximena Dávila. Palas 
Athena, 2009. MATURANA & VERDEN-ZÖLLER, Amar e Brincar – fundamentos 
esquecidos do humano. Palas Athena, 2004.
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Esta orientação de cultura patriarcal, a que se refere 
Maturana, pode se estender a todas as nossas relações. Em especial 
pelo fato de que estabelecemos relações pautadas em exigências e 
em expectativas. São exigências que nos levam a negação do outro 
e mesmo de autonegação (BARCELOS; MADERS, 2028). A aceitação 
de viver sob as exigências de outro nos leva, inevitavelmente, 
ao stress, a doenças decorrentes da negação de nosso ser. Um 
exemplo de relação onde isto ocorre com muita frequência 
acontece nos locais de trabalho onde as pessoas são exigidas em 
muitas funções, são levadas a fazer/executar/desempenhar, várias 
tarefas e, muitas delas, de natureza contraditória. Algumas destas 
tarefas são até mesmo incongruentes em relação a nosso devir 
como ser no mundo. Tal contexto relacional acaba gerando uma 
neurose, uma situação de autonegação recorrente. Por outro lado, 
se estamos numa relação de não exigência até podemos executar 
várias tarefas diferentes, no fluir de nosso viver, sem que isto nos 
leve ao sofrimento, ao adoecimento. Um exemplo é o caso de 
nossa vida doméstica, onde somos chamados a desempenhar 
e atuar em diferentes atividades e, assim, o fazemos. Fazemos, 
inclusive, com muita serenidade e com prazer. Em serenidade 
porque não entramos em contradição emocional. Desde que 
não se coloquem exigências familiares para que façamos o que 
estamos fazendo. Para Maturana uma das grandes preocupações 
recorrentes em nosso viver cotidiano se refere ao alto índice de 
angústia que acomete as pessoas. Portanto, há que buscarem-se 
maneiras de diminuir o sofrimento, a neurose, enfim, termos 
menos momentos de angústia em nosso viver. Vale ressaltar que, 
para Maturana, o que denominamos de “angústia” nada mais é 
que o sentimento que decorre do fracasso frente a uma dada 
situação e/ou a um objetivo que nos colocamos e damos a ele uma 
importância muito grande, ás vezes até mesmo exagerada. Como 
podemos lidar com esta situação? Para Maturana, diminuindo as 
expectativas. Ou seja, diminuindo ao máximo as expectativas em 
relação ao que pode acontecer com os nossos desejos e objetivos 
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a serem alcançados. Mas como fazer isto se somos seres viventes 
de uma cultura onde o “fracasso” não é aceito ou mesmo tido 
como sinal de incompetência, falta de empenho ou, até mesmo, 
irresponsabilidade? De que maneira podemos fazer isto?

Simplesmente suprimindo5 as exigências e as expectativas 
em nossos relacionamentos com o(a) outro(a). Certamente que 
esta não é uma tarefa fácil. Ao refletir sobre essa possibilidade 
Maturana (1997) propõem que busquemos viver como vivem as 
crianças, ou seja, viver em um mundo sem angústias, sem pretender 
ser o que não somos realmente. Isso nos fará ficar em harmonia 
no viver do presente e não com as atenções e desejos voltados 
para um viver no futuro. Um viver que se paute, exclusivamente, 
pelos resultados do que se está fazendo ou preocupado com os 
resultados a serem obtidos.

Matrístico X Patriarcal – amar ou odiar, eis a questão para a 
educação

Embora o objetivo desse texto não seja fazer um estudo 
histórico da aventura humana no planeta terra, acredito ser 
importante apresentar uma sucinta retrospectiva antropológica 
e cultural de como chegamos a este modelo de sociedade Patriarcal 
que hoje predomina no mundo ocidental. Farei isto tomando 
como ponto de partida o que propõe Maturana em vários de seus 
escritos. Julgo pertinente esta reflexão em função da importância 
que o autor atribui a esta passagem de uma sociedade Matrística 
para uma sociedade Patriarcal. 

Em sua obra, Maturana apresenta muitas passagens em que 
busca identificar a vida em uma cultura matríztica que precedeu a 
cultura patriarcal europeia que hoje orienta nossas condutas sociais. 
Recorre a achados arqueológicos em regiões como as margens do 

5   Com frequência somos advertidos que isso é impossível. Contudo, se faz necessário que 
desejemos sinceramente fazer isso. Veremos que podemos não eliminar completamente 
as exigências e expectativas, contudo, podemos diminuí-las  em muito nas  nossas 
relações cotidianas.
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Rio Danúbio, nos Bálcãs e no Egeu. Reconhece que não podemos 
ter acesso direto a essas culturas, no entanto, propõe que ao 
observar a vida cotidiana de alguns povos que ainda vivem segundo 
uma cultura matríztica, bem como pelas redes de conversar6 
não-patriarcais presentes nas malhas das redes de conversação 
patriarcais que constituem nossa cultura patriarcal de hoje, é 
possível inferir que um outro modo de viver que não o patriarcal 
existiu. Isto deve ter se dado até cerca de sete mil anos antes de 
Cristo. Eram comunidades que viviam da coleta e de uma agricultura 
rudimentar para seu sustento. Pelos estudos arqueológicos e 
antropológicos pode-se perceber, segundo Maturana, que não 
existiam fortificações para defender as famílias; não se encontram 
diferenças hierárquicas entre homens e mulheres. Armas não eram 
usadas para adornar as sepulturas, donde se depreende que não 
eram usadas para guerras e conflitos. As crianças desta cultura 
de orientação matríztica, muito provavelmente, cresceram com 
a espontaneidade de quem vive em harmonia e em total sintonia 
com o mundo da natureza. As conversações que se estabeleciam 
nesta cultura matríztica, eram de participação, de cooperação, 
de respeito, de aceitação e, portanto, de ausência de negação do 
outro em seu fluir do viver. Para Maturana, o entendimento das 
relações que estabelecemos na sociedade ocidental moderna está 
profundamente marcada por esta virada no modelo de sociedade. 

Na educação, como estamos?
La educación responsable, requiere conocer que el amor és su 
fundamento” (Maturana, 1997:250).

Importante ressaltar que quando nos voltamos para refletir 
6    A expressão conversar aqui empregada é no sentido que Humberto Maturana (2004) 
dá para a mesma. Segundo este autor, a existência humana acontece no processo relacional 
do conversar. Nosso ser biológico, como humanos, se constrói na imersão do ato de 
conversar. Conversar é, para Maturana, o entrelaçamento entre o racional e o emocional 
no processo da linguagem. Ou dizendo de outra forma: Conversar, como dar voltas com 
o outro para se entender.
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sobre os processos educativos, hegemônicos na sociedade atual de 
orientação patriarcal, percebemos que eles, predominantemente, se 
sustentam no modelo de competição, de dominação e de controle 
mais que em qualquer outra proposta epistemológica ou filosófica.

Estes modelos educativos de origem patriarcal e orientados 
na perspectiva de que somos seres racionais nos faz negar algo, 
básico, segundo Maturana: o fato de que a emoção que funda o 
social7 é o amor. E só pode ser ele. A educação é algo que acontece 
em uma relação social, logo, o amor é a emoção necessária para 
que a educação aconteça. Ou seja: amar é a emoção fundamental 
para que o educar-se aconteça. Um ato de educar que se constitua 
na orientação do deixar o outro aparecer (MATURANA; DÁVILA, 
2019). Uma educação, desse tipo, é uma educação pautada pela 
cooperação e pela colaboração e, jamais, pela violência.

O deixar aparecer, a que se referem os autores(as) é uma 
disposição, um modo de estar no viver e conviver sem exigências, 
sem expectativas sobre si mesmo e sobre o mundo que se vive. 
Certamente que isso não é algo fácil, particularmente, numa cultura 
de competição e de negação do outro(a) na qual se busca ser dono 
da verdade no caso, sempre a minha verdade. Verdade, essa, que 
me daria poder pela obediência dos outros e que, como me da 
poder, não estou disposto a abri mão dela. O “deixar aparecer” não 
é uma visão que se dá desde uma teoria, doutrina ou ideologia. 
Ao contrário, é um encontro em que se vê a legitimidade do que 
existe. Não vemos sem deixar aparecer e o deixar aparecer é aquilo 
ao que nos referimos quando falamos de amar. 

Se não nascemos nem amando nem odiando ninguém em 
especial, caberia então perguntar: com quem aprendemos a odiar 
tanto, tantos e com tamanha virulência a ponto de buscar sua 

7    Social é aqui tomada na perspectiva apresentada por Maturana. Para ele, relações 
sociais são relações que surgem no amar. Ou seja: no respeito mútuo, na aceitação 
mútua, no reconhecimento da legitimidade espontânea do outro. Nesta perspectiva, 
toda relação pautada na autoridad, na dominação de um sobre outro não é uma relação 
social. Um clássico exemplo disto são os sistemas hierárquicos organizacionais, como, 
por exemplo, as forças armadas.
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eliminação física e espiritual? Aprendemos no fluir do nosso viver. 
Ou seja: na convivência com as pessoas com as quais partilhamos 
nosso cotidiano desde a mais tenra idade. Existe uma máxima de 
Maturana onde ele sugere que: as crianças serão seres adultos 
muito parecidos com os adultos com os quais elas conviveram. 
Isso é de uma simplicidade de fazer chorar, nós adultos.

Porque Matríztico e não Matriarcal?
Optei pelo termo matrístico em detrimento de matriarcal 

seguindo o que propõe Maturana, para quem faz toda a diferença 
esta conotação. No livro Amar e Brincar – fundamentos esquecidos do 
Humano, Maturana e Zöller (2004) referem que o termo matríztico 
tem o sentido de reafirmar uma situação cultural particular na qual, 
a mulher tem uma presença marcada pelo místico, que repercute 
numa ação acolhedora e de coerência sistêmica que rompe com a 
hierarquia e com a dominação. Isto implica, entre outras questões, 
uma relação que se sustenta no acolhimento, na aceitação mútua e na 
liberdade em sintonia com o maternal fora do modelo hierárquico e 
mesmo autoritário. É neste sentido que a palavra matríztica é o oposto 
ao matriarcal. Matriarcal teria o mesmo sentido que patriarcal, na 
medida em que significa que as mulheres teriam o papel dominante8. 
Segundo Maturana busca mostrar nesse livro, como de resto em 
toda sua obra, as proposições de Maturana, para refletir sobre a 
relação matríztico e matriarcal, se baseiam na condição humana - e 
de todo animal - de que a vida é um processo que decorre do fluxo 
do emocionar9 do viver em relação ao mundo que vive. 

Para Maturana, são nossas emoções e não a razão que 
orientam, no cotidiano, o que optamos por fazer ou deixar de 
fazer. Ao contrário do que comumente escutamos nas conversas, 

8    A expressão matríztica é aqui usada intencionalmente, para designar uma cultura 
na qual homens e mulheres podem participar de um modo de vida centrado em uma 
cooperação não-hierárquica. Tal ocorre precisamente porque a figura feminina representa 
a consciência não-hierárquica do mundo natural ao qual nós, seres humanos, pertencemos, 
numa relação de participação e confiança, e não de controle e autoridade, e na qual a vida 
cotidiana é vivida numa coerência não-hierárquica com todos os seres vivos. 
9    Para Maturana Emocionar é o verbo que diz da ação resultante de nossas emoções no 
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e mesmo nos debates acadêmicos e científicos, o que determina 
nossas condutas relacionais não é a razão e, sim, as emoções. 
Justifica isto ao afirmar que cada momento em que procuramos 
demonstrar as origens de nossas condutas recorremos à razão e 
negamos as origens emocionais. Para Maturana e Zöller (2004:29), 
cada vez que afirmamos que nossas ações são racionais, lançamos 
mão de argumentos que ocultam os fundamentos emocionais 
em que ela se apoia, assim como aqueles a partir dos quais surge 
nosso suposto comportamento racional.

Outra importante distinção a ser feita é quanto ao que se 
refere a masculino e feminino. Em sua obra, Maturana mostra 
que esta identificação entre matríztico com feminino e patriarcal 
com masculino não é adequada. Para ele, esta associação acaba 
nos cegando frente à complementaridade que constitui, desde 
a origem, o homem e a mulher em suas dimensões que, por seu 
turno, os constituem como humanos. O que ocorre, segundo 
Maturana, é que com o encontro entre a cultura pastoril-
patriarcal vinda da Ásia, e a cultura matríztica da Europa, surgem 
contradições fundamentais como, por exemplo, uma que opõe 
uma infância matríztica mantida pelas mulheres matrízticas e a 
criação de seus filhos, e uma outra cultura adulta de conotação 
patriarcal sustentada pelos homens em suas conversas e práticas 
de guerra, de competição, de apropriação e de dominação. Se 
observarmos a distribuição das “tarefas cotidianas” nas famílias 
de orientação patriarcal, perceberemos que as atividades ligadas 
a força, a competição, as disputas ficam, via de regra, a cargo 
do pai, já as atividades ligadas ao cuidado, à delicadeza e ao 
acolhimento são assumidas pela mãe.  

Paradoxalmente, vivemos em um ambiente cultural que fala 
o tempo todo de amor, contudo, as nossas ações fazem a negação 
deste amor. Tal modo de viver decorre, segundo Maturana, da 
estrutura patriarcal europeia da qual somos herdeiros. Uma cultura 

fluir de nosso viver cotidiano.  Essa expressão refere-se, em especial, as nossas condutas e 
ações cotidianas que surgem em nossos relacionamentos, tais como: medo, tristeza, alegria.
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europeia que tem sua origem no encontro entre a cultura patriarcal 
indoeuropeia, que invade a Europa cerca de 5.000 anos antes de 
Cristo, com as culturas de orientação matríztica que na Europa 
de então existiam. Como resultante deste encontro, a cultura 
matríztica é destruída e subjugada pela cultura invasora patriarcal. 
Da cultura matríztica existente o que se mantém é apenas a relação 
entre as mães e os filhos. Seria o que restou da cultura matríztica. 
Ou seja: temos na infância o cuidado matríztico e na fase adulta 
a dominação da cultura patriarcal. A forma como orientamos o 
fluir do viver, bem como a educação das crianças decorre desta 
dualidade. Maturana resume esta maneira de organizar o fluir do 
viver e o educar das crianças, no sentido da violência e da guerra, 
afirmando que por um lado guiamos as crianças numa conduta de 
respeito, de aceitação, no respeito por si mesmo, no compartilhar 
e na sensualidade ingênua do viver e conviver, e por outro lado à 
medida que vão ficando adultas as orientamos para luta, para a 
competição, para apropriação, enfim, para um viver pautado pela 
negação do outro. Ou seja: “Guiamos nossos filhos na infância 
na biologia do amor e na juventude os guiamos na biologia da 
agressão”. (MATURANA, 1997:54).

A educação e uma cultura10 de co-operação – considerações 
finais

Contudo, é necessário entendermos que o fato de vivermos 

10   Conforme proposto por Maturana, começa a aparecer uma cultura quando permanecem 
através das gerações certos modos relacionais de conviver. Os humanos convivemos 
na linguagem e no conversar. Com o termo cultura passa-se a conotar certo modo de 
conversar, o qual passa a se fixar transgeracionalmente em redes de conversações. Uma 
cultura se especifica através de um certo conjunto de modos de conversar. Nesses modos 
de conversar se mantém certos modos condutuais. Estes como condutas relacionais e 
sentires relacionais íntimos que permanecem, e com eles se configura a cultura. Nesta 
perspectiva, fala-se em cultura, biologia e em Biologia-cultural, pois, os humanos na 
linguagem, durante e enquanto vivos, vivemos no conversar. Através dessa noção de 
cultura, vê-se que vivemos, em múltiplas culturas. Como humanos, participamos e, 
desde nosso fazer, conservamos o viver/conviver em múltiplas redes de conversações. 
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numa sociedade de orientação patriarcal, como dominadores(as), 
como competidores(as) e na desconfiança em relação ao outro, não 
nos tira a possibilidade de reverter esta forma de viver. A escola, 
bem como os diferentes espaços onde a educação acontece, e 
a forma como organizamos estes espaços, é fundamental para 
darmos uma outra orientação para nosso modo de viver, isto, é 
preciso dizer, se não estamos satisfeitos, contentes, com a forma 
adotada para viver nosso cotidiano. A educação escolar pode ter 
um papel muito importante nesta “virada”, nesta mudança de 
orientação em busca de edificação de uma outra sociedade e na 
construção de um outro país para vivermos. Qual seria, então, 
o papel da escola na sociedade que vivemos e que poderia nos 
orientar no sentido de uma cultura matríztica?

A partir desta compreensão é que para Maturana o papel 
da educação e da escola é: permitir e facilitar o crescimento das 
crianças como seres humanos que respeitam a si próprios e os 
outros com consciência social e ecológica, de modo que possam 
atuar com responsabilidade11 e liberdade12 na comunidade a que 
pertencem (MATURANA, 2000:13). Apenas isto. Simples assim. Um 
passo importante para começarmos a mudar a cultura de violências 
Conversamos, e, no conversar, mantemos certos modos de conversar, entre pessoas 
no conviver. Pode-se ver, assim, que as culturas, acontecem na medida em que são 
conservados certos modos de conversar, e com esses modos de conversar surgem redes 
de conversações. Como se os indivíduos fossem nódulos dessas redes. 
11    Segundo Maturana para atuar em liberdade alguém precisa atuar desde si mesmo. 
Responsabilidade é um dar-se conta, espontaneamente, sem um controle externo que nos 
obrigue a isto, de que nossas ações têm repercussões, que geram consequências para os 
outros(as) com os quais convivemos e, também, com relação à pessoa que sou no mundo 
que vivemos. A responsabilidade requer que estejamos, permanentemente, refletindo 
sobre nossos atos cotidianos. Este refletir, precisa, segundo Maturana, fazer-se em total 
desapego às minhas verdades à priori. É este desapego que abrirá caminho para a escuta 
sincera do outro. Se uma pessoa, criança ou adulto, atua para obedecer a outro não há 
responsabilidade. Atuar respondendo às exigências e expectativas de outro não é agir 
com responsabilidade. A responsabilidade emerge com nossos fazeres que surgem quando 
aprendemos a viver/conviver no amar. Isto é, quando aprendemos a viver sentindo-nos 
vistos, escutados, respeitados, e sabendo respeitar a nós mesmos a partir desse conviver. 
12    Segundo Maturana viver em liberdade consiste em que nos demos conta, que 
assumamos as consequências de nossas ações e atitudes cotidianas. Assim agindo, 



25

A não-violência e a educação da América Latina - Volume 2

e de negação do outro estabelecida na sociedade patriarcal, é 
aceitarmos que não podemos ensinar para as crianças o que é 
a sua cultura. O que podemos fazer é criar um espaço onde elas 
viverão os diferentes modos culturais que, assim, incorporarão 
em seu viver de crianças, de jovens e de adultos.

No entanto, para que isto ocorra se faz necessário que 
tanto homens como mulheres vivam, experienciem, espaços de 
viver co-elaborativo e de aceitação mútua. Que exercitem a co-
inspiração, e, principalmente a cooperação e a co-participação 
numa convivência acolhedora e libertadora. Uma relação deste 
tipo só poderá acontecer se vivermos o fluir de nosso viver sem 
exigências e sem expectativas em relação ao outro e a nós mesmos. 
Isto precisa começar o mais cedo possível. Portanto, o momento da 
mais tenra infância é o momento mais adequado para se começar 
a estabelecer este espaço de cooperação. Co-operação como algo 
que significa co-operar. Ou seja: operar com o outro. Operar junto, 
numa emoção de aceitação mútua no fluir do viver cotidiano. Essa 
emoção é a emoção do amar. Penso que este poderia ser um ponto 
de recomeço para que tivéssemos, no mundo uma educação em 
geral e uma educação infantil em particular, que nos encaminhasse 
para um viver no amar ao outro. 

Somos Homo sapiens-amans amans .  Somos 
amordependentes. Se entendermos isso, seremos capazes de 
estabelecer relações de cooperação e de colaboração entre cada 
um de nós e, consequentemente, entre as cidades, os estados, 
enfim, as nações desse tão maltratado planeta.

estaremos em coerência com nossos desejos nos espaços de convivência. Para sermos 
verdadeiramente livres, há que começar a respeitar a nós mesmos, num primeiro momento 
para, com isto, aprendermos a respeitar o outro. Isto requer ser aprendido, e se aprende 
vivendo.
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CURRÍCULO, EDUCACIÓN EMOCIONAL Y CULTURA DE 
PAZ. DESAFÍOS PARA EL SIGLO XXI.

Ramón Ortiz Acuña
Lidia Sepúlveda Lillo

Como sabemos, la palabra currículum o currículo y el área 
de conocimiento en el contexto de la educación a la que hoy hace 
referencia, nacen en épocas históricas muy distintas; en el primer 
caso, estamos situados en la antigua Roma, ya que el término 
proviene del latín “currere”, cuyo significado en español puede 
ser traducido como “carrera, caminata, jornada” (Herrán, 2012; 
Kemmis, 1993, RAE, 2019) y, en el segundo, nos encontramos a 
principios del s.XX, en cuanto existe consenso entre los historiadores 
del tema, que fue la publicación de la obra “The Curriculum”, de 
Franklin Bobbit,  el año 1918, lo que da inicio al estudio de este 
como una disciplina específica dentro del campo educativo. Sin 
embargo, a pesar de la diferencia temporal entre la etimología de 
la palabra y la conformación de la disciplina, existe una profunda 
relación en la forma cómo se ha materializado este constructo en 
los sistemas educativos modernos.  Tal vez, esa procedencia, desde 
la mirada del pensamiento ilustrado, que sustenta el nacimiento e 
implementación de los estados nacionales (Puelles, 1993), sumado 
a las bases epistemológicas del modernismo, nos ha improntado 
a la hora de abordar el diseño, desarrollo e implementación de 
los procesos educativos formales. 

Las premisas que sustentan la llamada modernidad son parte 
consustancial de lo que ha sido el desarrollo del curriculum en 
occidente, ya que, en la mayoría, sino en todos los casos, el currículo 
educativo ha sido el producto derivado de las Constituciones 
Políticas que se dictan a partir de la invención del Estado- Nación y 
la necesidad de la creación de ciudadanos leales al mismo (Tröhler, 
2017). En el mismo sentido, cuando hablamos de currículo, no 
podemos sustraernos del lema cartesiano cogito ergo sum, base 
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epistemológica del sujeto moderno, ya que a ello nos remite esa 
carrera que emprendemos en todo proceso formativo.  Es imposible 
no ver en esa conceptualización la premisa del pensamiento 
ilustrado, esa firme convicción de que es posible construir, usando 
la misma lógica, tanto un camino, como a un ser humano, a partir 
de la acción concertada de unos cuantos expertos.  Al respecto, 
Amadio, M, Opertti, R, y Tedesco, J.C., afirman que aún se mantiene 
una noción instrumental de la educación, conceptualizada y 
diseñada “como un proceso meramente técnico que tiene que 
producir ‘resultados’ estrictamente alineados con las exigencias 
de la economía y a reducir su función a la preparación de personas 
competitivas en el mercado local y global” (2014:2).

Conceptualizar el currículo formal como una carrera nos ha 
contagiado, en primer lugar, de la urgencia, de la prisa, de la velocidad 
que ha caracterizado el llamado “progreso”, premisa sustantiva 
en el mundo occidental. Y, en segundo lugar, nos ha impelido a 
asumir los procesos formativos desde una lógica productiva, que 
reduce la acción educativa al logro de un propósito principalmente 
académico predefinido, desconociendo que su sentido no solo debe 
ser convergente y centrado en la superación de cada uno de los 
niveles que lo estructuran, sino que también debe ser divergente 
y abierto, orientado a asistir y acompañar el desarrollo de quienes 
lo experimentan. En tal sentido, aunque el currículo como tal se 
ha desarrollado como área sistemática de estudio en la llamada 
educación formal, no puede quedar reducido solo a un dispositivo 
cultural al servicio del Estado, como inicialmente fue concebido, sino 
que debe alinearse al propósito mucho más amplio y complejo que 
implica la educación como invención cultural de nivel evolutivo, tal 
como lo señala C.H. Waddington: 

El hombre es el único de los animales que ha desarrollado este 
modo de transmisión extragenético a un nivel que rivaliza y que 
realmente supera en importancia al modo genético. El hombre 
adquirió su capacidad de volar no por algún notable cambio 
en la reserva de genes disponible para la especie, sino por la 



31

A não-violência e a educação da América Latina - Volume 2

transmisión de información por medio del mecanismo acumulativo 
de la enseñanza social y el aprendizaje. Él ha desarrollado un 
mecanismo sociogenético o psicosocial de evolución que se 
superpone, y a menudo desplaza, al mecanismo biológico que 
depende solamente de los genes (1975:48).

Hoy, que las circunstancias mundiales, a propósitos del 
Covid-19,  nos han obligados a detener el “tren del progreso” y nos 
han confinado al aislamiento y a la reflexión sobre lo que hemos 
estado realizando en cada uno de los campos de acción en los 
que nos desenvolvemos, tenemos la posibilidad de replantearnos, 
más parsimoniosamente, el sentido del mismo, especialmente a 
la luz de los nuevos desafíos que nos exigen los tiempos actuales. 

Desde tal perspectiva, los desafíos del currículo en el siglo 
XXI se debieran centrar en superar, en primer lugar, la excesiva 
racionalidad técnica (factor de socialización durkheimiano) que 
impregna la actual propuesta curricular de los sistemas educativos, 
para rescatar la función primordial en la que debe situarse la 
educación formal, es decir, ser efectivamente parte del dispositivo 
sociogenético de desarrollo humano que le corresponde a la 
educación y,  en segundo lugar, dejar atrás el ya manido argumento 
que el centro de su acción  se reduce al  llamado proceso de 
enseñanza aprendizaje (Molina, 2006).

El primer desafío implica asumir, que las premisas que 
sustentaron el proyecto de la modernidad: excesiva valoración 
de la racionalidad, progreso ascendente e ilimitado, la desmedida 
confianza en la ciencia, la verdad objetiva, el ser humano separado 
de su entorno ecológico, la explotación depredadora de los recursos 
naturales, el lucro y ascenso social como fin último de la actividad 
humana, etc., necesitan ser superadas. Se requiere potenciar un 
currículo que considere al ser humano desde su dimensión biológica 
y cultural, no solo como un ser racional, sino primordialmente como 
un ser emocional, relacional y complejo (Maturana 1990,1991; Morin, 
1973, 1996); por tanto, no solo sociocéntrico, centrado en el abordaje 
de competencias instrumentales orientadas a la estandarización y 
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la productividad, sino que, sobre todo, enfocado en el desarrollo de 
competencias de individuación, ya que estas últimas son, finalmente, 
el motor del cambio cultural, en palabras de Víctor Molina: “si la 
educación solo tuviera que ver con la transmisión de la cultura y con 
su posterior aprendizaje por parte de los individuos no sería posible 
la innovación y la transformación cultural” (2006: 61). Es en esta 
dimensión donde es posible desarrollar las principales competencias 
para el s XXI: “La resolución de problemas, la reflexión, la creatividad, 
el pensamiento crítico, el metaconocimiento, la asunción de riesgos, 
la comunicación, la colaboración, la innovación y la capacidad de 
emprendimiento” (Scott, 2015:10).

El segundo desafío implica superar la noción de un currículo 
centrado solo en la optimización de procesos de enseñanza 
aprendizaje, confinado al aula y a fines primordialmente académicos. 
En la actualidad existe consenso que los sistemas educativos han 
tendido a secuestrar la educación como fenómeno epigenético de 
efecto evolutivo en la especie humana, reduciéndola a un quehacer 
raciotécnico, enclaustrado a la sala de clases y encorsetado por 
currículos y normas que están definidas desde el poder político 
y económico de cada estado nacional. En esta perspectiva, el 
gran esfuerzo del sistema queda centrado en la revisión de los 
contenidos, en la verificación de su conocimiento por parte de los 
estudiantes, en la demostración de su uso en ejercicios diseñados 
para ser respondidos en contextos académicos y, finalmente en la 
certificación del proceso; todo ello como parte de un paradigma que 
no supera el algoritmo conductista enseñanza – aprendizaje, que 
refuerza la representación social sobre que el último solo existe en 
función del primero, invisibilizando el aprendizaje autónomo, social 
y abierto. Al respecto, una de las últimas innovaciones conocidas es 
el planteamiento de Robert Barr y John Tagg, quienes publican un 
artículo en el año 199513 que titulan “From Teaching to Learning. 
A New Paradigm for Undergraduate Education”, en el que señalan 
con total convicción que “…un colegio es una institución que existe 

13   El artículo original se publicó en la revista CHANGE, en su edición noviembre/
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para producir aprendizaje. Este desplazamiento que lo cambia 
todo, es a la vez necesario y deseable” (Barr y Tagg, 2000:1). 

Sin desconocer el avance que significa transitar a un enfoque 
metodológico centrado en el aprendizaje, se puede apreciar que tal 
cambio no supera el paradigma tradicional, sino que solo lo inclina, 
explícitamente, en favor de los procesos de empoderamiento del 
currículo educativo por parte del estudiante, pero siempre en el 
contexto del logro académico, de tal modo que los límites de su 
desarrollo quedan definidos principalmente por los contenidos que 
deben superar. En suma, el desafío, consiste en pensar en el sentido 
que tiene el aprendizaje para los seres humanos y, claramente, esa 
significación es lo que intenta satisfacer la educación y es el gran 
desafío del currículo. El aprendizaje es un fenómeno consustancial 
a la vida, sin aprender no hay posibilidades de sobrevivir, ni menos 
aún, desarrollarse y, en el caso de los seres humanos, desde la 
hipercomplejidad que nos define, este desarrollo constituye el gran 
desafío de los procesos educativos, por tanto, en la medida que ese 
foco sea el que ilumine y guíe los procesos curriculares, se estará 
avanzando efectivamente a un cambio paradigmático, en tanto que 
la educación “Es un proceso de múltiples relaciones, multiforme 
y multidimensional, en el que los seres humanos participan de la 
vida mental y cultural que define a los miembros de la especie, 
colectiva e individualmente, en un momento histórico y evolutivo 
determinado” (Molina, 2006:53).

Educación emocional

La emocionalidad constituye la plataforma en la que se 
sustenta la multidimensionalidad del ser humano, por lo que 
desconocerla ha generado una lamentable reducción de las 
acciones educativas de los sistemas formales, cuyo centro ha sido 
el desarrollo cognitivo, invisibilizado la base en la que este opera. 

diciembre de 1995, Volumen 27, número 6.
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El constructo Educación Emocional comienza a adquirir 
identidad a partir de la última parte del siglo XX, de hecho, el 
concepto emoción fue desarrollándose y transformándose en el 
camino, desde su abordaje en el campo de la psicología hasta su 
inmersión en el terreno educativo (Cebriá, 2017). No obstante, 
Rousseau, un par de siglos antes, fue pionero en llamar la atención 
sobre el gran valor de la educación de los sentimientos (Naranjo, 
2007). 

En la literatura psicopedagógica, se estima que el término 
“educación emocional” se menciona por primera vez en los 
años 70, en la revista Jornal of Emocional Education, (1973), con 
una concepción “racional-emotiva”, como pauta para controlar 
pensamientos irracionales o automáticos, que se creía, podían 
llevar a tomar malas decisiones (Pérez y Peña 2011). Sin embargo, 
fue la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (1983), la que 
se constituye en referente de la actual concepción de educación 
emocional, ya que, supera la visión tradicional de un solo tipo 
de inteligencia de orden cognitivo y aporta con los conceptos 
de inteligencia interpersonal e intrapersonal, relacionadas con 
habilidades de interacción social asertivas y autogestión de sí 
mismo, vinculadas a competencias emocionales. 

En la misma línea de desarrollo, el constructo inteligencia 
emocional fue introducido por Salovey y Mayer en los años 90 y 
divulgado por Goleman (1995), en su conocida obra “Inteligencia 
Emocional”. Según Salovey y Mayer (1997), la inteligencia emocional 
incluye habilidades para: percibir con precisión, valorar y expresar 
emoción; acceder y/o generar sentimientos; comprender la 
emoción y el conocimiento emocional; regular las emociones 
y para promover crecimiento emocional e intelectual. Por su 
parte, Goleman (1995) propone que todas las personas pueden 
desarrollar inteligencia emocional y, por tanto, ser emocionalmente 
inteligentes, tesis que pone al mismo nivel, e incluso, por sobre 
la inteligencia general, afirmando que el  EQ (Emotional Quotient) 
en el futuro substituirá al IQ (Intelligence Quotient). Otro relevante 
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aporte de este autor fue convertir el tema en centro de interés 
público, dada la popularidad que alcanzó su libro. 

Sin embargo, aun cuando dichos aportes constituyeron 
avances relevantes, todavía la educación emocional solo seguía 
estando presente en el currículo oculto de los sistemas escolares, o 
siendo apenas parte de los fundamentos formativos que, desde los 
tiempos de las corrientes cognitivistas, aparecían como pequeñas 
luces que iluminaban su importancia. De hecho, Piaget (2005), 
en año 1954, ya la considera como un componente consustancial 
de los procesos de desarrollo del pensamiento, cuando afirma 
que: “No hay mecanismo cognitivo sin elementos afectivos” (p.19), 
así como: “tampoco hay un estado afectivo puro sin elementos 
cognitivos” (p.19).

Posterior a Goleman, la neurociencia hace un notable 
aporte en el estudio del llamado “cerebro emocional”, lo que 
genera una gran cantidad de artículos científicos, a partir de la 
década de los noventa, configurando una nueva área de estudio: la 
neuroeducación, la que releva la importancia de las emociones en 
el aprendizaje. En este contexto, Francisco Mora (2013), Doctor en 
Neurociencia y Medicina, afirma en el título de uno de sus libros: 
“Solo se puede aprender aquello que se ama”.

Por otra parte, desde la biología del amor, Maturana 
(1995), hace una importante contribución a la transición desde la 
inteligencia emocional a la educación emocional contemporánea, 
al considerar que la educación debe abarcar todas las dimensiones 
del vivir humano, afirmando que somos seres emocionales que 
buscamos validar nuestras emociones racionalmente, precisando 
que la aceptación del aprendizaje solo se produce por motivos 
emocionales y no racionales.

Actualmente, la educación emocional adquiere cada vez más 
presencia en los sistemas educativos de los Estados Nacionales, 
ya que, en las últimas décadas, han surgido numerosos estudios, 
en diversas disciplinas vinculadas a la educación, que sustentan 
la urgente necesidad de incorporarla en el currículo educacional 
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formal. En Latinoamérica, Argentina, es uno de los primeros 
países que cuenta, en el Estado Provincial de Misiones, con una 
ley de educación emocional14. Paralelamente, en España y en 
Chile, emergen dos propuestas sobre su rol e importancia. En 
España, Rafael Bisquerra señala que la educación emocional es 
“…un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende 
potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como 
elemento esencial del desarrollo integral de la persona, con objeto 
de capacitarle para la vida. Todo ello tiene como finalidad aumentar 
el bienestar personal y social.” (2003:21). En Chile, Juan Casassus 
(2005) propone, que es posible educar nuestras reacciones ante 
las emociones, a partir de un proceso educativo orientado al 
desarrollo de la conciencia y la comprensión emocional. 

Hoy, “la educación emocional es una innovación educativa 
que responde a necesidades sociales no atendidas en las materias 
académicas ordinarias” (Bisquerra, 2003:7). Este constructo 
considera el desarrollo de competencias emocionales como un 
desafío permanente durante todas la vida, lo que la supone como 
consustancial a los procesos educativos informales y formales; 
sin embargo, la mayor parte de los sistemas educativos actuales 
en el mundo, aún no contemplan la educación emocional en los 
currículos formativos o, como es el caso chileno, la incluyen solo 
de manera implícita y precaria para los niveles de educación inicial, 
enseñanza básica y media, en los programas de la asignatura 
de Orientación y en la declaración de Objetivos de Aprendizaje 
Transversales (OAT), que establecen metas de carácter general 
para la educación escolar, en el contexto del desarrollo personal, 
intelectual, moral y social de los estudiantes. Por tanto, aún muy 
lejanas de las competencias emocionales requeridas para un 
desempeño consistente y armónico con las exigencias del mundo 
actual15.
14    Para más información revisar la URL:
http://www.diputadosmisiones.gov.ar/web_camara/archivos/proyectos/P46573.pdf 
15  En Chile, existe un reciente proyecto de ley sobre educación emocional, que se encuentra 
en etapa de discusión  inicial  en la  Comisión de Educación de la Cámara Diputados.
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Educación emocional: plataforma para el fortalecimiento de 
una cultura de paz

La valoración de la emocionalidad como un componente 
consustancial a nuestra condición humana y, por tanto, un aspecto 
clave para un desarrollo personal y social más consistente y 
armónico, nos remite a considerar la educación emocional 
como una plataforma suficientemente sólida para sustentar la 
implementación de una educación para la paz.  

Considerando la premisa expuesta, el estudio de la OCDE 
sobre “Habilidades para el Progreso” (OECD, 2015), determinó 
que, el desarrollo de habilidades sociales y emocionales tiene 
un efecto positivo en la salud de las personas y en el bienestar 
subjetivo, así como en la reducción de los comportamientos 
antisociales. Los resultados muestran que la responsabilidad, 
la sociabilidad y la estabilidad emocional (regulación de las 
emociones), están entre las dimensiones más importantes de las 
habilidades sociales y emocionales que afectan las perspectivas 
futuras de las niñas y niños (según el modelo Big Five16). Las 
habilidades sociales y emocionales no operan de forma aislada, 
de hecho, interactúan con las habilidades cognitivas y mejoran 
las posibilidades de desarrollo de niñas y niños. La OCDE confirma 
esta tesis en el marco conceptual del nuevo estudio en curso, 
denominado: “Habilidades sociales y emocionales para el éxito 
y el bienestar de los estudiantes”17, y enfatiza su relevancia para 
una amplia gama de actividades educativas (Chernyshenko, O., 
M. Kankaraš y F. Drasgow, 2018).

16   Esta nominación hace alusión a es una taxonomía o clasificación de rasgos de 
personalidad que analiza la composición de cinco dimensiones de personalidad en su 
sentido más amplio: Neuroticismo, Extraversión, Apertura a la experiencia, Amabilidad 
y Responsabilidad.
17   La traducción es nuestra. El título original es: “Social and emotional skills for student 
success and well-being”. Para más información, se sugiere revisar la URL: https://www.
oecd-ilibrary.org/education/social-and-emotional-skills-for-student-success-and-well-
being_db1d8e59-en



38

A não-violência e a educação da América Latina - Volume 2

Los objetivos principales de la educación emocional 
apuntan a la adquisición de una mayor conciencia de las propias 
emociones, al reconocimiento de las emociones de los demás, 
a la capacidad de auto regulación y de contagio de emociones 
positivas, al logro y ejercicio de la automotivación, así como de una 
actitud positiva ante la vida (Bisquerra, 2003). En consecuencia, 
desde nuestra experiencia docente, su abordaje constituye una 
oportunidad en el desarrollo de personas mucho más empáticas, 
asertivas, colaborativas y capaces de construir y propiciar una 
lógica sociorelacional centrada en la paz.  Un desarrollo emocional 
asertivo, promueve la conciencia de que el otro posee una existencia 
tan válida y legítima como la mía, lo que potencia interacciones 
sociales respetuosas y consideradas. Sobre este aspecto,  Maturana 
(2017), nos recuerda que relacionarnos desde la aceptación del 
otro y no desde el conflicto, promueve dinámicas de interacción 
social más constructivas y permite relaciones emocionalmente 
más satisfactorias. 

En el año 1998, la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas proclamó al Año 2000, como el Año de la Cultura 
de paz. Para su celebración, un grupo de Premios Nobel redactó 
un manifiesto que contiene una serie de principios claves con los 
cuales es necesario que todo ciudadano se comprometa en su vida 
cotidiana, en la familia, en el trabajo, la comunidad, el país y la 
región para lograr la cultura de paz18. Estos principios rescatan el 
respeto a la vida y la dignidad de cada persona, la no violencia activa 
en todas sus formas, la generosidad y la solidaridad, la libertad de 
expresión, la diversidad cultural y el cuidado de nuestro entorno 
ecológico. Desde esta perspectiva, la educación formal y los sistemas 
educativos, como instrumentos de los Estados, requieren resituar 
el foco, que ha estado históricamente centrado en el progreso 
económico de las naciones y en la formación de ciudadanos leales 
y contribuyentes a estos; promoviendo el desarrollo de personas 
conscientes, tolerantes, empáticas y participantes activas de las 

18    Para más información revisar la URL:https://www.um.es/paz /main2.html
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dinámicas de su entorno social. Para lo cual, se hace necesaria 
una educación preocupada del desarrollo humano, que aborde 
transversalmente la prevención de la violencia, resguardando  los 
derechos fundamentales de las personas, a través del desarrollo de 
competencias socioemocionales, de tal modo que las estudiantes 
fortalezcan sus procesos de socialización e individuación y cuenten 
con herramientas que propicien la construcción de interacciones 
relacionalmente asertivas y colaborativas, así como la resolución 
pacífica de sus diferencias y conflictos.

La UNESCO, en su declaración sobre Diversidad Cultural 
(2001), asevera que   la educación es esencial para fortalecer 
los fundamentos de la tolerancia y reducir la discriminación y la 
violencia, por ello, ha realizado un trabajo durante varios años, para 
la promoción de una cultura de paz por medio de la educación, 
apoyando a los estados miembros para que impartan una educación 
de calidad e inclusiva, que fomente la paz, los derechos humanos, 
la tolerancia, el entendimiento intercultural, la democracia, el 
respeto y la no violencia.  Esto nos llama de forma urgente, a 
la introducción de las competencias socioemocionales, como 
eje medular y estratégico de los currículos, para su subsecuente 
implementación, de modo que estén integralmente contemplados 
en los proyectos educativos institucionales. Considerando lo dicho 
y, a modo de cierre, citamos a Paulo Freire, quien, al momento 
de recibir el premio de la Educación para la Paz de la Unesco, nos 
recuerda: 

La paz se crea, se construye en y por la superación de las realidades 
sociales perversas. La paz se crea, se construye en la construcción 
incesante de la justicia social. Por eso, no creo en ningún esfuerzo 
llamado educación para la paz que, en lugar de revelar el mundo 
de las injusticias, lo haga opaco e intente cegar a sus víctimas 
(1986:46).
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A MERITOCRACIA NA EDUCAÇÃO DO BRASIL:
UM CAMINHO CONTRA A VIOLÊNCIA

Carlos Giovani Delevati Pasini
Lucy Hellen Coutinho Almeida

 
A etimologia do termo Meritocracia tem origem na junção da 

palavra latina mérito19 e do sufixo grego cracia, o que proporciona 
o entendimento ou significado (mérito + poder), ou seja, algo no 
sentido de “poder obtido pelo próprio mérito”.

O termo foi criado em 1958, pelo sociólogo britânico Michael 
Young20, no livro The Rise of The Meritocracy21, sendo uma sátira ao 
modelo educativo baseado no teste do Quociente de Inteligência 
(QI);  e uma crítica aos padrões vigentes  no campo social da época. 

Apesar do termo ser inicialmente cunhado com o objetivo 
pejorativo, a visão de Young foi suplantada e a palavra caiu no 
uso científico, generalizando-se como definição de uma corrente 
de pensamentos.

A Meritocracia é um conceito ligado à filosofia política, 
sendo encarada como um sistema social ou organizacional que 
se estrutura por intermédio da recompensa, que é fornecida para 
integrantes de um grupo estar baseada exclusivamente nos seus 
méritos e resultados.

A professora Lívia Barbosa (2003) define Meritocracia como 
um conjunto de valores22 que postula a concepção de que as 
posições dos indivíduos na sociedade devem ser a consequência 

19    Mérito significa ser digno de algo, conseguir recompensas por esforço individual.
20    Michael Young (1915-2002): foi sociólogo, político e ativista britânico que criou 
o neologismo do termo “Meritocracia”. Foi um personagem importante do Partido 
Trabalhista do Reino Unido, sendo considerado um visionário no campo social.
21    YOUNG, Michael. The Rise of the Meritocracy, 1870–2033: An Essay on Education 
and Equality, London: Penguin, 1961.
22    Valores: existe uma relação dita conflituosa, usual, entre valores conservadores, 
liberais, progressistas, radicais, entre outros. No meio do debate estão os costumes, 
os hábitos, a educação e a cultura. Independentemente do que cada humano pensa, os 
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do desempenho de cada um, ou seja, o reconhecimento público 
deve ser baseado na qualidade das realizações individuais. Tal 
proposta, meritocrática, rejeita toda e qualquer forma23 de privilégio 
hereditário ou corporativo. 

A Meritocracia possui aspectos favoráveis e desfavoráveis, 
segundo diversos autores da educação. Alguns tópicos mais adiante 
tratarão de tais pontos (positivos e negativos). 

A Meritocracia, como requisito social, é muito antiga e 
acompanha toda a história, mesmo quando a autotutela humana 
era bem mais difícil e havia prevalência do mais forte ou ágil, 
aliada à construção das melhores ferramentas de sobrevivência. 
Ali, a meritocracia adquiriu uma característica de força e poderia 
ser observada no próprio instinto de adaptação ou prevalência 
humana.

Pode-se afirmar, então,  que a Meritocracia é uma ideologia 
social muito antiga. Mas o que seria ideologia24?

Ideologia significa, em sentido amplo, o estudo de ideias, 
pensamentos, doutrinas, visões de mundo, posicionamentos de 
um indivíduo ou determinado grupo. A ideologia orienta para 
ações políticas e sociais, caricaturada na figura 1:

valores sempre existirão, mesmo quando se há a própria tentativa da quebra de valores 
ditos hegemônicos.
23    Rejeitar o corporativismo ou o privilégio hereditário torna-se um ponto importantíssimo 
do ideal meritocrático, tendo em vista que repele a prática da oligarquia, regime em que 
o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas, muitas vezes não se levando em 
conta a capacidade ou a produtividade.
24    Ideologia – no dicionário: (substantivo feminino) Reunião das certezas pessoais de 
um indivíduo, de um grupo de pessoas e de suas percepções culturais, sociais, políticas etc.
[Política] Reunião das ideias características de um grupo, de um período, e que marcam 
um momento histórico (...). Ciência da origem das ideias; estudo das ideias de modo 
abstrato; doutrina das ideias.
[Sociologia] Organização de ideias fundamentadas por um determinado grupo social, 
caracterizando seus próprios interesses ou responsabilidades institucionais (...)
[Filosofia] Atribuição da origem das ideias às noções sensoriais do indivíduo a partir de 
sua compreensão do mundo externo.
Dicionário Aurélio (on-line). Disponível em: <https://www.dicio.com.br/ideologia/> 
Acesso em 10 abr. 2020.
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Figura 1: caricatura de ideologia.

Fonte:  Disponível em: <https://tinyurl.com/yyqhwaga>. 
Acesso em 28 maio 2020

Na visão clássica de ideologia, a palavra foi criada em 1801, 
pelo filósofo francês Antoine Destutt25, conhecido como Destutt 
de Tracy, com o termo idéologie, formada pelo termo “eideia” 
ou seja, pensamentos; e “logos” que significa estudo; logo para 
ele seria a “ciência das ideias”. O termo foi bastante difundido 
por Napoleão, que ironizava os teóricos da guerra, a quem ele 
chamava de “Les idéologues”.

Auguste Comte26, considerado o “pai da Sociologia”, fundador do 
positivismo, afirmou que a proposta de Destutt de Tracy tinha grande 
valor para o avanço do pensamento no campo abstrato das ideias.

Já na visão crítica, com origem no pensamento marxista27, 
a ideologia é uma ilusão28 incitada por uma classe para perpetuar 

25    Antoine-Louis-Claude Destutt, o Conde de Tracy (1754-1836): filósofo, político, 
soldado francês e líder da escola filosófica dos Ideólogos. Criou o termo idéologie (1801) 
no tempo da Revolução Francesa, com o significado de ciência das ideias.
26    Auguste Comte (1798-1857), nascido na França, o pai da Sociologia e criador 
do positivismo: sintetizou a necessidade de uma ciência da sociedade, a Sociologia. 
As ideias de Comte influenciaram as palavras Ordem e Progresso, lema da República 
Federativa do Brasil. 
27    Karl Marx (1818-1883): filósofo, sociólogo, historiador, economista, jornalista e 
revolucionário. Nascido na Prússia, atual Alemanha, passou grande parte de sua vida em 
Londres, no Reino Unido. Publicou vários livros durante sua vida, sendo O Manifesto 
Comunista (1848) e O Capital (1867) os mais destacados mundialmente.
28    Para Marx, a ideologia é uma ferramenta de dominação da classe dominada, definida 
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a aparente legitimidade de seu sistema de dominação. Para ele, 
a ideologia era o meio de manter as pessoas calmas por meio de 
uma organização ilusória: a de que o capitalismo e a propriedade 
privada eram meios mais justos de arranjo social.

O filósofo marxista francês contemporâneo Louis Althusser 
aprimorou a visão crítica sobre a ideologia no século XX, partindo 
da visão marxista. Para Althusser, a ideologia opera por intermédio 
de um discurso lacunar. É um discurso aparentemente real, válido, 
que não está totalmente incorreto, mas deixa lacunas. As lacunas 
deixadas pelo discurso ideológico resultam em brechas para a 
legitimação falsa daquilo que não é legítimo. O discurso lacunar 
afirma coisas reais e, com isso, parece real, mas deixa brechas 
onde se encaixam as coisas irreais, aparentando ser verdadeiro, 
mas sendo, na realidade, falso. (PORFÍRIO, s/d)29

Independentemente dessa visão crítica, nos séculos XIX e XX 
ou mesmo antes, vários sistemas de ideias se destacaram, entre 
os quais se podem citar as ideologias: democrática, capitalista, 
socialista, comunista, anarquista, fascista, conservadora, 
progressista, liberal clássica, neoliberal, entre outras. 

Ressalta-se também que o termo ideologia se tornou bastante 
volátil e que existem muitas outras ideologias que poderiam ser 
mencionadas, como a própria ideologia meritocrática.30

como proletariado, por uma classe dominante, a burguesia.  Nesse contexto, a cultura, 
a ideologia e a religião eram os meios de dominação, fazendo com que o oprimidos 
aceitasse passivamente essa dominação opressora.
29    PORFÍRIO, Francisco. Ideologia. Brasil Escola. Sem data. Disponível em: <https://
brasilescola.uol.com.br/filosofia/ideologia.htm>.  Acesso em 09 maio. 2020.
30    Meritocracia enquanto, critério de ordenação social, é diferente de meritocracia 
enquanto ideologia. No primeiro caso, o mérito - a capacidade de cada um realizar 
determinada coisa ou se posicionar em uma determinada hierarquia, baseado nos seus 
talentos ou esforço pessoal - é invocado como critério de ordenação dos membros de uma 
sociedade apenas em determinadas circunstâncias. No segundo [ideologia meritocrática], 
ele é o valor globalizante, o critério fundamental e considerado moralmente correto 
para toda e qualquer ordenação social, principalmente no que diz respeito à posição 
socioeconômica das pessoas. Ou seja, num universo social fundado em uma ideologia 
meritocrática, as únicas hierarquias legítimas e desejáveis são baseadas na seleção dos 
melhores. Existe, portanto, uma grande diferença entre sistemas sociais meritocráticos 
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Baseados nas diferenças entre sistemas meritocráticos para 
determinados fins e ideologia meritocrática, entende-se que existem 
sistemas meritocráticos no Brasil, em alguns órgãos, entidades e 
empresas públicos, mas especialmente em empresas privadas.

Barbosa (2003), define que a Meritocracia enquanto critério 
lógico de ordenação social é diferente de Meritocracia enquanto 
ideologia. 

O critério lógico de ordenação social pode ser delineado 
como o mérito, ou seja, o reconhecimento público da capacidade 
de cada um realizar determinada coisa.

Já a Meritocracia enquanto ideologia, para Barbosa (2003, 
p. 31) possui:

No segundo [enquanto ideologia], ele é o valor englobante, o 
critério fundamental e considerado moralmente correto para 
toda e qualquer ordenação social, principalmente no que diz 
respeito à posição socioeconômica das pessoas. Ou seja, num 
universo social fundado numa ideologia meritocrática, as únicas 
hierarquias legítimas e desejáveis são aquelas baseadas na seleção 
dos melhores. Prestígio, honra, status e bens materiais devem 
ser concedidos àqueles selecionados como melhores.

A Meritocracia pode ser explicada, portanto, como um sistema 
de organização social31, feito com a utilização da avaliação individual 
do desempenho, do resultado e da consequente hierarquização, 
dentro de um arranjo (com uma desigualdade natural32) baseado 
em funções sociais, sem seguir outros critérios que não sejam os 
da premiação e da recompensa aos melhores.

apenas para determinados fins e sociedades organizadas a partir de uma ideologia de 
meritocracia, onde quase toda e qualquer posição social deve ser ocupada pelos melhores 
com base no desempenho individual.  (BARBOSA, 1996, p. 67 e 68)
31    Se faz parte de um complexo isolado, como empresa ou instituição, pode ser 
chamado de sistema meritocrático. Se a sociedade adere a tal sistema de organização, 
como principal critério, pode ser definida como ideologia meritocrática.
32    Repete-se que a desigualdade natural não está relacionada ao inato do humano, 
ou seja, a aspectos de etnia, mas a uma desigualdade usual e constitutiva da própria 
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Os cidadãos, nascidos livres e iguais, possuidores de uma 
igualdade jurídica, mas não de fato, partem de uma realidade que 
deve ter sido previamente construída, da melhor maneira possível,  
e que contemple uma igualdade de partida.

Para isso, há necessidade da elaboração de critérios avaliativos 
bem definidos, evitando-se qualquer dúvida acerca dos processos, 
o que proporciona uma paridade competitiva, que possibilitará, 
baseado no esforço individual, resultados distintos.

A paridade do contexto é chamada de igualdade competitiva33, 
em que os obstáculos são apresentados a todos, e o resultado 
depende do esforço e da habilidade do indivíduo. Tal proposição 
afasta o vitimismo social, deixando de recair sobre a sociedade a culpa 
de qualquer fracasso, bem como procura evitar o corporativismo e 
o apadrinhamento, decorrentes de laços afetivos ou de parentesco. 

Nesse sistema meritocrático, o desempenho e o resultado são 
de responsabilidade do indivíduo; e a sua avaliação é feita de acordo 
com os objetivos/metas alcançados. Portanto, as características 
idiossincráticas (peculiares), os talentos naturais e a disposição 
interior para ultrapassar barreiras são as grandes determinantes 
do sucesso ou do fracasso do indivíduo.

O Brasil possui alguns sistemas meritocráticos mas rejeita a 
ideologia meritocrática. Barbosa (2003, p. 64) assim define:

Assim, o Brasil possui sistemas meritocráticos, mas rejeita a 
ideologia meritocrática. Esse contraste dentre a existência de 
um discurso de sistemas meritocráticos e a ausência de uma 
ideologia correspondente na prática social brasileira torna-
se compreensível quando o relacionamos à concepção de 
igualdade prevalecente entre nós. 

sociedade, de acordo com o ajuste de resultados.
33    Apesar dessa “igualdade competitiva” ser irreal, pois o campo de atuação diferencia 
para cada ser humano, onde há uma ideologia meritocrática bem definida, sendo ela o 
critério – não apenas mais um critério, às vezes burlado – a cidadania se apresenta mais 
democraticamente desenvolvida e as oportunidades aparecem mais bem distribuídas. 
Essa igualdade competitiva parte do princípio de que todos terão obstáculos no meio 
do caminho.
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A rejeição da Meritocracia Ideologia é potencializada pelo 
contexto brasileiro construído a partir da Constituição de 1988, 
chamada de “Constituição Cidadã”, em que a igualdade do povo 
passou a ser observada em duas dimensões: a de direito e a de fato.

No Brasil, a igualdade deve ser um direito, mas também um 
fato. Pelos direitos, numa dimensão moral, entende-se todo um 
sistema legal que – em tese – funcionaria como uma paridade de 
todos perante a lei, numa dimensão cívica. Pelo fato, compreende-
se um equivalência ética em que a igualdade não basta existir em 
direito, mas deve possuir uma conjuntura social, pois a igualdade 
ocorre não pelo motivo da existência de um sistema legal que nos 
define enquanto sociedade, mas pela humanidade que faz medida 
à nossa equivalência (BARBOSA, 2003).

Contudo, no nosso país, as diferenças sociais são interpretadas 
como consequências de condições sociais distintas e os resultados 
– positivos e/ou negativos – não são encarados como provenientes 
do desempenho individual, mas como fatores de responsabilidade 
histórica da sociedade. A violência é analisada, muitas vezes, 
somente pelo lado da ação das forças policiais; tornando-
se, portanto, o combate à violência uma ação de relatividade 
condenável. A sociedade é vista como culpada pelo surgimento 
de determinado tipos de criminosos.

Tal fato não só propicia uma visão assistencial mais 
potencializada, mas também, eleva os níveis de vitimismo social 
e de um rancor ao coletivo, além de justificar a violência como 
uma possível solução, algo inaceitável em sociedades democráticas 
evoluídas. Nesse contexto, a percepção de indivíduo é modificada:

No Brasil, o que ocorre é que a semelhança de forma é tomada 
como base substantiva e irredutível a qualquer outra coisa. 
As desigualdades naturais são interpretadas, exclusivamente, 
como oriundas das condições sociais dos indivíduos e não como 
conteúdos distintos de uma mesma forma. Portanto, muito pouca 
legitimidade lhes é atribuída. O esforço de cada um, a vontade de 
realizar (achievement) e as diferenças de talentos naturais não 
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funcionam como vetores que transformam indivíduos comuns 
em winners, como na sociedade norte-americana, mas como 
expressões “objetivadas” de processos históricos e sociais sobre os 
quais os indivíduos têm muito pouco controle. Como os indivíduos 
nascem em posições sociais distintas, eles desenvolvem habilidades 
desiguais. Elas não são naturais, no sentido de inatas. Portanto, 
os resultados positivos e negativos advindos das habilidades e 
talentos de cada um não são de responsabilidade do indivíduo, 
e sim de todo o corpo social. Daí a lógica distributiva que subjaz 
à concepção de igualdade substantiva brasileira. O indivíduo, 
nessa perspectiva, tende a ser percebido como um ser reativo que 
responde exclusivamente às condições que se vê submetido, ao 
contrário do agente proativo da visão norte-americana, que atua 
e transforma o ambiente em que vive por força de sua vontade 
individual. Assim, entre nós, a responsabilidade pelos resultados 
de cada um está centrada no universo social, o que em grande 
parte exime o indivíduo de responsabilizar-se por seus próprios 
méritos (BARBOSA, 2003, p. 65-66).

Dessa proposição, surgem detalhes que nos levam a 
perceber a sociedade brasileira como antítese de uma sociedade 
meritocrática, nos contextos sociais e individuais a que são inseridos 
os sujeitos. 

A tendência usual da análise social do povo brasileiro parte 
da premissa de que a sociedade exerce uma pressão sobre o 
indivíduo, sendo ele fruto dessa sociedade, ou seja, do meio em 
que vive. Em suma, a sociedade interfere no processo, atuando 
como a principal responsável pelo sucesso ou como a grande vilã 
em qualquer fracasso.

Em uma sociedade meritocrática, o indivíduo tem 
superioridade ontológica sobre a sociedade, exercendo pressão 
sobre ela, modificando o ambiente em que vive, aliando a liberdade 
ao trabalho e, consequentemente, ao sucesso dentro da função 
escolhida para ser desempenhada.

A sociedade brasileira observa os resultados de um sujeito 
moral, de um indivíduo, como consequência do mundo (ou 
universo) social em que ele sobrevive. Cobra-se uma grande 
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intervenção estatal; e o Estado é observado como a instituição 
de maior responsabilidade para que se atinja uma equidade social, 
utilizando-se de uma justiça assistencial, certas vezes de cunho 
assistencialista. Qualquer vestígio de fracasso decorre da injustiça 
social vigente, oriunda de uma “elite”, com a ideação de um inimigo 
que não se sabe definir exatamente o que ou quem é.

Não obstante vê-se no Brasil a romantização de ambientes 
insalubres, como favelas, onde muitas vezes esse próprio Estado 
é impedido de entrar, com pouco ou nenhum saneamento básico, 
com realidades paralelas e governos próprios, muitas vezes sob 
a liderança de foras-da-lei. No caso dos brasileiros, a sociedade é 
a grande culpada das mágoas e das injustiças sociais, que levam 
uma pessoa a delitos e/ou crimes. 

Em sociedades meritocráticas, como a norte-americana e a 
alemã, o mérito é responsabilidade do indivíduo, sendo resultado 
do esforço de cada um, independentemente do local de nascimento, 
ou do poderio aquisitivo, mas sim como advento de uma vontade 
de realizar (achievement34). O mérito é resultante do esforço, do 
desempenho e do talento, que pode modificar o sujeito e elevá-lo 
à condição de vencedor (winner). No caso americano, a sociedade 
é apenas mais um obstáculo a ser superado, e o imaginário coloca 
o vencedor como atuante no processo histórico e social.

Pode-se alegar que as grandes desigualdades de renda no Brasil 
serviram para reforçar essa descrença numa ideologia de trabalho 
duro como mecanismo de mobilidade social. Mas, tanto no 
Japão quanto nos Estados Unidos, desigualdades semelhantes 
geraram resultados ideológicos distintos. No Japão, a dificuldade 
devia ser desejada, pois dela viriam recompensas e valores 
muito maiores. Nos Estados Unidos, o log cab myth35 foi um 
ingrediente importante na manutenção dessa visão do trabalho, 

34    Achievement: em inglês significa “realização”. A Meritocracia entende que 
subjetivamente, ou seja, sob o sujeito, reside a vontade de realizar. Tal vontade é a 
origem para que o indivíduo obtenha o sucesso.
35    Log cab myth (Mito da Cabana): nove em cada dez americanos acreditam firmemente 
que todos os pioneiros coloniais viviam em cabanas de madeira. Essa crença, pesquisada 
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mesmo quando já se tornara óbvio que nem todos ascenderiam. 
(BARBOSA, 2003, p. 69)

No Brasil, alguns fatores são considerados preponderantes 
para a configuração do desempenho do indivíduo, algumas vezes 
contribuindo para atitudes violentas. Esses fatores poderão facilitar 
ou impedir o sucesso do sujeito moral. Citam-se alguns desses 
fatores no quadro 1:

Quadro 1: algumas variáveis consideradas preponderantes, no Brasil, ao 
sucesso ou fracasso de um indivíduo.

Variáveis Positivas Variáveis Negativas

VA
RI

ÁV
EI

S 
EX

TE
RN

AS

	Posição social privilegiada 
(Rico). 	Posição social carente (pobre).

	Estrutura educativa adequada. 
Educação com recursos. Livros, 
estrutura de informática e 
laboratórios.

	 Estrutura educativa deficitária. 
Educação com a falta de dinheiro. 
Falta de livros, parca ou pouca 
tecnologia.

	Condições de trabalho 
adequadas.

	Condições de trabalho 
precárias.

	Estrutura familiar consolidada. 	Estrutura familiar fragilizada.

VÁ
RI

AV
EI

S 
IN

TE
RN

AS

	Peculiaridades do sujeito, 
tais como: atitudes psicológicas 
positivas, vontade de fazer, 
relacionamento interpessoal, 
aspectos fisiológicos atendidos, 
saúde adequada, entre outros.

	Peculiaridades do sujeito, tais 
como: descontrole psicológico, 
falta de vontade, antipatia, 
aspectos fisiológicos (fome, frio, 
sede etc.), saúde precária, entre 
outros.

Fonte: confecção do autor, baseado em Barbosa (2003); Assis (2014).

por Harold Robert Shurtleff, repousa sobre uma declaração feita por um historiador de 
Boston durante a campanha presidencial da “cabana de madeira”, de 1840. Esse mito 
eleva a complexidade cultural dos norte-americanos, que partiram de pequenas cabanas 
de madeira para a construção da maior potência do mundo. 
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Um bom pesquisador dirá que tais variáveis também afetam 
uma sociedade considerada meritocrática em ideologia. Certamente 
que sim. Contudo, talvez a diferença esteja na postura social diante 
de tais fatores, no imaginário coletivo, acerca das interferências e 
dos obstáculos, bem como no posicionamento sobre a elaboração 
da igualdade de saída (de largada), em detrimento de fatores que 
pretendem uma assistência social de chegada (reparação social).

Entretanto, não existe a pretensão de esgotar o assunto nesse 
único artigo, que buscou apenas auxiliar o leitor, como pequena 
fonte introdutória de reflexões acerca de um sistema que deve 
ser conhecido e estudado no nosso país, estimulando-se a sua 
epistemologia, a fim potencializar a redução de preconceitos. 

Avaliar as vantagens e desvantagens do sistema meritocrático 
é um percurso árduo, porém necessário. A percepção da 
meritocracia como um admissível caminho propiciará que sejam 
evitados descaminhos, especialmente nessa sociedade brasileira 
extremamente violenta, corporativista, patrimonialista e relativista. 

Por que não considerá-lo uma das rotas científicas a serem 
pensadas? Fica o questionamento para simples reflexão.
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CRÓNICAS DE LA PANDEMIA

Gabriel Chaparro

Recuperando Canciones 

No puedo llevar el día a día de mi cuarentena, tal vez porque 
todo es un día y noche continuado. Cierro los ojos cuando hay que 
cerrarlos y sueño bonito. Estas palabras, Sueño Bonito, me suenan 
a algún mariachi mexicano aún no escrito. Me imagino cantándole 
una serenata a la futura mujer que podré amar algún día, antes 
del otro sueño definitivo, si Dios y el Covid 19 me lo permiten. 

Quedarme en casa durante la cuarentena en la Argentina me 
sirvió para recuperar algunas melodías y viejas canciones escritas. 
Hace poco un amigo me envió el audio de un vals que compusimos 
en 1994 y del cual no sabía de su registro. Lo habían grabado en 
2013, como una prueba. “Vals sin vos…” se titula, y Ana Clara, la 
cantante, lo interpreta desde una emoción que me puso el cuerpo 
entero en otro espacio del universo. Es muy especial escuchar la 
canción que alguna vez uno mismo compuso interpretada por 
otra persona y otra voz. Eso sí que es un buen gusto de la vida. 

“Donde mueres flor,
Pa regar tu olor.
Ves, te traigo pañuelos, son trapos y son
llenos de vida y amor”

Quizá se lo comparta a mis alumnos para demostrarles que 
nuestra identidad cultural es, en parte, pasar la vida atentos a 
nuestras cosas cotidianas. Detectar un hecho menor, quizá no muy 
importante, para convertirlo en algo pretensiosamente artístico que 
perdure, trascienda, hable del tiempo en que nos tocó vivir y del 
restante; cuando ya no estemos en la pandemia. Sería bueno tener 
el hábito de la canción para narrar la propia lectura del mundo. 
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En estos días en que usamos tapabocas, nuestras miradas 
se robustecen. Se vigorizan como forma de expresión por 
encima de las narices. El tapabocas nos protege del virus pero 
no enmudece los ojos. Apaga el sonido de las voces, pero no nos 
impide comunicarnos. Los ojos hablan de una manera diferente, 
reemplazan la voz por momentos. Pensaba entonces que además 
de encontrarnos con mayor profundidad, sería bueno detectar del 
mismo modo todo aquello que pueda ser canción.

Escuche decir que en estas épocas es cuando sale lo mejor 
o lo peor de cada persona; y me preguntaba si es posible que esto 
se trasluzca en actitudes nuevas que permanezcan después de la 
pandemia. Que el distanciamiento social nos permita acercarnos 
a los demás de otra manera, más de alma que de cuerpo.

Fue así que por esta cuestión de quedarnos en casa, me 
familiaricé con aplicaciones digitales para realizar los pagos 
mensuales y descubrí que mi celular se estaba quedando con poca 
memoria. Entonces comencé a aliviarlo de archivos innecesarios. 
En esa tarea estaba cuando encontré otra canción olvidada. Un 
raro bolero que cuenta la historia de un hombre que vive solo y se 
enamora de la vecina mientras se conocen por encima del cerco 
que separa el límite de sus casas. El amor logró atravesar aquello 
que los separaba y que les llegaba hasta la altura de sus ojos. Fue 
permeable al deseo de estar juntos. La canción dice que sus miradas 
se van encontrando, y mientras ella le alcanza un mate aparece 
el diálogo, algunas risas, un cruce de manos. El cerco era como 
un tapabocas que  impedía algún contagio, pero no evitaba los 
vínculos. Y así van transcurriendo los días de la soledad de estos 
vecinos ya no tan distantes; y el muchacho solterón junta coraje, 
vence la timidez y se anima a proponerle en la poesía:

“Si vos querés lo intentamos,
yo te llevo de la mano,
vos a mi del corazón…”
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El pentagrama de esta canción no registra notas simples; al 
contrario. Es una mezcla de letra sencilla con acordes sofisticados 
que tejen una melodía no empalagosa y al mismo tiempo dulce que 
podría cantarse por la calle; apagada bajo la sordina del tapabocas, 
o en una serenata. Sería en todo caso una manera de no salvarse 
solo.
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EDUCAÇÃO PARA A NÃO-VIOLÊNCIA: 
A RESPOSTA QUE NÃO PODE TARDAR

 Dilmar Xavier da Paixão
Arthur Jaskulski Xavier da Paixão

Tudo o que é feito ou sofrido por um ser humano, em qualquer 
parte do planeta, importa (COIMBRA, 2020)

RESUMO: É com base no entendimento de que a violência é um grande mal, 
amargo, ameaçador e imerso na sociedade globalizada dos nossos dias, que os 
autores dedicam-se à intencionalidade combinada de instigar pesquisadores, 
governantes, profissionais, outras lideranças, estudantes e demais pessoas 
interessadas no tema, a que reflitam sobre o eixo central dessa problemática 
da violência na América Latina e no mundo, estimulando-os no intento de 
superarem a fragmentação das ações e esforços desarticulados. Valem-se 
da consideração de critérios e modos novos de contribuir e participar nas 
discussões. Apresentam um texto suficientemente acessível a estudantes de 
graduação, especialização e pós-graduandos, trabalhadores e suas lideranças 
laborais e comunitárias, alertando-os sobre “n” espaços para tomar parte. O 
questionamento é a reflexão problematizadora sobre o conteúdo e a ação que se 
faz na tarefa de serem gerados saberes e articulações: saber-pensar, saber-fazer, 
saber-conhecer, saber-participar. Estimulam-se novas reflexões e perspectivas 
para que a obra da educação e da não-violência permaneça, potencialmente 
refletida, planejada, ativa e transformadora da sociedade pela emancipação 
das pessoas e dos coletivos populacionais. Assim, haverá chances de qualificar 
o controle social. Não se trata, portanto, de um volume enciclopédico, de 
metodologia literária rígida ou que reedite nova aparência aos conhecimentos, 
extensamente debatidos, mas se trata de uma síntese ilustrativa acerca de uma 
nova maneira de abordar a educação para que o enfrentamento da violência 
não tarde mais. Se aposta na capacidade recriativa do ser humano de atuar 
como educador e eterno aprendiz no estar presente social do território vivo.

Palavras-chave: Educação – ensino – gestão – organização social – não-violência 
– formação humanitária
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A crise ameaçadora da violência está subdimensionada?

As discussões envolvendo a violência, os noticiários 
ensanguentados das páginas policiais, as angústias de quem atua 
em ambientes profissionais como a escola ou deles participa no 
caso de educandos e familiares, projetos, apostas, posicionamentos 
políticos, a responsabilidade que recai mais nos profissionais do 
que nas ações dos governos, situações estruturais e organizativas 
são fatores que se entrecruzam nesta contemporaneidade, porém 
os debates e estudos não têm como esconder o período de crise 
e a gravidade dessas ameaças sobre a sociedade.

Considerado o Brasil e a América Latina, o cenário atual da 
sociedade está estruturado a partir de incertezas e mudanças que, 
se dificultam a observação dessa realidade como fenômeno, muito 
mais óbices são erigidos para o entendimento e a composição de 
meios, atitudes, pensamento e comportamentos a fim de quebrar 
esse paradigma da violência multifatorial.

As reflexões que se quer fomentar não emergem como 
caracterizadoras de heróis ou vilões. Tampouco, vêm para poupar 
os gestores e agentes acerca da crise ameaçadora da violência. 
A educação influi e sofre, enquanto conteúdo e processamento 
ativo, sob as ocorrências tanto nas ações quanto nos momentos 
de ensino, dos determinantes e condicionantes de gestão e 
organização social. Falar em educação e formação humanitária 
tem o princípio de ser compromisso de todas as pessoas.

A pandemia do coronavírus – #FiqueEmCasa – simboliza 
essa problemática coeva, porque exibiu a surpresa e o despreparo 
dos setores de liderança e gestão de recursos humanos diante 
de fenômeno tão amplo. Nem a imprensa estava preparada para 
tamanha surpresa. O bombardeio diuturno sobre o vírus, cuidados, 
medidas protetoras e a sua presença no Brasil e no mundo deu 
meios à capacidade de parar o planeta. O Governador do Estado do 
Rio Grande do Sul admitiu: “Os números divulgados não expressam 
exatamente a dimensão da pandemia no país”. O então Ministro 
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da Saúde confessou o sobressalto brasileiro: “O vírus derrubou o 
sistema mundial” (PAIXÃO, 2020). 

Os efeitos do isolamento social provaram inúmeros 
assombros. Entre corrupção e egoísmo, o princípio de querer levar 
vantagem indiscriminada sem se importar com questões éticas e 
morais embolsou recompensas lastimosas. Culpados arriscaram 
pela impunidade criminosa. Violências continuaram, embora 
perdendo notoriedade midiática para o coronavírus. Batam-se 
tambores, entretanto. O senso de justiça tem a contribuir, pois 
fenômenos assim não são fatalidades imprevisíveis e inevitáveis. 
Os passos para cruzar a um cenário social vindouro pós-pandêmico 
podem favorecer novas fases de humanismo, autocrítica e senso da 
realidade. Quem dera, se acordassem a participação e o controle 
social.

Contudo, não há como abstraírem-se os debates envolvendo 
a violência. Esse despreparo sócio institucionalizado é municiador 
tipificado. As questões sobre como proceder precisam passar a 
ser busca constante. Os índices estatísticos de dados, a análise 
dos subsídios e informações, a avaliação ampliada e qualificada 
com dimensões políticas e epistemológicas não devem resultar 
em silenciamentos ou tentativas manipuladoras de naturalizá-los. 

Hipócrates, médico grego, Patrono da Medicina, consagrou 
um ensinamento incontestável e popularizado: “Para grandes 
males, grandes remédios”. Demo (1997) evidenciou a competência 
inovadora permanente: o centro de uma profissão não é fazer, mas 
saber fazer; o centro do saber fazer é o refazer. Em tempos estranhos 
e de previsões incertas, a modelagem do conhecimento é um bem 
acumulado, um ativo mantido e recurso valioso demandando 
o qualificar com competência (BROEIRO, 2015). A qualificação 
engloba o conjunto de atributos e habilidades caracterizados pelo 
saber fazer oriundo da formação de ensino formal e a competência, 
a capacidade de unir a teoria e a prática na práxis profissional 
propriamente dita, o engajamento, a mobilidade e o deslocar do 
saber fazer para o saber ser (ALALUF, 1986). O que se recolhe a 
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partir do fenômeno pandêmico do coronavírus são as mensagens 
agrupadas de que tudo o que é feito ou sofrido por um ser humano, 
em qualquer parte do planeta, importa (COIMBRA, 2020). Nesse 
panorama, a questão violência está incluída de modo inegável.

A violência tem sido um desfecho amargo, posto que tenha 
se incorporado à sociedade brasileira, latino-americana e mundial, 
com imagem generalizada de providências fragmentadas, quase 
contemplativas e acríticas para o seu estancamento. Cifras da sua 
prevalência, incidência de casos novos e tendenciosidades não 
podem ser relativizadas simplificadamente, portanto, mesmo que 
em um acontecimento puramente acadêmico ou de estudo isolado. 
Em Torrez et al (2003), consta-se a distribuição de “fragmentos do 
fazer”, para a separação das atividades segundo a divisão social 
do trabalho e a repetição de sempre fazer as mesmas coisas, a 
bipolaridade da concepção intelectual e da execução manual da 
tarefas, cisão entre o saber e o fazer. Essa denúncia serve a todos 
os ramos profissionais e de gestão governativa e de suas políticas 
programáticas.

Quando se analisa a violência não se pode querer identificar 
apenas partes especializadas ou fazeres, ainda se forem os de seus 
principais indicadores. Vale, para a tarefa de redefinir a divisão 
social e técnica do trabalho, seus conceitos e procedimentos 
convencionais. A negação dialética dessa abordagem convencional 
e reprodutivista deve conduzir à busca de instrumentais teóricos 
e metodológicos adequados ao objeto próprio da investigação 
científica e qualificada sobre a violência. Epidemiológica, 
bioestatística, porém, epistemológica também. Aqui reside, a 
nosso ver, o principal ponto de incompreensão das tendências 
que a abordam discursivamente, por recortes mais biologicistas e 
superficiais do que sociopolíticos e contextualizados. Sem técnicas 
extensivas à coletividade. 

A violência precisa ser conhecida na sua integralidade: suas 
fontes originais, a interpretação da dinâmica social, das políticas 
governamentais, da urbanicidade populacional e dos fenômenos 
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que perfilam traços essenciais amplos dos grupos e das pessoas. Sem 
submissão a modelos hegemônicos conservadores, reacionários 
ou alheios à incorporação do social. Nesse mote, uma corrente 
jovem e vital de trabalho e estudos científicos em torno do processo 
da violência tem estendido olhares e propostas significativas, 
em especial, de observação, de planejamento operacional e de 
avaliação do desempenho: intensivas, minuciosas, idôneas e de 
responsabilidade para com o bem viver das pessoas na sociedade. 

É um procedimento para ser reflexivo, atento e crítico sobre 
os determinantes políticos, socioculturais, técnicos e éticos, 
implementando esforços sérios, humanitários e desveladores da 
contextualização, das dificuldades para uma atuação propositiva e 
solidária e com possibilidades de novas ênfases de conscientização 
e emancipadoras a partir da aplicação de formas específicas para 
resolver adequadamente aos problemas. 

Se a complexificação desse contexto é inconteste, tornar-se 
profissional é assumir responsabilidades. Entre os desafios e os 
contextos da profissionalização e o agir e o refletir na formação 
e nas experiências profissionais exercitam-se transformações 
significativas ligadas às dinâmicas de interdependências e inflexões 
que requerem constante atualização e diversidade de habilidades 
e de competências. A franca tendência à hiperespecialização 
em muitas áreas, históricos atrasos de pressupostos sociais, 
contextuais e democratizadores, a difusa percepção de que a 
formação educacional não consegue acompanhar o ritmo das 
mudanças sociais, demográficas, econômicas e políticas forçam 
o silenciar de ideias e palavras. Geralmente, operacionalizam o 
controle da classe trabalhadora com estratégias pouco explícitas, 
discursos e promessas vãs e típicos esquecimentos produzidos, 
nem sempre, para o propósito de beneficiar a sociedade e aos 
trabalhadores nela inseridos (PAIXÃO; COLLE; ANTONIOLLI, 2015).

Freire, da alfabetização de adultos pela problematização, 
a partir de 1960, advertia para a convicção de ser mediador e 
não um intermediário, ou seja, eternos aprendizes, construtores 
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e reconstrutores do que se sabe, se faz e se é. E, pela pedagogia 
da pergunta. Educador e educando, ao alcançarem, na reflexão 
e na ação em comum, esse saber da realidade, se descobrem 
refazedores permanentes (FREIRE, 2011, p.56). Sendo produção 
humana, pela compreensão freireana alicerçada no construtivismo 
e na problematização, por registro de Torrez (2003), essa realidade 
não está dada, predestinada, pronta ou acabada. Sujeita-se a 
avanços e retrocessos, decorrentes da permanente construção, 
a exigir, dos profissionais e agentes operacionalizantes, potências 
de capacitação, habilidades, disponibilidade e disposição para 
construir e reconstruir permanentes dessa realidade em ato. 

É um processo complexo de interação, técnica e mediação 
com as propostas de intervenção resultantes de reflexões pessoais e 
coletivas. Note-se a essência de um necessário e cuidadoso esforço 
analítico para desocultar essas bases e práticas da realidade vivida. 
Os quefazeres são complexos, dinâmicos e relacionais em prol da 
vida humana. A alienação é sempre a contramão das necessidades 
de inserção consciente.

Vive-se, sem dúvida, sob uma crise social ameaçadora, diante 
da qual a violência não pode ser subdimensionada, subnotificada, 
desconsiderada. A legislação brasileira classifica o que seja crime, 
porém não apresenta um conceito taxativo ou definição tipificada 
do termo. Adote-se, para conceituar, o disposto pela Organização 
Mundial da Saúde-OMS, segundo o qual violência tem a ambiência 
do uso de força física ou poder, em ameaça ou na prática, contra 
si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que 
resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, 
desenvolvimento prejudicado ou privação. O ato violento nesse 
tipificar distribui-se em três grupos: violência contra si, interpessoal 
e coletiva, como considera o Centro Estadual de Vigilância em 
Saúde do Estado do Rio Grande do Sul (SOBIESZCZANSKI, 2019).

Como fenômeno sócio-histórico, a violência é experiência 
da humanidade registrada desde a Antiguidade e com narrativas 
bíblicas de disputas de poder, ódios e intenções de aniquilar uns 
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aos outros. Minayo (2006) interpreta-a no decurso da história e 
das culturas, em formas como desprezo e menosprezo pelo outro, 
discriminações, crueldades, autoritarismo, lutas fratricidas, guerras, 
terrorismos e processos de autodestruição. Essa causalidade é 
complexa e múltipla. O seu vocábulo, latinamente, provém da 
palavra vis, referindo-se à força e às noções de constrangimento 
e superioridade física sobre a pessoa do outro.

Manifestações aprovadas ou não, lícitas ou ilícitas sob normas 
sociais e aparatos legais, a violência é mutante e segundo épocas, 
circunstâncias, locais e realidades complexas e diferentes. Rocha 
(2020) aponta o problema da desinformação, agravado pelas 
fake news, que se soma às realidades desiguais de condições de 
moradia, trabalho, renda e saúde pública. Segundo defende, o peso 
do contexto mundial é mais agudo no Brasil com desvalorização 
do conhecimento científico e desrespeito a direitos humanos e 
sociais, resultantes de mais ignorância, oportunismo e exclusão, 
interacionismo direto com o cenário da violência.

O problema da violência como prática multicausal no mundo

Os números estatísticos no Brasil, na América e no mundo 
assinalam recordes, extraordinária e crescentemente, preocupantes 
a cada levantamento. Contam-se casos de crimes como ameaças, 
torturas, execuções, violência doméstica, problemas na segurança 
pública, homicídios e diversos abusos. No entanto, a repressão, como 
a de imigrantes e refugiados; a fome; a insuficiência dos sistemas 
de saúde e de ensino; xenofobia; intoxicações e envenenamento 
por agrotóxicos; maus tratos e tantas violações de direitos humanos 
são feridas profundas e graves da violência mundial.

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Estado do Rio 
Grande do Sul, apoiado em estudos da OMS, aceita classificar a 
tipologia e a natureza da violência de maneira mais contextualizada. 
Quem comete o ato violento, o faz contra si mesmo, no caso 
autoprovocada ou autoinfligida; com a pessoa do outro, a 
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interpessoal, de origem doméstica e comunitária; além da violência 
coletiva, causada por grupos políticos, organizações terroristas, 
milícias e similares (SOBIESZCZANSKI, 2019).

A violência autoprovocada/autoinfligida compreende 
ideação suicida, autoagressões, tentativas de suicídio e suicídios 
consumados. A violência doméstica/intrafamiliar ocorre entre 
parceiros íntimos e entre os membros da família, principalmente 
no ambiente da casa, mas não unicamente. É ação ou omissão 
prejudicial ao bem-estar, à integridade física, psicológica ou 
à liberdade e ao direito ao desenvolvimento de pessoa da 
família. Inclui pessoas que venham a assumir função parental, 
ainda que sem laços de consanguinidade, e com relação de poder. 
Não se restringe ao espaço físico, mas às relações que se efetua. 
Membros do grupo, sem função parental, conviventes no espaço 
doméstico ou de convívio esporádico, também são envolvidos.

A violência extrafamiliar/comunitária ocorre no ambiente 
social, entre conhecidos ou desconhecidos. É praticada por 
agressão, atentado à integridade e à vida e/ou a bens e deve ser 
objeto de prevenção e repressão por parte dos órgãos da segurança 
pública e da justiça.

A OMS, além dessa tipologia - contra si, interpessoal ou 
coletiva – distingue a natureza das violências em: física, psicológica/
moral, tortura, sexual, tráfico de seres humanos, financeira/
econômica, negligência/abandono, trabalho infantil e violência 
por intervenção legal (SOBIESZCZANSKI, 2019).

Atos violentos, com força física intencional, não-acidental, 
a ferir, lesar, provocar dor e sofrimento ou destruir a pessoa, 
marcas evidentes ou não, são violência física. Tem formas em 
tapas, beliscões, chutes, torções, empurrões, estrangulamentos, 
queimaduras, perfurações, mutilações e agressões por objetos. 
Ferimentos por arma branca e/ou de fogo, incluindo as “de bala 
perdida”, incluem-se como violência física.

A violência psicológica/moral configura-se na rejeição, 
depreciação, discriminação, desrespeito, cobrança exagerada, 
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punições humilhantes e uso da pessoa para necessidades psíquicas 
de outrem. Coloca em risco ou causa dano à autoestima, à 
identidade ou ao desenvolvimento da pessoa. O assédio moral 
ocorre no ambiente de trabalho, pelas relações de poder. É 
abusivo, exercido por gestos, atitudes e manifestações repetidas, 
sistemáticas, atentadoras da dignidade ou integridade de alguém, 
que ameace o seu emprego ou clima do trabalho. Mais: caluniar, 
difamar ou injuriar a honra ou a reputação. O bullying é exemplo, 
este em ambientes escolares ou meios como o ciberbullying.

Tortura é constranger com força ou grave ameaça, causando-
lhe sofrimento físico ou mental para obter informação, declaração 
ou confissão; ação ou omissão criminosa; discriminação racial ou 
religiosa; submeter alguém a sofrimento físico ou mental, como 
castigo, por exemplo.

A violência sexual tem a ver com poder ou força física, coerção, 
intimidação ou influência psicológica, estupro, abuso incestuoso, 
assédio sexual, sexo forçado no casamento, jogos sexuais e práticas 
eróticas não consentidas, pornografia infantil, pedofilia, voyeurismo 
e situações semelhantes coercitivas ou constrangedoras. Coerção, 
chantagem, suborno e aliciamento são crimes de modo idêntico.

O tráfico de seres humanos tem o fim último de explorá-las. 
Inclui recrutamento, transporte, transferência, alojamento recorrendo 
à ameaça, rapto, fraude, engano, abuso de autoridade, uso da força e 
coação, ou à situação de vulnerabilidade, para exercer a prostituição 
ou trabalho sem remuneração, seja doméstico, escravo ou de servidão, 
casamento servil ou para remoção e comércio de órgãos. 

A violência financeira/econômica implica em dano, perda, 
subtração, destruição ou retenção de objetos, documentos, 
instrumentos de trabalho, bens e valores da pessoa/vítima, com 
exploração imprópria ou ilegal, uso não consentido de seus recursos 
financeiros e patrimoniais. É mais frequente contra pessoas idosas 
e deficientes, sendo admitida, ainda, como violência patrimonial.

Negligência ou abandono é a omissão em prover necessidades 
e cuidados básicos para o desenvolvimento físico, emocional e social 
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da vítima, como privação de medicamentos, falta de cuidados com 
a saúde, desproteção diante de inclemências do meio, como frio e 
calor, ausência de estímulo e de condições para frequência à escola. 
É o tipo mais comum de violência contra crianças no mundo.

O trabalho infantil caracteriza-se em ações e atividades 
desempenhadas por crianças, com valor econômico direto ou 
indireto, inibindo-as de viver a infância e adolescência. Referem-
se ao modo obrigatório, regular, rotineiro, remunerado ou não, em 
condições desqualificadas e em risco do bem estar físico, psíquico, 
social e moral. No Brasil, a Constituição (BRASIL, 1988) proíbe 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos 
e qualquer trabalho aos menores de 16 anos, salvo como aprendiz 
e a partir de 14 anos. Essa atividade deve ocorrer em horários e 
locais que não impeçam a frequência à escola e nem prejudiquem 
a formação e o desenvolvimento físico, psíquico, moral e social.

A violência por intervenção legal envolve o agente público, 
representante do Estado, na sua função. Pode ocorrer com armas de 
fogo, explosivos, uso de gás, objetos contundentes, empurrão, golpe, 
murro, podendo resultar em ferimento, agressão, constrangimento 
ou morte. A lei brasileira define o crime de abuso de autoridade e 
estabelece as punições para tal prática.

Seja como for e independente dos diversos formatos 
classificatórios não se pode aceitar que a trajetória e a prática 
histórica naturalizem a violência. De nenhum tipo ou natureza. Se 
de um lado o conhecimento reflete a distribuição do poder e as suas 
nuances, os princípios do controle social precisam ocorrer livres e 
emancipatórios no interior da sociedade e que seja essencialmente 
humanitária.

Uma nota esperançosa como considerandos finais

A violência, seus números estatísticos e causas não podem 
punir tanto mais como têm agravado as tristes realidades de 
escravismo, desigualdades, opressões, exclusões e desumanidades 
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no Brasil, na América e no mundo. Contribuir e participar de 
estudos e discussões que enfrentem esses contextos, potencializar 
a humanização dos relacionamentos pessoais e intrassociais, 
mobilizarem-se dinâmicas criativas e capacidades humanas 
recriadoras configuram-se em desafios de proporções enormes.

A solidariedade e o respeito à cidadania merecem elevar, 
qualitativamente, as lições a serem aprendidas pelos sistemas 
nacionais e universais, autoridades gestoras, profissionais de 
todas as áreas e as lideranças das comunidades. A emergência 
da pandemia, como acontecimento mundial e na mesma 
temporalidade, destacou o epicentro do coronavírus não apenas 
como fenômeno da geofísica ou bioestatística e, sim, a advertência 
do preocupante e frágil panorama que surpreendeu e expôs as 
vulnerabilidades às quais estão sujeitas as populações do mundo. 
Medidas como a suspensão das aulas, fechar estabelecimentos 
comerciais, indústrias, escolas e órgãos públicos e a recomendação 
para as pessoas ficarem reclusas em suas casas – e sem vacina 
– tornaram visíveis a transmissibilidade de carências quanto ao 
proteger, identificar, promover e cuidar da saúde das pessoas.

 Numa conjuntura dessas, ameaçadora aos direitos à cidadania 
e à vida digna, há quem pronuncie que a curva de qualquer desses 
dados vitais capta comparações a índices de violência em todos os 
seus tipos. É sensível, todavia, acompanharem-se os mecanismos 
do processo educacional como âncoras tradutoras das muitas 
esperanças para esse enfrentamento e como resposta que não pode 
tardar mais. A educação para a não-violência é nota esperançosa 
tão antiga quanto inadiável e mais necessária neste universo 
contemporâneo dos povos e países.

Diálogos, vivências, investigações científicas, trabalhos de 
pesquisa, relatos de experiências e produções intelectuais, são 
pronúncias da produção do conhecimento e de saberes da prática e 
da teoria, articulando novas reflexões. Não há ensino sem pesquisa 
e pesquisa sem ensino, alertava Freire (1997), pois esses quefazeres 
se encontram um no corpo do outro. Essa ideia ficou consagrada 



74

A não-violência e a educação da América Latina - Volume 2

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB que, embora 
tenha sofrido alterações, segue dispondo a indissociabilidade 
ensino-pesquisa-extensão para formar a qualificação universitária 
e profissional.

Se qualquer acontecimento no planeta importa ser analisado, 
intrínseca e ativamente, pelos riscos, sequelas, oportunidades e 
circunstâncias atentatórias à vida injetados em muitas vezes, as 
condições para o bem viver e até a prevenção ao adoecimento 
têm perspectiva solidária e ensinamentos na educação para a 
vida e a esperança. Não somente na emergência internacional é 
necessário tomar parte e fazer o que lhe compete como presença 
no mundo. Atitudes e práticas humanistas têm notícias fartas e 
saudáveis, inclusive para a não-violência, quanto mais eficiente, 
eficaz, livre, mobilizada, dialógica, integral, criativa, ágil, qualificada, 
afetiva e considerada fundamental for a educação. Aprenda-se e 
se pratique educação!

Tenha-se claro a incompletude do ser humano e que a 
educação é um processo, ato e prática da liberdade, com todas 
as pessoas como protagonistas. A vivência respeitada, porque 
os sujeitos se constituem e se reconstroem o tempo inteiro. As 
crenças e práticas pedagógicas antes da pandemia eram de algumas 
características que, na volta da quarentena e isolamentos, talvez 
tenham que ser reinventadas.
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Para um amigo

Miguel José da Silva

Uma das poucas formas de diminuição da violência é a 
amizade. A amizade é paz eterna entre humanos distintos.

O texto a seguir eu escrevi em 2016, mas julgo importante 
colocá-lo no presente livro, por conter indícios interessantes de 
educação, cultura, amizade e por consequência, de respeito à paz. 

A crônica, construção singela, também se constitui de opinião 
sincera. Espero que apreciem.

===
Entendo como, de minha responsabilidade, não mais que 

obrigação, trazer a público considerações sobre uma pessoa, hoje 
meu amigo: de sua grandeza humana, solidariedade natural e 
sem pejo. 

Esse o perfil do professor, literato Giovani Pasini.
Eu, que subscrevo, somente à razão de minha intelectualidade, 

sem qualquer conhecimento do mister da escrita, resolvi registrar 
minhas ideias, sem outra pretensão que não essa.

Todavia, o texto disparou se avolumando de forma incontida 
sob minha ignorância respectiva.

Sem esperança mais severa, resolvi pedir ajuda ao autor de 
uma crônica interessante que me passou diante dos olhos, ao ler 
o extinto e saudoso jornal A Razão.

Pensando dar um tiro na lua, sem esperar, acertei em cheio 
na mosca.

Este o início do meu relacionamento com o bom e ilustre 
amigo, professor Giovani Pasini.

Assim foi. Apesar dos tempos e mundo que vivemos, deparei-
me com um ser humano único, raro em sua essência.

Sob sua inestimável competência, orientação e dedicação sem 
medidas, tornei-me escritor; lancei meu primeiro livro e participei, 
com grande honra, de outra obra em conjunto com renomados 



78

A não-violência e a educação da América Latina - Volume 2

intelectuais literatos desta terra “Coração do Rio Grande”, “Cidade 
Cultura”, em que meu homenageado vem contribuindo de modo 
intenso ao engrandecimento da cultura, em concreção ao justo 
cognome que a cidade carrega.

Atesta o acima expresso, a excelência da obra “Cultura e 
identidade dos povos dos Pampas” que à minha ótica, se converte 
em verdadeira bíblia de informação sobre o tema de que trata, 
tendo à frente a coordenação do referido ilustre amigo Carlos 
Giovani Delevati Pasini.

Em tempo de despedida.
Impõe-se no momento, traduzir à expressão, minha relação 

com o Giovani Pasini, amigos que somos.
Foi algo inusitado, sem precedentes, que poderia dizer 

inesperado, mas não há que se dizer, porque restava remota 
esperança.

Assim foi. Recorrendo ao autor de uma crônica jornalística, 
sem conhecê-lo, foi-me dado retorno do e-mail. Feliz acontecimento! 
Passei a conhecer e privar com grandeza humana, solidariedade 
sem limites do ilustre amigo.

Para bom entendimento, ao que me proponho por todo teor 
e conteúdo do expresso, valho-me de excertos coligidos na obra 
“REFLEXÕES DE OCASIÃO”, em que o notável pensador, filósofo 
gaúcho URBANO ZILLES, refere sobre a natureza de:

AMIGO/AMIZADE.
“Amigos são pessoas dignas de nossa confiança”. “A medida 

de um homem é a medida da capacidade de fazer e cultivar 
amizades”. “Com o amigo partilhamos confidências”. “A tristeza 
compartilhada com amigos diminui; a alegria aumenta”. “A única 
maneira de ter verdadeiros amigos, é ser um deles”. “O verdadeiro 
amigo alegra-se por um amigo feliz”. “A amizade baseia-se em 
afeições, livremente escolhidas, e em afinidades profundas”. “Ter 
amizade com alguém é colocar-se com ele em lugar comum”. “Se 
é possível verdadeira amizade entre pessoas que acreditam nos 
mesmos valores”. “Encontrar um amigo é encontrar um tesouro 
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divino, é encontrar uma flor no meio de espinhos que nos ferem 
dia a dia”.

Seja feliz na tua andança amigo Giovani. 
Grande e afetuoso abraço.

Miguel Silva – MJS.
Santa Maria, 03 de novembro de 2016.
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Direito (social) à educação e não-violência estrutural 
contra a mulher

Tatiana Afonso Oliveira
Valmôr Scott Junior

Preliminar à abordagem sobre o direito social à educação 
como pressuposto à não-violência estrutural contra a mulher, é a 
abordagem das definições e dimensões da educação como fonte 
de conhecimento e direito social constitucionalmente previsto.  
Neste sentido, além de conceitos e noções básicas, será analisado 
o Direito Social à educação e a construção da cidadania.

Cotrim (1987, p. 37-38) aborda o fato de que a palavra 
“educação” tem origem em dois verbos latinos: educare e educere. 
O primeiro tem o sentido de passar informações a alguém, já o 
segundo tem a ideia de desenvolver algo que é próprio do indivíduo. 
Segundo o autor, o significado de educação associado a educare 
está ligado à Pedagogia tradicional, ao passado que educere está 
ligado à pedagogia renovada.

Pela concepção tradicional de Pedagogia, o objetivo da 
educação é facilitar o acesso a determinadas matérias para o 
aluno, como o português, a matemática, a história. Nesse modelo, 
entende-se que há um padrão ideal de pessoa, sendo a educação, 
o meio para levar os alunos a tal propósito. O professor é o ator 
principal da dinâmica, como detentor do saber em face ao aluno 
ignorante. 

As lições passadas são colocadas como verdades universais, 
sendo bom estudante aquele que retém todo o conteúdo. 
A Pedagogia renovada, por sua vez, surgida no Brasil, a partir 
da década de 30, busca romper os paradigmas da Pedagogia 
tradicional. Portanto, considera o respeito à personalidade do 
educando e compreende que a boa educação é aquela que não 
valoriza apenas a retenção, mas, principalmente, a capacidade 
de observação, reflexão e crítica do estudante que participa, 
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também, de forma ativa, ao passo que na Pedagogia tradicional, 
é considerado o elemento passivo diante do professor (COTRIM, 
1987, p. 38-40).

A concepção de Pedagogia renovada é relevante porque, ao 
abordar a efetividade da educação nas escolas no que concerne à 
violência estrutural contra a mulher, há potencial êxito para que os 
educandos obtenham a compreensão, em solidariedade, com os 
educadores. Nesse sentido, Santos (1999, p. 205) defende que a 
solidariedade na construção do conhecimento deve ser considerada 
como uma ideia a ser concebida, por meio do enfrentamento da 
lógica tradicional de educação como hierarquia e controle.

Em suma, conforme a concepção renovada de Pedagogia, é 
relevante que o estudante possa observar, refletir, criticar, participar, 
sendo esse um processo importante para que o estudante entenda 
e desenvolva um olhar crítico sobre tal violência, não apenas 
assimilando um conteúdo de forma mecânica na perspectiva 
bancária, de acordo com Freire (1997). Freire menciona que a 
educação não deve adotar uma configuração em que os educandos 
sejam como contas bancárias em que o professor deposita 
conhecimento e, posteriormente, realiza o saque por ocasião da 
avaliação (prova).

Há diversas concepções para educação, porém, em 
geral, possuem intersecção entre si pelo fato de que a maioria 
considera a educação como um processo de desenvolvimento; 
diferem, principalmente, sobre o fato de que este processo 
de desenvolvimento depende de questões internas, externas 
ao indivíduo ou ambas, assim como quais seriam os objetivos 
almejados pela educação (LIBÂNEO, 2010, p. 74). Nesse sentido, 
Luzuriaga (1975, p. 1) compreende a educação como uma influência, 
pontual ou social, sobre os jovens com o objetivo de proporcionar 
seu desenvolvimento. 

Em contrapartida, Dewey (1979, p. 83) é partidário do 
pensamento de que a educação é uma organização e interpretação 
realizada por meio de experiências vivenciadas. Dessa forma, 
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demonstra mais alinhamento com a concepção de que a educação 
é elaborada no âmbito interno do sujeito.

A educação, como processo de desenvolvimento, é 
importante para seu entendimento em âmbito escolar, inclusive 
como forma de compreender a violência estrutural contra a mulher 
que, de acordo com Boulding (1981), refere-se tanto à violência 
nas estruturas institucionais quanto à violência nas estruturas 
familiares, estruturas econômicas, culturais e políticas. Tais 
estruturas formam uma teia de opressão a determinados grupos, 
tornando-os mais vulneráveis ao sofrimento e à morte. Entre os 
grupos socialmente vulneráveis estão as mulheres. Essas estruturas, 
igualmente, formatam as práticas sociais e distribuem os papeis 
sociais entre os sujeitos, de acordo com sua posição e valor social. 
É por isso que há o entendimento do senso comum de que certas 
atitudes são “coisas de mulher” e outras são “coisas de homem”.

Neste cenário, os educandos que tiverem a oportunidade 
de vislumbrar a violência estrutural contam as mulheres, poderão 
ser capazes de desenvolver-se e tornar-se seres humanos críticos 
e solidários no convívio social.

Ainda, se faz primordial destacar a ideia da dialética-dialógica 
de Freire (2014). Ao divergir da tradicional noção de tese, antítese e 
síntese, o pensamento freiriano considera que não há superioridade 
de um discurso sobre o outro, porque ambos se articulam entre 
si para que o diálogo seja possível. Com a experiência dialógica, 
os humanos obtêm suporte para conquistar a libertação. Além 
disso, Freire (1997, p. 55-56) entende que os seres humanos, assim 
como todos os seres, são incompletos, inacabados. Contudo, o 
que diferencia o homem dos outros animais é a consciência de 
incompletude e, a busca pelo desenvolvimento com as experiências 
de vida. Romão (2010, p. 133) complementa ao considerar que 
essa busca pelo desenvolvimento humano passa pela educação.

Superada a análise sobre as diversas concepções de educação, 
é primordial abordar objetivos e valores almejados pela mesma 
e pelos estudiosos da temática. A educação tem como objetivo o 
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ser humano. Assim, a educação possui enfoque no humano e em 
seu desenvolvimento. A depender do contexto histórico, haverá 
variações sobre qual tipo de promoção e melhoramentos são 
buscados por meio da educação (SAVIANI, 2007, p. 43)

Diante destas considerações emerge a seguinte inquietação: 
O que/quem é o ser humano? Saviani (2007, p. 44-45) explica ser 
evidente que homens e mulheres possuam algumas dimensões 
nítidas: corpo, espaço, tempo, relação com a natureza, cultura, 
contexto histórico, tradições, costumes, crenças, vida econômica, 
sociedade e suas instituições. Deste modo, o humano está, sempre, 
adaptado a uma existência que possui diversos elementos. Porém, 
ele não é indiferente a essa existência, a qual interpreta, reage, 
aceita, rejeita, transforma.

 Saviani (2007, p. 46), assim, apresenta a educação como 
busca para promover o humano. Essa busca se traduz em tornar o 
humano cada vez mais consciente de sua situação, sua existência, 
para que seja capaz de interpretá-lo e intervir, com aumento de sua 
liberdade e melhoria de sua comunicação e colaboração com outros 
humanos. Os valores da educação consistem no reconhecimento 
do esforço humano em transcender a si mesmo e a sua situação 
histórica.

Além disso, ao refletir sobre os objetivos da educação, é 
preciso vislumbrar a problemática do afastamento entre a educação 
e as práticas pedagógicas, assim como o quanto isso afeta o que 
se almeja. Tal ruptura causa diminuição das atividades reflexivas 
e críticas.

Pode-se hoje observar um grande distanciamento entre a esfera 
das ações educativas e a esfera do exercício pedagógico. A 
educação em se organizado na sociedade de modo distante das 
ações pedagógicas. E temos hoje uma sociedade muito complexa, 
com forte potencial educacional.  Será preciso e necessário que 
ações científicas e pedagógicas possam produzir transformações 
desse potencial em possibilidades educativas, reintegrando 
novamente o educativo ao pedagógico.
A crescente dissociação entre a atividade educativa e o exercício 
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pedagógico foi produzindo a não-valorização científica da 
pedagogia que, abdicando de ser a ciência da educação, foi se 
contentando em ser apenas um instrumento de organização da 
instrução educativa [...].
Inevitavelmente, a não-fecundação mútua de teorias educacionais 
e práticas pedagógicas foi redundando na instrumentação acrítica 
das práticas, produzindo caminhos lineares e paralelos entre 
os dois polos da ação educativa e, dessa forma, o fosso entre 
a teoria e a prática pedagógica foi ficando cada vez maior [...] 
(FRANCO, 2003, p. 70).

Franco (2003, p. 70-71) aborda a necessidade de reaproximar 
a educação com as práticas pedagógicas, com reflexão sobre o 
modelo educativo instituído e o modelo desejado; deve haver 
preocupação com a ação social inclusiva e com a construção da 
justiça e da paz.

A educação deve objetivar a pluralidade. Ao vivermos em uma 
sociedade de diversidade cultural, a educação deve oportunizar 
momentos de abertura, não sendo condicionada à ideia de 
mera racionalização. As noções de educação que buscam uma 
verticalização são as mais segregadoras, o que acaba por gerar 
exclusão. As mais inclusivas estão ligadas a momentos de abertura 
social e de diálogo (NÓVOA, 2011, p. 95).

Apesar das diferenças conceituais, estudiosos da atualidade 
preocupam-se com modelos de educação com foco no diálogo, 
observância às pluralidades, reflexões, críticas, transformações, 
libertação e desenvolvimento humano. Estas são características 
fundamentais para um modelo de educação capaz de abordar 
a violência estrutural contra a mulher, porque uma educação 
rígida, verticalizada e meramente conteudista jamais conseguiria 
alcançar este intento.

Podemos entender pois, que a educação é uma tentativa para 
que a pessoa ache justificativa para a sua existência.
É uma maneira de tornar a vida mais digna de ser vivida, representa 
compreensibilidade, mas nunca dominação.
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O discurso pedagógico é profundamente político em termos 
despertar consciências, e através de uma relação de maiêutica 
levar as pessoas a encontrar sua própria verdade.
Não é uma meta a terminar, mas a continuar sempre (MOSQUERA, 
1980, p. 194).

Por fim, convém mencionar que as concepções de educação 
e seus objetivos orbitam sobre a melhoria do humano no convívio 
social. Maritain (1959, p. 33) ensinava a importância do caráter social 
na vida humana, pois considera que a sociedade foi constituída pela 
livre vontade das pessoas, que almejavam franqueza e generosidade 
nas relações sociais. A vida social tende a emancipar o humano ao 
almejar o bem comum. Assim, a educação objetiva o humano e 
seu papel na sociedade, formando-o para uma vida de cooperação 
na comunidade. Diante disto, emerge a ideia de solidariedade na 
construção do conhecimento.

Ainda, com base na concepção de educação como 
transformadora do contexto social, a atualidade global pleiteia 
que a educação seja repensada. 

A atualidade é difusa, repleta de realidade e acontecimentos 
multifacetados: desastres ambientais, crises, confrontos, 
intolerâncias, desigualdades. Nesse cenário, a educação necessita 
repensar paradigmas.

E a educação tem um papel a desempenhar. Ela tanto pode ser 
serva do modelo que aí está, realimentando-o acriticamente, como 
pode ser uma reflexão crítica a este modelo, buscando alternativas 
em cima de uma prática social concreta. Esta prática deveria 
buscar a emergência de valores de solidariedade, liberdade e 
igualdade [...].
Trata-se de “remar contra a maré”, vale dizer, contra o modelo de 
sociedade que temos, com a sua ética excludente, competitiva 
e predatória (GARCIA, 2010, p. 65-66)

Na intrínseca relação entre educação e sociedade, a educação 
possui relação direta com o processo de construção da cidadania.  
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Durante algum tempo, a educação foi compreendida como 
modo de buscar a perfeição do homem. Porém, nos dias atuais, 
a educação almeja instaurar, promover e consolidar a cidadania. 
Isso não significa que a educação desconsidere seu viés voltado 
à humanização, mas pondera sobre a ideia de desenvolvimento 
humano individual e natural. Assim, acaba por fazer mais sentido, 
a efetivação do modo humano-social de existir, o que perpassa, 
exatamente, a cidadania (SEVERINO, 1994, p. 148). Uma vez 
finalizada a análise da relação entre educação e cidadania, é 
relevante compreender a função dos direitos sociais na construção 
da cidadania. Em específico, o direito social à educação.

Os direitos sociais direitos sociais estão positivados no artigo 
6º, da Constituição Federal, sendo pertinente transcrevê-lo.

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. (BRASIL, 1998) 
(grifo nosso)

Em suma, observa-se que o direito à educação é um direito 
social caracterizado por exigir uma prestação positiva do Estado. 
Nagel Hullen (2018, p. 214-215) aborda que os direitos sociais são 
utilizados como elementos para compor a cidadania, sendo que 
a ideia de cidadania está diretamente relacionada aos direitos 
sociais garantidos a partir da Constituição Federal de 1988. Assim 
sendo, no Brasil, a positivação da cidadania vincula-se aos direitos 
sociais, porque direitos sociais efetivados são um fator importante 
à aquisição da autonomia dos membros da sociedade. Dessa forma, 
políticas sociais que almejem a cidadania devem estar estruturadas 
sob a ótica dos direitos sociais.

Diante disto, o direito à educação um direito social, em 
que se verifica a estreita relação entre a efetivação da cidadania 
por meio da educação. Com a positivação do direito à educação 
como direito social no art. 6º, a Lei Maior acabou por elevá-lo ao 
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patamar de direito público subjetivo, exigível pelos cidadãos, tanto 
em termos de efetivação quanto de exigência de uma educação 
de qualidade (BRADBURY, 2016, p. 28-29).

Ao considerar a relevância dos direitos sociais na construção 
da cidadania e, principalmente, do direito social à educação, se faz 
mister diretrizes para a construção de uma educação crítica, capaz 
de refletir sobre a estrutura social de violência contra a mulher e 
conferir aprimoramento à cidadania.  

Quanto à reflexão crítica, Morin (2003) nos convida a repensar 
a institucionalização da educação. Neste sentido, a instituição 
educacional não deve restringir o estudante, mas colaborar em 
sua formação como ser humano crítico e emancipado. Além disso, 
o educando, por meio da educação, deve ser capaz de avaliar suas 
atitudes e não servir à instituição como mera “fábrica” de diplomas. 
O estudante, então, incorpora capacidade de reflexão crítica.

Além disso, em prol de uma construção socioeducativa 
benéfica, a escola almeja abordar, de forma crítica, os papeis 
de gênero associados a homens e mulheres. A construção 
socioeducativa pode prestar-se tanto a um cenário de discriminações 
quanto de busca por igualdade. Assim, ao repensar tais tratativas, 
os estudantes e a escola adquirem potencial para realizar uma 
construção socioeducativa sensível às problemáticas sociais, como 
a violência estrutural contra a mulher.

A lógica de reiterar continuamente as fronteiras entre os sexos e 
suas diferenças (vestimentas, comportamentos, etc.) tem a escola 
um dos seus mais eficientes instrumentos socioeducativos. O 
currículo que se realiza nas práticas cotidianas não é um elemento 
neutro, de transmissão desinteressada do conhecimento, mas 
influenciado por interesses que são eleitos pela escola e/ou 
pelo sistema educativo. Inúmeros conteúdos curriculares são 
cotidianamente transmitidos nas escolas, com possíveis efeitos 
em exclusões e discriminações, que têm sido causa de expressivos 
sofrimentos decorrentes da demarcação da supremacia masculina 
e da heteronormativade (CAETANO, 2013, p. 56).
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Convém ressaltar, também, a pluralidade. Morin (2000) 
enfoca, em: Sete Saberes necessários à educação do futuro, o 
destaque à pluralidade e ao respeito às diferenças. Neste sentido, 
aborda que todos são seres humanos com características diferentes. 
Ao mesmo tempo em que é necessário respeitar as diferenças, 
também é primordial compreender a condição humana. 

Deste modo, Morin (2000) aborda a antropo-ética (a ética 
propriamente humana), a qual consiste em uma cadeia de três 
termos: indivíduo, sociedade e espécie, da qual nasce a consciência 
humana, base para ensinar a ética na educação do futuro. A 
antropo-ética é a missão antropológica do milênio: trabalhar para a 
humanização, respeitar as diferenças, desenvolver a solidariedade, 
a ética da compreensão e, ensinar a ética do gênero humano.

Para que as diretrizes educacionais almejadas sejam efetivadas, 
se faz mister que a escola e seus membros tenham, de modo 
esclarecido, que finalidades almejam em seu projeto político-
pedagógico. Para tanto, colaboram algumas perguntas tais como: 
de que forma a escola deve abordar sua finalidade política e social 
ao formar o indivíduo para a cidadania? De que forma a escola deve 
perseguir sua finalidade humanística na busca pelo desenvolvimento 
integral do aluno como pessoa? (VEIGA, 2013, p. 23).

Tais parâmetros educacionais (reflexão crítica, construção 
socioeducativa e pluralidade) são de extrema relevância para 
desenvolver o direito social à educação, em escolas, no que 
concerne à violência estrutural contra a mulher. A educação quanto 
a mulher tem o propósito de formar um cidadão reflexivo, capaz 
de contribuir para a construção da cidadania em diversos aspectos 
sociais, inclusive no que concerne ao combate à violência estrutural 
contra a mulher, mazela social contemporânea.
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EDUCAÇÃO PARA O PRESENTE
TRANSFORMAÇÃO NA CONVIVÊNCIA

Maria Aparecida Azzolin

Reflexões iniciais: em busca da Co-inspiração no educar

Em um lindo dia de sol, os pássaros com seu canto 
entusiasmado, acordam a jovem professora. Ao despertar ela 
lembra que tem 8 horas aulas naquele dia e sente vontade de ficar 
na cama, não quer levantar. Não sente mais que seu trabalho tenha 
importância. Em outras casas, crianças também são acordadas 
pelos lindos pássaros cantores, e também não querem ir para a 
escola. Esse espaço, chamado escola não lhes apresenta o mundo 
de possibilidade que sonham ter, não conhecem o mundo, através 
dos ensinamentos da professora. Professores(as) e alunos(as) não 
se escutam mais e não se enxergam, havendo um descompasso 
de desejos e sonhos. Não há um conversar legítimo. O mundo na 
escola tornou-se um lugar triste, frio e nada inspirador. O que está 
acontecendo com nossa educação? Por que não há co-inspiração 
entre professores (as) e alunos (as)? Por que a violência está 
presente no cotidiano escolar? Por que a escola não é um espaço 
de encantamento?

Buscarei neste capítulo, refletir sobre estas questões, sob 
a luz das distinções da Biologia-Cultural36, proposições feitas por 

36    Para Humberto Maturana Biologia-cultural “é um espaço do explicar sobre o humano, 
sobre os demais seres vivos e sobre os próprios fundamentos do conhecer e do viver 
humano que surge apoiada nas proposições da Biologia do conhecer e da Biologia do 
amar” (SCHLICHTING; BARCELOS, 2012:113). Somos seres biológicos. Tudo o que 
nos acontece, acontece em nossa biologia. E culturais, porque conservamos geração após 
geração modos de ser e conviver em sociedade.  Biologia-cultural é o entrelaçamento do 
biológico com o modo de viver dos seres humanos através da linguagem.
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Humberto Maturana37 e Ximena Dávila38. Busco colaborar para 
uma Educação que propicie a formação de uma sociedade mais 
generosa, ética e democrática, onde a paz seja vista como algo 
normal de nossa condição de homo sapiens amans amans39. E 
a violência percebida como distanciamento de nossa natureza 
amorosa. Por que a maioria das escolas não encanta seus alunos? 
Para iniciarmos a conversa sobre esse assunto, vou relatar uma 
pequena história que me foi contada por colegas em uma formação:

Em um dia qualquer em uma escola da Educação Básica, uma 
professora nova na instituição, começa sua aula com atividades 
no quadro. Uma aluna, questionadora e motivada a aprender, 
faz o seguinte comentário: professora vou ter que passar tudo a 
limpo, porque copiei de caneta verde sem querer. A professora, 
não entendendo o problema, pergunta porque não poderia copiar 
de caneta verde, sendo que todos possuíam os estojos recheados 
de canetas com diversas cores. A aluna então explica, que era 
proibido copiar de cores diferentes de azul e preto. A professora, 
ainda não entendendo o porquê da situação, visto que ela mesma 
adorava usar todas as cores de canetas. Os outros alunos reúnem-

37   Humberto Maturana Romesín, pensador latino americano de nacionalidade chilena. 
Nascido no ano de 1928. Estudou medicina na Universidade do Chile. Doutorou-se em 
biologia pela universidade de Harvard (EUA). Professor Titular da Faculdade de Ciências 
da Universidade do Chile. Professor na Universidade Metropolitana de Ciências da 
Educação no Chile. Professor no Instituto de Terapia Familiar de Santiago-Chile. Professor 
convidado de várias universidades mundiais. Doutor Honoris Causa pela Universidade 
Livre de Bruxelas. É reconhecido como um dos maiores pesquisadores atuais sobre a 
Biologia do conhecimento e sobre a Biologia do amor.
38    Ximena Dávila Yañez Bióloga-Cultural, Co-fundadora com Humberto Maturana do 
Instituto Matríztico – Santiago do Chile. Estudou Orientação em Relações Humanas e 
Família com ênfase nas Relações do Trabalho. Criou o campo reflexivo operacional que 
chamou de Conversar Liberador. Co-criadora com Humberto Maturana das proposições 
da Biologia-Cultural.
39   Humberto Maturana e Ximena Dávila criaram o termo Homo sapiens-amans amans 
(2004, 2009, 2011, 2016), para explicar nossa espécie zoológica nascida e guiada pelo 
amor. Somos originários da espécie homo sapiens-amans amans, surgida a mais de 3 
milhões de anos. Esta espécie organizava-se em famílias, não havendo distinção entre 
homens e mulheres. Conviviam em harmonia com a natureza, em pleno bem-estar psíquico-
corporal-relacional, no conversar e na co-inspiração. Tais afirmações são embasadas em 
pesquisas arqueológicas, denominadas como Sociedades Matrísticas.
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se na conversa e explicam: as professoras anteriores proibiram. 
Então a professora, perguntou o que eles faziam com as canetas 
coloridas, sem poder usá-las. A resposta, foi dolorida: usamos 
em casa, para fazer anotações, bilhetes, cartões. A proibição era 
só na escola e nos cadernos.

As crianças adoram comprar canetas coloridas. Fico 
imaginando, comprar e não poder usá-las, que coisa triste! Como 
um lugar onde é proibido colorir o próprio caderno, encantará 
alguém? A palavra PROIBIDO deveria ser proibida nas escolas, mas 
tornou-se sinônimo de educação. Proibido levantar-se. Proibido ir 
ao banheiro. Proibido compartilhar materiais. Proibido perguntar, 
falar, correr, cantar, dançar... O mundo apresentado na maioria das 
escolas é um mundo sem sentido e separado da vida. 

Na escola, é comum ouvirmos professores (as) falando da 
falta de limites. Que as crianças não obedecem mais. Isso acontece 
porque as crianças são forçadas a fazerem o que não querem 
fazer. São levadas a ficarem quietas, paradas, fazendo atividades 
repetitivas que não despertam seu interesse. Não as motivam a 
construírem sua aprendizagem. Aliado a isso, é comum à criança 
ser corrigida no seu ser e não em seu fazer. São chamadas de 
lentas, tolas, preguiçosas. O que deveria acontecer é exatamente 
o contrário. O que deveria ser corrigido - se isso for realmente 
necessário - é o fazer da criança, mostrando a forma correta, 
com muito afeto, tranquilidade e carinho. Maturana e Rezepka, 
afirmam que 

Quando corrigimos o ser da criança ao lhe dizer como deveria 
ser ou não ser, negamo-la, dizemos-lhe que está mal feita e 
destruímos a sua aceitação de si mesma e seu autorrespeito. Ao 
fazer isto, fechamos o mundo para a criança e a deixamos fora do 
âmbito de legitimidade. Se, ao contrário, corrigimos o seu fazer, 
convidando-o à reflexão e indicando o (os) procedimento (s) a 
usar, se quisermos obter um certo resultado, confirmamo-la na 
aceitação de si mesma e no autorrespeito e abrimos um espaço 
para que ela possa ter um comportamento autônomo desde o 
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respeito por si mesma e a aceitação do próprio ser, abrimos – 
ao fazer isto – o mundo para a criança e a acolhemos em sua 
legitimidade (MATURANA, REZEPKA, 2002, p.81).

Outra questão fundamental, nessa forma de entender a 
educação, é que as dificuldades de aprendizagem que a criança 
por ventura demonstre, não decorrem de uma incapacidade, de 
uma deficiência intelectual. Para Maturana (2002, 2004, 2005), 
essas dificuldades são uma decorrência da falta do amor40 como 
a principal emoção da convivência. Como isso pode ser resolvido? 
Restituindo à criança o espaço da emoção do amar. As crianças 
desejam adultos que lhes expliquem o mundo onde elas vivem e 
por isso perguntam. Contudo, se convivem apenas com adultos 
sem tempo para brincar e conversar, que não as escutem e nem as 
enxerguem, esta procurará respostas na televisão ou na internet, 
não aprendendo a refletir. Terá as informações, mas não saberá 
fazer uso delas com consciência e reflexão. As crianças aprendem 
e se desenvolvem conforme as relações que estabelecem com os 
adultos, pois “não há genes para a maldade ou para a bondade, mas 
há histórias vitais que levam a maldade e a bondade sob a mesma 
constituição genética” (MATURANA, 2005, p.281).  O adulto com 
quem a criança convive na família e na escola, é indispensável, 
para a expansão da inteligência e criatividade, principalmente na 
fase inicial do desenvolvimento infantil. Na escola, os professores 
devem ser os inspiradores da busca de sonhos e desejos. Se uma 
criança não possui liberdade nem para escolher a cor da caneta 
que deseja usar, como vai crescer aprendendo a fazer escolhas, tais 

40    Amor é visto como um fundamento biológico de nossa condição de seres humanos. 
“O ser humano não vive só. A história da humanidade mostra que o amor está sempre 
associado à sobrevivência. Sobrevive na cooperação. Se a mãe não acolhe o bebê, ele 
perece. É o acolhimento que permite a existência. Numa de suas parábolas, Jesus fala 
do camponês lançando sementes ao solo. Algumas caem nas pedras e são comidas 
pelas aves, outras caem num solo árido e resistem por pouco tempo. Mas há aquelas 
que encontram boa terra e crescem vigorosas. Assim também nós precisamos de um 
solo acolhedor para nos desenvolver. Nosso solo acolhedor é o amor” (MATURANA, 
REVISTA BONS FLUÍDOS, 07/2012).
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como escolher os representantes políticos? Humberto Maturana 
e Sima Nisis de Rezepka (2002), nos mostram a importância dos 
adultos na aprendizagem das crianças, por isso a afirmação de que 
as crianças são o futuro, não é verdadeira. O futuro somos nós, 
porque as crianças aprendem com os adultos que ela convive, os 
autores dizem que é

a formação das crianças durante seu crescimento que determina 
o caminho da história humana, mas as crianças formam-se em 
sua convivência com os adultos e outras crianças e, na sua vez, 
serão adultos de uma classe ou outra, segundo forem os adultos 
e crianças com quem conviverem em sua infância e juventude. 
É por isso que a educação é um processo de transformação na 
convivência, e o humano, o ser humano, conservar-se-á ou se 
perderá no devir da história através da educação (MATURANA, 
REZEPKA, 2002, p.81).

Educação é a transformação na convivência, afirmam os 
autores supracitados. É através dos fazeres e dos sentires que 
a convivência traz, intermediadas pela reflexão que acontece a 
transformação. Quando conversamos41, estamos escutando42 o 
outro, e a partir disso podemos mudar de opinião. Só é conversação 

41    A expressão conversar aqui empregada é no sentido que Humberto Maturana (1994, 
2004,) dá para a mesma. Segundo este autor, a existência humana acontece no processo 
relacional do conversar. Nosso ser biológico, como humanos, se constrói na imersão 
do ato de conversar. Conversar é, para Maturana, o entrelaçamento entre o racional e o 
emocional no processo da linguagem. Conversar é criar com outros. Ou dizendo de outra 
forma: Conversar, como dar voltas com o outro para se entender. Escutar e conversar é 
uma arte, a arte de dançar juntos (DÁVILA, 2016).
42    Humberto Maturana e Ximena Dávila explicam que o escutar também é algo que 
se aprende desde criança, na convivência com os adultos. Escutar é diferente de ouvir. 
Ouvimos sons o tempo inteiro, mas escutar é quando refletimos, deixando o outro ser, sem 
expectativas e julgamentos. Assim, deixamos aquilo que ouvimos entrar em nosso corpo, 
“escutamos com toda a nossa corporalidade. (...) Nesta cultura patriarcal-matriarcal, na 
medida em que existe uma realidade em si, uma verdade, o escutar se torna surdo, o ver 
se torna cego, o sentir se torna frio e distante ao estar com o outro ou a outra. Escutamos 
para ver se o outro ou a outra coincide ou não com que pensamos. (...) Podemos escutar 
sem deixar de escutar, abertos à maravilhosa presença sempre cambiante de si próprio, 
do outro, da outra, de tudo o mais”. (MATURANA, DÁVILA, 2009, p.236). 
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se estivermos dispostos a mudar de opinião, sem verdades 
absolutas. Um dançar juntos, em sincronia, na aceitação e respeito 
pelo outro e por si mesmo. A criança que convive na total aceitação 
de si e do outro, viverá a partir da emoção do amor, estabelecendo 
uma relação de confiança com os outros. A biologia não determina 
o futuro da criança, ela crescerá e aprenderá a partir das relações 
que forem estabelecidas. Ela mudará conforme o meio mudar. Em 
relação a isso, Maturana acrescenta:

O educar se constitui no processo em que a criança ou o adulto 
convive com o outro e, ao conviver com o outro, se transforma 
espontaneamente, de maneira que seu modo de viver se faz 
progressivamente mais congruente com o do outro no espaço 
de convivência. O educar ocorre, portanto, todo o tempo e de 
maneira recíproca. Ocorre como uma transformação estrutural 
contingente com uma história no conviver, e o resultado disso é 
que as pessoas aprendem a viver de uma maneira que se configura 
de acordo com o conviver da comunidade em que vivem. A 
educação como “sistema educacional” configura um mundo, e os 
educandos confirmam em seu viver o mundo que viveram em sua 
educação. Os educadores, por sua vez, confirmam o mundo que 
viveram ao ser educados no educar” (MATURANA, 1999, p. 29).

Aprendemos com os outros, na interação, no contato, no 
toque, no olhar. Assim, para se educar é necessário criar um espaço 
de convivência com a criança, onde professor e aluno se aceitem 
mutuamente, percebendo a legitimidade do outro, ambos se 
transformando na convivência. Dessa forma a criança aprenderá 
não como algo externo, mas como um modo de ser no viver: 
aprende-se amar, amando; aprende-se a odiar, odiando; aprende-
se a ser agressivo, sendo tratado com agressividade e assim por 
diante. Ou seja: aprendemos fazendo e convivendo. O papel da 
escola não é ensinar as emoções, mas vivê-las. Transformar o 
espaço de sala de aula em um espaço amoroso, de acolhimento, de 
acalanto e de cuidado é a base de uma escola focada no presente. 
Neste espaço, o aluno (a) é visto, reconhecido (a) e escutado (a), 
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entendendo o mundo a partir do ser do professor (a). O professor 
(a) ensina dentro do seu espaço relacional. Para Maturana, o ensinar 
vai muito além do que o repasse de conteúdos e informações. O 
professor (a) ensina a partir do que é, ou seja de seu fazer e de 
suas emoções, em suas palavras,

El niño o la ninã en la escuela no aprende matemáticas, sino que 
aprende a convivir con un profesor de matemáticas. Esta relación 
entretenida o fascinante algún dia quizás lo motive a seguir por 
su cuenta, y se convertirá en un profesor de matemáticas o en un 
matemático. Un profesor a uno no le enseña algún contenido, sino 
que uno conoce un modo de vida. En este processo, posiblemente 
uno se se familiarice con las reglas de cálculo, las leyes de la física 
o la gramática de un idioma. Mi afirmación es que el alunno 
aprende al profesor (MATURANA, PÖRKSEN, 2004a, p.149).

O papel do professor (a) é despertar o desejo e a vontade 
de saber, e a partir desse momento o aluno (a) vai conhecendo e 
percebendo o mundo que o cerca. Cabe ratificar que esse desejo 
só pode ser despertado no aluno (a), se o professor (a) também 
tiver essa “fome” pelo saber, senão vira apenas encenação do 
processo de ensino e aprendizagem. A educação acontece por meio 
da convivência das crianças, com outras crianças e com os adultos, 
gerando novos mundos. Por isso a importância de estabelecer uma 
relação de amor e cuidado na família e na escola. A criança nasce 
amando e compartilhando tudo o que tem, inclusive tira alimento 
de sua própria boca para oferecer ao outro, mas se ela conviver 
com adultos agressivos, egoístas, preconceituosos ela se tornará 
com essas características a partir da convivência.

 A Educação atual está desenhada como um projeto de futuro. 
O futuro não existe. O que existe é o hoje, e a partir das relações 
que estabelecemos que ele acontece. As crianças são ensinadas que 
brincar é perda de tempo, precisam estudar para serem alguém. Um 
ensinamento que se mantém pelo resto da vida. Adultos não sabendo 
viver no bem-estar, pois desaprenderam a brincar, característica inata 
dos mamíferos. Sendo o brincar qualquer atividade realizada no 
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momento presente e na total entrega, sem objetivos e fins, apenas 
motivadas pelo prazer e diversão. A tarefa dos professores (as) é 
descobrir talentos e incentivar o aprimoramento desses talentos, 
dessa forma poderemos ter uma escola onde professores (as) e 
alunos (as) que se inspirem mutuamente, tornando-se um espaço 
de encantamento, liberdade e alegria. Em um lugar assim dá vontade 
de levantar da cama e ir estudar/trabalhar. Um lugar assim crianças, 
adolescentes e adultos co-inspiram-se e vivem e convivem no amar.

Educação para o presente: o grande desafio de nossa era

Que passaria? Pero si eso es legítimo. A veces digo en alguna 
de mis conferencias que yo le agregue três derechos al 

catálago de los derechos humanos de las Naciones Unidas. 
Defiendo el derecho a cometer errores, el derecho a cambiar 

de opinión, y el derecho a abandonar la sala em cualquier 
momento. Porque el que puede cometer errores puede 

corregirse. El que tiene derecho a cambiar de opinión puede 
reflexionar. Y el que tiene la posibilidad de elevantarse e irse, si 

queda, es por su propia volundad.
 (MATURANA, PÖRKSEN, 2004a, p.63).

A base da escola contemporânea está consubstanciada na 
competição. Um querendo ser melhor que o outro, sendo que 
o princípio norteador de uma sociedade democrática, deveria 
ser cidadão. Cidadão ético, honesto, socialmente consciente 
e autônomo. A Educação para o presente entende que todos 
“somos alguém”, não precisamos da escola para isso. Não estou 
afirmando que a escola não é um espaço importante no devir 
humano, mas ela – a escola - deve propiciar o desenvolvimento 
das potencialidades que todos, sem distinção possuem. Isso não 
quer dizer que todos são iguais, ao contrário, somos seres diversos, 
com potencialidades diversas.

Informações hoje a temos em um click. Perguntamos qualquer 
coisa ao “google” e ele nos responde, mas não há reflexão. Reflexão 
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significa sair do espaço que estou e olhar em um espaço maior, com 
mais possibilidades. A reflexão amplia o olhar, fornecendo novas 
perspectivas. Isso é aprendizagem, porque traz significado, dando 
possibilidade de escolher caminhos. O papel da escola, portanto, 
é ensinar a refletir, a olhar um objeto de diferentes formas, 
percebendo as nuances com diferentes olhares. A aprendizagem 
é um processo interno. O externo, ou seja, o (a) professor (a) 
aponta apenas a direção, quem faz o caminho é o aluno (a).

Quando realizamos uma atividade que nos dá prazer, não 
sentimos o tempo passar, e não desejamos parar de realizá-la, 
mesmo cansados, desejamos continuar, porque não há contradição 
emocional ao realizar tal atividade. Quando toca o sinal na escola, 
na hora do intervalo, ou na hora da saída, os alunos saem em 
disparada, felizes, como estivessem sendo libertados de sessões 
torturantes (e talvez seja isso mesmo). Nesse momento, percebemos 
o que significa uma contradição emocional. Estão em uma sala 
de aula, desejando estarem em outro lugar fazendo outra coisa, 
não estão ali integralmente. Uma escola que encanta, diminui as 
contradições emocionais, através de atividades que despertem o 
prazer, trazendo o desejo de estarem naquele ambiente. Professor 
(a) e aluno (a) falando a mesma língua, com interesses em comum, 
a aprendizagem torna-se uma consequência natural.

A principal preocupação da educação não deve estar 
orientada para os resultados do ato educativo no futuro, mas, 
sim, deve estar voltada para os fazeres da criança no momento de 
seu fazer: o presente. É a forma de viver o presente, na aceitação 
mútua (Biologia do Amar) que definirá o que acontecerá no futuro. 
Maturana e Rezepka, colaboram afirmando que

Se quisermos preparar nossos filhos para o futuro, fazendo de 
nosso presente o seu futuro, nós os negamos e alienamos em algo 
que não lhes pertence, obrigando-os a buscar a sua identidade fora 
deles. E quem busca a sua identidade fora de si está condenado a 
viver na ausência de si mesmo, movido pelas opiniões e desejos 
dos demais, “não estará nem aí”(...). Pensamos que a tarefa 
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da educação é formar seres humanos para o presente, para 
qualquer presente, seres nos quais qualquer outro ser humano 
possa confiar e respeitar, seres capazes de pensar tudo e fazer 
tudo o que é preciso como um ato responsável a partir de sua 
consciência social (MATURANA, REZEPKA, 2002, p.10).

Uma Educação para o presente tem o brincar como base 
essencial do desenvolvimento infantil, porque nós como animais, 
mamíferos e da espécie humana que somos, interagimos na 
infância por meio do brincar, e, este brincar, é um operar no 
presente, sem intencionalidade, totalmente despreocupado. 
Quando observamos crianças brincando, percebemos que é 
um momento de total entrega e espontaneidade. Dessa forma, 
quando colocamos metas e fins na brincadeira, deixamos de viver 
o presente e passamos a viver num futuro que não nos pertence, 
focamos nas consequências e, assim, não estamos mais lá, no 
presente. Maturana é enfático sobre a maneira como entende 
o brincar e sua importância para a criança, para ele, “Brincar é 
atentar para o presente...Brinca-se quando se está atento ao 
que se faz no momento em que se faz...Uma criança que brinca 
está envolvida no que faz enquanto o faz”. (MATURANA; VERDEN 
ZÖLLER, 2004, p.230). O fantástico, e ao mesmo tempo simples, 
é que qualquer criança sabe disso. A criança não apenas cria 
as fantasias, mas, sim, passa a viver nelas o tempo que achar 
necessário e quantas vezes, isto lhe der prazer. Se observarmos, 
com atenção, perceberemos que as crianças têm uma conduta 
bastante comum que é, por exemplo, assistir várias vezes um 
mesmo filme infantil, ler ou pedir que leiam para ela inúmeras 
vezes a mesma história. Por outro lado, não raro as crianças 
abandonam logo um brinquedo que recentemente ganharam. Ora, 
as crianças só continuam brincando com o brinquedo enquanto 
ele lhe dá prazer, enquanto estão desfrutando do brincar. Elas – 
as crianças - fazem isto porque estão desfrutando com alegria, 
com prazer das histórias narradas e/ou assistidas. Tão logo esse 
prazer deixe de existir elas se desinteressam. As crianças nos 
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ensinam algo que sempre soubemos, mas que parece que vamos 
“esquecendo” à medida que vamos ficando adultos: que brincar 
é desfrutar do que faz, no momento em que faz: o momento 
presente. Isso é brincar.

Maturana propõe que pensar a “educação do futuro”, 
como muitos, apressada e demagogicamente apregoam, é uma 
impossibilidade, pois o que existe em nosso viver é o presente. 
Na concepção de Educação defendida por Maturana, e a qual me 
inspiro, passado e futuro, são modos de estar no presente que 
cada um de nós vive. Ou seja: o único futuro no qual podemos 
interferir é o que acontece no presente. Cabe, então, perguntar: 
que tarefa estaria reservada para a educação a partir dessa 
proposição?

Nessa perspectiva, o que cabe a educação é criar um espaço 
de relações no qual as crianças – educandos (as) - possam viver e 
conviver no presente, sem exigências e expectativas futuras. Um 
presente onde as crianças sejam co-criadoras e co-inspiradoras 
do fazer pedagógico. Onde aprendam no fluir do viver o respeito 
por si mesmo e pelo outro, tendo autonomia de escolhas, com 
base no acolhimento, na aceitação mútua, na liberdade, na 
responsabilidade e no amar ao outro como um outro legítimo 
em seu cotidiano. Uma Educação para o presente entende 
que para desenvolvermos nossas potencialidades, precisamos 
viver no amor, ou seja, na aceitação legítima de si mesmo e do 
outro. Dessa forma teremos saúde espiritual e fisiológica, na 
completa harmonia com nossa Biologia-Cultural. Para Maturana 
e Dávila (2016) o amor é a boa terra que faz possível as sementes 
germinarem. A ternura é o cuidado que acolhe.  O viver e conviver 
no amar, amplia nosso olhar, faz com que enxergamos a vida 
de uma forma mais leve e com várias nuances de cores. “Ora, é 
lógico...numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, 
fazer amigos, educar-se, ser feliz43” (Paulo Freire).

43    Poema “Escola é”, de Paulo Freire. http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
fichaTecnicaAula.html?aula=15356 acessado em 26/05/2020.
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A construção da escola que sonhamos

Hay que vivir lo que se quiere alcanzar.
 (MATURANA, PÖRKSEN, 2004a: 148)

Para podermos construir a escola que sonhamos, o primeiro 
passo é responder alguns questionamentos:

• Que escola desejamos?
• Que Universidade queremos?
• Que sociedade queremos construir?
• Estamos dispostos a construir um projeto comum? 
• Desejamos conviver?
Precisamos viver o que queremos alcançar. Repito a epígrafe 

acima, devido a sua importância. Não adianta possuirmos as mais 
bem construídas teorias do desenvolvimento infantil, se essas 
não fizerem parte de quem somos. Não adianta falarmos em 
honestidade, sinceridade, bondade e cooperação, se no nosso 
fazer não tivermos essas emoções presentes. Elas devem fazer 
parte do nosso fazer cotidiano, senão tornam-se palavras vãs. Se 
desejamos uma sociedade com equidade, honestidade, justiça 
social e democrática, precisamos viver dessa forma. Maturana 
encerra o livro “Del Ser al Hacer” (2004a) com a seguinte frase: 
“Sólo digo que generamos el mundo que vivimos. Si hay algo que 
deseamos que sea, hagámoslo” (MATURANA, PÖRKSEN, 2004a, 
p.109). E o primeiro passo sempre é a partir da mudança individual, 
e para isso precisamos nos perguntar: que mundo desejo construir?

O espaço educacional de convivência na Biologia do Amar 
precisa ser vivido na amorosidade e no encanto do ver, ouvir, sentir, 
cheirar, tocar e refletir. Crianças e seus professores (as) devem se 
encontrar numa conduta sem preconceitos e sem exigências, além 
daquelas decorrentes da ação na convivência do espaço escolar 
amoroso. Deve-se dar prioridade para emoções que ampliem a 
capacidade de inteligência das crianças, tais como: cooperação, 
aceitação, solidariedade, acolhimento, respeito mútuo, liberdade 
e responsabilidade. E devem ser sempre evitadas emoções 
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que restrinjam a capacidade intelectual, tais como: a inveja, a 
competição, e a ambição. Estas emoções acabam restringindo a 
capacidade criativa e a espontaneidade das crianças. Para Maturana 
(2004, 2016, 2019), só em um espaço amoroso a inteligência é 
ampliada.

Na escola que sonho, a democracia é vivida deste o início da 
formação da criança, ou seja, desde a Educação Infantil. Democracia 
é viver no mútuo respeito e equidade, não é uma teoria ou sistema 
de governo. Democracia é um modo de convivência, onde as 
pessoas são percebidas como seres humanos potentes, não são 
súditos, consumidores ou meros números para dados estatísticos. 
Todos os seres humanos, podem viver democraticamente, se assim 
desejarem viver na honestidade. Viver democraticamente, é um 
viver que acolhe. Mas para isso, precisamos decidir se queremos 
viver no mútuo respeito. E isso tem a ver com nossa autonomia. 
Precisamos nos perguntar se queremos fazer o que estamos fazendo, 
se desejamos sinceramente conviver. Democracia é uma obra de arte 
em permanente construção, onde o errar e recomeçar faz parte. Para 
ter-se um projeto de convivência democrática, segundo Maturana 
(1994, 2019) fazem-se necessárias sete condições: mútuo respeito, 
querer conviver, ética social, equidade, honestidade, colaboração e 
capacidade de reflexão. Dessa forma fica fácil perceber que ainda 
temos um longo caminho até um conviver democrático. Não vivemos 
em uma democracia, porque não vivemos as condições descritas 
acima, basta olharmos para o lado e percebermos as desigualdades 
sociais e diversas formas de violência em que são submetidas 
crianças, adolescentes e adultos.

Quando falo em Educação para o presente, falo na Educação 
Básica e na Universidade. São elos interligados e indissociáveis. 
Não tem como pensar em transformar a Educação Básica sem 
pensar na Universidade, e igualmente não tem como pensar na 
transformação da formação de professores sem pensar na Educação 
Básica. E para isso precisamos mudar o fundamento da educação, 
que deve ser no AMAR, porque com o amar vem à honestidade. 
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Com a honestidade e com mútuo respeito vem à equidade. A 
equidade traz um olhar ético. E com isso somado vem à democracia. 
O Ensino tem a ver com guiar o olhar. Guiar a atenção. Todo o 
processo educacional é um processo interno. Todo o aluno que 
chega na Escola/Universidade traz sua história, suas vivências e 
sua forma de ver o mundo, e é através da convivência com outras 
histórias que outros mundos são criados. Escola/Universidade são 
espaços de encontro na diversidade, onde o objetivo é construir um 
mundo juntos, em um propósito de convivência no respeito mútuo, 
onde a ética e a democracia estão intrinsecamente relacionadas 
com a forma que desejamos viver e com o tipo de sociedade que 
queremos construir. 

Para dar clareza a essa ideia, faço uma analogia imaginando 
uma construção de uma casa: começamos pelo alicerce, que é a 
base que sustenta e dá segurança para toda a construção, que 
se não for bem feito e estruturado todo o resto desmorona. Este 
deve ser fundamentado no AMAR, que significa viver e conviver 
na aceitação da legitimidade do outro. As paredes são feitas de 
ética e honestidade, que é o viver a partir do princípio do mútuo 
respeito. O telhado que protege a casa das intempéries do clima, 
são as relações que estabelecemos com outros. Se a base não for 
feita da forma correta, não adianta ter um telhado bonito, se caso 
isso ocorrer, significa que a vida/escola é feita de aparências. Se 
a base da escola não for no AMAR, não adianta metodologias, 
recursos didáticos e formações aprimoradas de gestores (as) e 
professores (as), dessa forma a escola/universidade será mais 
uma de construção de ilusões fora da realidade e de fazer de conta 
que ensina e os alunos fazendo de conta que aprendem. A escola/
universidade precisa de uma base segura, ou seja, o Amar deve 
ser o centro de todo o processo, significando que a democracia 
fará parte naturalmente deste caminho. Por isso, que formas 
metodológicas de ensinar, não dizem muita coisa, se a base a 
Educação for realizada a partir do Amar, crianças, adolescentes e 
adultos aprendem qualquer coisa, de qualquer forma.
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  Para haver uma mudança na sociedade, precisa haver 
uma mudança cultural e para que isso aconteça precisamos 
mudar nosso fazer e sentir HOJE. No momento presente. Quando 
falamos de cultura, estamos falando de seres humanos que vivem 
e convivem na linguagem. Toda e qualquer mudança cultural, 
passa pela mudança individual. O ponto inicial sempre é em nós 
mesmos, a partir da percepção de como fazemos o que fazemos. 
Como reagimos e nos comportamos em relação a nós mesmos e 
aos outros. Cada pessoa que se transforma na convivência, que 
aprende o respeito mútuo, a honestidade e a ética, se torna um 
meio de transformação das pessoas que com ela convive. E assim 
começa uma mudança cultural. Uma corrente de transformação, 
onde cada ser humano se torna um elo de ligação, dando força, 
apoio e cuidado ao outro. Isso é educação. Só assim poderemos 
mudar algo em nosso mundo. Mudando o nosso mundo, através 
da mudança de nossas emoções e a partir disso a mudança de 
nossas ações.

Existem falas recorrentes nas escolas e universidades. Uma 
delas é que na escola/universidade precisa-se de mais empatia, mas 
empatia é se colocar no lugar do outro, sentir as dores do outro e 
isso é impossível biologicamente, porque somos seres distintos, 
com nossas próprias histórias, com nossos próprios caminhos, dores 
e alegrias. O que podemos fazer é escutar, amar e estar junto no 
momento que o outro precisar, sem expectativas e julgamentos, 
apenas estar presente. Isso é amar e acolher. Isso é deixar o outro 
aparecer. Para Maturana e Dávila, deixar aparecer implica

un mirar que no se da desde la óptica de una teoria, doctrina 
o ideologia que enceguece, sino que en el encuentro que ve la 
legitimidad de lo que hay cuando aparece, y se está dispuestos 
a rechazarlo cuando viola nuestra disposición ética. Es estar 
dispuesto a soltar lo que creíamos conocer o saber porque nos 
damos cuenta de que estábamos equivocados. Nos vemos sin 
dejar aparecer y el dejar aparecer es aquello a lo que nos referimos 
cuando hablamos de amar (MATURANA, DÁVILA, 2019, p. 110).
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É comum ouvirmos que existem muitos conflitos na escola/
universidade e isso gera violência. Precisa ficar claro que os conflitos 
são sempre por razões emocionais. Se fossem por razões racionais, 
lógicas seriam resolvidos rapidamente, como resolvemos uma falha 
no computador que acontece por falha técnica e lógica, arrumamos 
e está resolvido o problema. Os conflitos entre pessoas acontecem a 
partir do emocionar. Existem contradições emocionais, contradições 
de desejos, medos, inseguranças e propósitos. Quando uma criança 
não quer ir para a escola, ou é agressiva, ou vai mal nas avaliações, 
ela não está com problemas de aprendizagem, ela é tão inteligente 
quando qualquer outra criança. O que acontece é um conflito de 
desejos, contradições emocionais que esta criança está passando. 
Não está sendo vista, não está sendo escutada e percebida em sua 
legitimidade. Se agride um colega ou até mesmo a professora, é por 
que está reproduzindo na escola os conflitos e a forma que está sendo 
tratada no seu espaço relacional do lar. Para que a forma de agir da 
criança mude, é preciso mudar a emoção em seu entorno. Acolhê-la, 
abraçá-la tanto física, como emocionalmente em sua integralidade. 
Enxergá-la como ser com potência, criando espaços de aprendizagem 
que facilitem e incentivem seu crescimento como ser humano que 
respeita a si mesmo e aos outros com consciência social e ecológica. 
Só através do amar, poderão adquirir e/ou desenvolver a noção 
de responsabilidade para agirem de modo cooperativo, solidário, 
autônomo, compreensivo, democrático e livre da violência. Para 
Maturana, educar é algo fácil e simples, em suas palavras

(...) educar é uma coisa muito simples: é configurar um espaço 
de convivência desejável para o outro de forma que eu e o outro 
possamos fluir no conviver de uma certa maneira particular. Eu 
lhes respondo que, quando se consegue que o outro, a criança, o 
jovem, aceitem o convite à convivência, educar não custa nenhum 
esforço para se viver (MATURANA, 1999, p.32).

Escola é lugar de descoberta. De deixar aparecer. De alegria. 
De vida. Escola é o lugar para errar. Escola é o lugar para experenciar. 
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A escola deve ser um lugar de encantamento. Encantamento pelo 
saber. Sem competições. Sem castigos. Onde professor (a) e aluno 
(a) dancem, cresçam e aprendam juntos. Onde cada um possa 
ser o que se é. Onde o erro é só mais uma forma de aprender. Na 
competição, submissão e agressão não há aprendizagem real. Só 
através da co-operação, co-inspiração e no amar há aprendizagem 
e transformação social.  Essa é a escola que sonho e acredito ser 
possível. Encerro este capítulo com a frase que Maturana e Ximena 
Dávila encerram o livro “ Historia de nuestro vivir cotidiano”: Somos 
el problema, el caminho para resolverlo y la solución (2019, p. 
148). Está em nossas mãos uma educação diferente. Um presente 
diferente, para um futuro diferente.
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A EDUCAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL SOB 
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A superlotação do sistema prisional é uma realidade. O Brasil 
ultrapassa os 700.000 apenados (DEPEN, 2019), e o Estado do Rio 
Grande do Sul, os 40.000 (SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS 
PENITENCIÁRIOS, 2019). As políticas públicas aparecem no sistema 
atual como forma de desencarceramento e a educação como 
alternativa efetiva de ressocialização à sociedade (JULIÃO, 2006).

Dentre as dificuldades enfrentadas pelos gestores, além da 
implantação dessas políticas, estão a precariedade das estruturas 
prisionais, a ausência de apoio governamental, a falta de efetivo 
funcional e de segurança (JULIÃO, 2006). Porem tanto fora como 
dentro do cárcere observa-se que o ensino é o meio eficaz para 
um futuro com condições mínimas de civilização e dignidade 
(HOFMEISTER, 2002).

Avaliar a qualidade da educação fora do cárcere é complexo, 
mas não tanto como mensurar essa qualidade dentro do 
estabelecimento prisional. Conforme Sander (1995), o desempenho 
da administração da educação pode ser avaliado em termos 
substantivos, quando se procuram os fins sociais e políticos; 
instrumentais, a fim de descobrir o grau de eficiência e eficácia dos 
meios e técnicas empregados no processo educacional, buscando 
descobrir a contribuição da educação no desenvolvimento da 
liberdade subjetiva e do interesse pessoal; e, coletivos, quando se vê 
a educação como uma forma de bem-estar social e igualitária a todos 
os indivíduos. O conjunto desses conceitos transforma a educação 



112

A não-violência e a educação da América Latina - Volume 2

num instrumento eficiente, eficaz e efetivo no desenvolvimento 
pessoal de cada ser humano (BROTTI; LAPA, 2007).

O ensino possui o intuito de qualificar o indivíduo, porém, 
dentro do cárcere, de acordo com o Ministério da Justiça (2016), a 
maioria dos apenados não possui o ensino básico, ou seja, o Ensino 
Fundamental completo. Com isso, a implantação da educação como 
política pública se tornou uma alternativa de redução de desemprego 
e expectativa de oportunidades extramuros (PRADO, 2015).

Implementar o ensino dentro do ambiente prisional, com 
todas as suas peculiaridades, é um desafio, visto que não é apenas 
o espaço físico que está precário, mas também as normas são 
mais burocráticas e rígidas, e a vontade dos indivíduos que estão 
reclusos deve preponderar, pois o ensino não é obrigatório para 
eles (ONOFRE; JULIÃO, 2013).  Ressalta-se que, mesmo não sendo 
obrigatória, a educação é legalmente elencada na Lei de Execução 
Penal (Lei nº 7.210/84).

Neste contexto, este estudo buscou, segundo a visão de 
gestores, investigar se o ensino dentro do ambiente prisional 
é uma alternativa na redução da reincidência e uma forma de 
ressocialização dos apenados. Cabe ressaltar, em resumo, que a 
educação poderia ser compreendida como “instituição social, com 
regras pré-definidas” (JULIÃO, p. 69, 2009) e a ressocialização, 
como a reintegração social dos indivíduos (CAPELLER, 1985). 
No ambiente carcerário, a ressocialização, então, diz respeito a 
capacitar o recluso a retornar à sociedade, respeitando as leis, 
dessocializando-se da vida intramuros e ressocializando-se à vida 
livre, extramuros (THOMPSON, 2002).

Houve uma delimitação do estudo na 4ª Região Penitenciária 
do Estado do Rio Grande do Sul (RS), que possui a maior população 
carcerária do interior do Estado, conforme dados da SUSEPE, no ano 
de 2018, 2.949 presos recolhidos em regime fechado – tendo um 
déficit de vagas em -1663 presos. Ainda, é considerada a segunda 
região que abrange mais coordenadorias de educação, fazendo um 
cruzamento entre a 39ª (Carazinho e Sarandi), 25ª (Espumoso e 
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Soledade), 20ª (Frederico Westphalen, Iraí e Palmeira das Missões), 
15ª (Getúlio Vargas e Erechim) e 7ª (Passo Fundo e Lagoa Vermelha).

A pesquisa foi realizada através de uma análise qualitativa, 
utilizando 3 (três) procedimentos: i) pré-análise; ii) exploração do 
material; e, iii) tratamento dos resultados (BARDIN, 2011). Assim, 
foram contatados seis diretores de casas prisionais para realizarem 
entrevistas no ano de 2019, porém apenas quatro responderam e 
participaram no estudo. O protocolo de entrevistas foi composto 
por 3 (três) blocos: i) informações gerais; ii) quanto à educação; e, 
iii) quanto a segurança. A partir da análise das informações gerais, 
foi possível identificar o perfil dos gestores, dos quais 50% são do 
sexo masculino e 50% do sexo feminino, mesmo sendo presídios 
com predominância de apenados masculinos. Ademais, 90% dos 
respondentes são formados em faculdades que possuem alguma 
similaridade com o sistema penitenciário ou serviço público (Quadro 1).

Quadro 1- Material da categoria “Informações Gerais”

Categoria: Informações Gerais

Temas Exemplos de Verbalizações

Gênero/Idade

D1: Feminino / 46 anos

D2: Masculino / 45 anos

D3: Masculino / 38 anos

D4: Feminino / 36 anos

Formação

D1: Bacharel em Administração / 9º semestre de 
Psicologia
D2: Bacharel em Ciência Política

D3: Cursando Gestão Pública

D4: Bacharel em Serviço Social

Tempo no sistema 
penitenciário

D1: 19 anos

D2: 04 anos

D3: 09 anos

D4: 6 anos
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Tempo no cargo

D1: 9 anos

D2: 01 ano

D3: 05 meses

D4: 2 anos

Presídio ou 
Penitenciária

D1: Presídio Estadual de Frederico Westphalen

D2: Presídio Estadual de Sarandi

D3: Presídio Estadual de Palmeira das Missões

D4: Presídio Estadual de Carazinho
Nota: D1 = Diretor 1 / D2 = Diretor 2 / D3 = Diretor 3/ D4 = Diretor 4

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Ainda, a maioria dos gestores possui mais de 5 anos de 
tempo de serviço na instituição SUSEPE. Entretanto, no cargo de 
administrador do estabelecimento prisional, apenas um diretor 
está há quase 10 anos.

Quanto ao bloco sobre a educação dentro do estabelecimento, 
na concepção dos gestores prisionais, foi constatado que todos 
os presídios implantaram a educação há mais de 10 anos, todavia 
apenas 50% deles possuem uma biblioteca ativa, mas nenhum 
dos respondentes soube informar sobre a continuidade delitiva 
do apenado após o ensino na prisão.

Quadro 2 – Quadro material da categoria “Quanto a educação”
Categoria: Quanto a educação

Temas Exemplos de Verbalização

Educação é um meio de 
ressocialização? 

D1: Acredito sim, que a educação é uma das 
formas de ressocialização e crescimento pessoal.

D2: Sim.

D3: Sim. Pois é um meio pelo qual o apenado 
pode adquirir e agregar conhecimento, e, 
assim, refletir sobre crime e suas consequências 
desastrosas para sua vida e seus familiares.
D4: Sim.
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Tempo de inclusão da 
educação

D1: Mais de 10 anos
D2: Mais ou menos 15 anos
D3: Não posso precisar, mas acredito que, neste 
Estabelecimento Penal, há mais de 20 anos
D4: Mais ou menos 10 anos

Presos que frequentam 
aulas continuam 

cometendo delitos?

D1: Não tenho essa informação, mas acredito 
que, a partir deste recurso, a pessoa tem mais 
condições de se reorganizar ao sair do sistema 
prisional. 
D2: Alguns continuam.
D3: Não tenho dados concretos de reincidência, 
mas acredito, sim.

D4: Alguns continuam.

Como é a aula no 
sistema prisional?

D1: Como uma forma de sonhar com um futuro 
diferente do que lhe foi apresentado no passado.

D2: É importante para aqueles que querem voltar 
a viver em sociedade.
D3: É de extrema importância, pois agrega 
conhecimento e capacidade de reflexão do preso.
D4: Distante da realidade da vida do apenado 
dentro do sistema prisional.

Há biblioteca?

D1: Sim, com aproximadamente 650 exemplares.
D2: Existe e é usada.
D3: Não.
D4: Não há biblioteca devido ao espaço físico.
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Educação na prisão 
ajuda?

D1: Pelo que acompanho, percebo 
comprometimento com os professores que 
aqui laboram, que, mesmo enfrentando certas 
dificuldades repassam seus conhecimentos. 
Se efetivamente atingem seus objetivos, talvez 
não, mas fazem a diferença dentro do que lhes 
é permitido.

D2: Para aqueles que querem, sim.

D3: Acredito que não. Pois deveria ser 
obrigatório ao preso frequentar aulas e cursos 
de formação, e oportunizado após sua liberdade 
trabalho. Acredito também que seria de extrema 
importância oportunizar ao apenado mais cursos 
técnicos.
D4: Não.

Nota: D1 = Diretor 1 / D2 = Diretor 2 / D3 = Diretor 3/ D4 = Diretor 4
Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Quase todos os respondentes consideram a educação no 
ambiente prisional de grande importância para a ressocialização 
dos apenados e uma alternativa de esperança para um futuro 
longe da criminalidade. Já no que refere à segurança constatou-se 
com a pesquisa que a maioria dos estabelecimentos não possui 
uma rotina de aulas, pelos mais diversos motivos, tanto físicos, 
quanto logísticos.

Quadro 3 - Quadro material da categoria “Quanto à segurança”

Categoria: Quanto a segurança

Temas Exemplos de Verbalizações

Aula/rotina 
prisional

D1: Os horários do PEFW foram organizados com o 
intuito de otimizar essas atividades. Pela parte da tarde 
da manhã ensino fundamental e à tarde alfabetização.
D2: Não.
D3: Não.
D4: Não.
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Pontos negativos/ 
positivos da aula/ 

segurança

D1: Positivo: crescimento intelectual. 
Negativo: o baixo efetivo da casa para as 
movimentações e espaço restrito para no máximo 15 
alunos por turno.
D2: Positivos: oportunidade para a ressocialização.
Negativos: Baixo efetivo funcional, pois muitas vezes 
dificulta, fazendo com que muitas vezes não possa ter 
aula. 
D3: Positivos: não tem. 
Negativos: Falta de espaço adequado. 

D4: Positivo: não há resistência dos agentes em 
colaborar para que as aulas aconteçam. 
Negativos: falta de estrutura física e de recursos 
humanos.

Segurança de 
professores/ 

colaboradores

D1: Foi confeccionada uma grade separando os alunos 
dos professores, logo após adentrarem na sala, a 
mesma é trancada até o término da atividade.
D2: Não existe, pois os mesmos ficam em contato 
direto com os apenados, na pura confiança.
D3: Como não dispomos de um lugar adequado 
para as aulas, digo, onde os professores podem ficar 
protegidos por grade, a segurança fica prejudicada.
D4: Através do monitoramento pelas câmeras de 
segurança. O professor fica sozinho na sala com os 
alunos.

Presos são 
separados?

D1: Não.
D2: Não, todos ficam no mesmo espaço no momento 
das aulas.
D3: Não são separados por crimes.
D4: Não.

Câmeras de 
monitoramento

D1: Sim.

D2: Sim.
D3: Não.
D4: Sim.
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Dificuldades 
discutidas?

D1: Não, mas a administração da casa sempre está 
à disposição dos professores para resolver eventuais 
contratempos.

D2: Sim.
D3: Não há. Apenas existe um canal aberto de 
comunicação entre a Administração e o Núcleo de 
Educação de Jovens e Adultos.
D4: Não.

Nota: D1 = Diretor 1 / D2 = Diretor 2 / D3 = Diretor 3/ D4 = Diretor 4 
          PEFW = Presídio Estadual de Frederico Westphalen

Fonte: Elaborado pelos autores (2020)

Quanto à estrutura, apenas o Presídio Estadual de Frederico 
Westphalen (PEFW) possui uma rotina de aulas, com estrutura 
física para alunos/presos e professores/colaboradores onde foram 
instaladas grades, que diminuem o contato do preso com o professor, 
aumentando a segurança dos professores e do estabelecimento 
prisional. Todavia, nem no PEFW, nem nos demais estabelecimentos, 
há uma separação dos presos conforme seus delitos e apenas um 
estabelecimento não possui câmeras de monitoramento dentro da 
sala de aula, para o mínimo de segurança e controle.

Dessa forma, através dos resultados obtidos, verificou-se que 
a implantação da educação de uma forma organizada e de uma 
rotina diária se torna um meio eficiente e eficaz na ressocialização 
dos apenados. Infelizmente, a realidade educacional do sistema 
penitenciário do RS é de que 60,4% dos apenados, considerando dados 
recentes de 2019 (SUSEPE), sequer possuem o Ensino Fundamental 
completo. Isso comprova, mais uma vez, que o problema educacional 
não se encontra apenas no sistema penitenciário, mas  inicia-se 
fora dele. 

Dos 11 presídios que abrangem a 4ª DPR, 6 possuem o ensino 
implantado (Presídio Regional de Passo Fundo, Presídio Estadual 
de Lagoa Vermelha, Presídio Estadual de Sarandi, Presídio Estadual 
de Palmeira das Missões, Presídio Estadual de Carazinho e Presídio 
Estadual de Frederico Westphalen) e, destes, apenas 3,8% da 
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população carcerária frequentou aula dentro dos estabelecimentos 
prisionais. O Presídio Estadual de Frederico Westphalen é o mais 
ativo, possuindo 22,1% dos apenados frequentadores de aulas 
(SUSEPE, 2019).

Na perspectiva dos entrevistados, portanto, constatou-
se que a educação, dentro do estabelecimento prisional, é de 
grande importância. Verificou-se que todos a consideram como 
uma política pública positiva na ressocialização dos apenados e 
significativa para o desenvolvimento extramuros.

 Pode-se perceber que os resultados da pesquisa foram 
positivos quanto à magnitude da educação no sistema penitenciário. 
Entretanto, entende-se que ainda é necessário uma evolução e 
maior imposição para a sua implantação, mas a primeira resposta 
é que realmente é uma política pública que funciona.
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A NÃO-VIOLÊNCIA A EDUCAÇÃO: 
UM CAMINHO POSSÍVEL

João Loredi Lemes
Elvio de Carvalho

 Emanuel Sagrillo Carvalho

A violência no Brasil: uma triste realidade 

De 2012 a 2014, todos os grupos terroristas do mundo não 
conseguiram matar tanto quanto se matou no Brasil em apenas 
um ano.

Mesmo depois de presenciarmos a tão sonhada paz mundial 
com a declaração dos Direitos Humanos pela ONU, ainda vivemos 
sob o manto da violência. Pior que isso; estatísticas nos dizem que 
essa violência vem crescendo. 

Fábio Costa Pereira44, procurador de Justiça do Rio Grande do 
Sul e presidente da Associação Brasileira de Estudos de Inteligência 
e Contrainteligência – ABEIC afirma que, em 2017, 13,5 % dos 
homicídios que ocorrem no mundo acontecem no Brasil. A média é 
de 60 mil por ano. Fábio Costa Pereira diz que nos anos 80 havia 12 
homicídios por 100 mil habitantes. Havia, em 2017, 30 homicídios 
para cada 100 habitantes. Isso significa que naquele ano, todos os 
dias, 150 pessoas eram mortas no país, sete por hora. 

No período de 2011 a 2012, os homicidas brasileiros mataram 
mais que o Estado Islâmico na Síria e, de 2012 a 2014, todos os 
grupos terroristas do mundo não conseguiram matar tanto quanto 
se matou no Brasil em apenas um ano. Conforme a reportagem, 
nessa “guerra”,  morre desde pessoas comuns, a delinquentes e 
policiais. São 500 policiais mortos todo ano e, mesmo com apenas 
5% dos foras da lei sendo presos, temos a 4ª maior população 
carcerária do mundo. Isso criou um fenômeno no inconsciente 
coletivo, o falso pensamento de que a violência é algo normal.

44   Disponível em: < https://youtu.be/UwzMgc1tT4A>. Acesso em: 3 jun. 2018.
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Brasil: o país dos homicídios

O Atlas da Violência no Brasil (2018)45 mostrou, segundo o 
Sistema de Informações sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde 
(SIM/MS), que em 2016 houve 62.517 homicídios no Brasil. Isso 
implica dizer que, pela primeira vez na história, o país superou o 
patamar de 30 mortes por 100 mil habitantes (taxa igual a 30,3). 
Observe a Figura 1, onde existe o número e a taxa de homicídio 
no Brasil (2006 a 2016):

Figura 1: Brasil: número e taxa de homicídio (2006 a 2016)

Fonte: Atlas da Violência no Brasil (2018)

Ao analisarmos a evolução dos homicídios por região 
do Brasil (Figura 2), verificamos que houve situações bastante 
distintas, sendo que, no período entre 2006 e 2016, os melhores 
desempenhos foram do Sudeste e Sul, mas deixando assinalada 
a magnitude do problema, sobretudo nos estados do Nordeste, 
Norte e Centro-Oeste.

45   Informações disponíveis em:  <http://www.ipea.gov.br/portal /images/stories/PDFs/
relatorio_institucional/ 180604_atlas_da_violencia_2018.pdf>. Acesso em: 08 jul. 2019.
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Figura 2: Taxa de homicídios no Brasil e regiões (2006 a 2016)

Fonte: Atlas da Violência no Brasil (2018)

Contudo, ao inspecionarmos especialmente o Rio Grande do 
Sul, nosso local da cultura, perceberemos que o estado possui altos 
índices de violência, corroborados pela mesma pesquisa, o que é 
exposto na figura 3 que possui a variação nas taxas de homicídios 
por Unidades da Federação (2006 a 2016). Nesse período, conforme 
os dados obtidos o PR, houve um decréscimo de -8,1% e  SC teve 
um acréscimo de 27,4% em assassinatos. Já o RS teve 58,5% de 
aumento nas taxas de homicídio, colocando o estado numa cor 
destacada e negativa (dos estados que aumentaram entre 48 e 
80%), no Atlas da Violência Brasileiro.
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Figura 3: Brasil: variação nas taxas de homicídios por UF (2006 a 2016)

Fonte: Atlas da Violência no Brasil (2018)

Apesar de ter ocorrido uma diminuição dos homicídios em 
2019, segundo o Governo Federal, diante dos números apresentados, 
a preocupação aumenta. Ainda mais quando a violência não está 
apenas nos homicídios e nas suas consequências. A violência 
ocorre, por exemplo, em estupros de meninos e meninas.   

Um possível caminho para mudar essa realidade

O educador tem papel fundamental 
no combate à violência 

Uma solução provém dos(as) professores(as), das entidades e 
das redes que se formam entre educadores, entidades e sociedade 
que, com seus grupos organizados, poderão conseguir avanços 
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sociais em suas áreas. Nesse sentido, é importante um estudo 
científico sobre o respeito aos Direitos Humanos das Crianças e 
dos Adolescentes, sob a perspectiva da Educação Intercultural, 
envolvendo, principalmente o ambiente familiar e escolar. 

O escritor Miguel Arroyo (2000)  diz que o jovem gosta de 
criar seu território. Em toda a parte, ele quer deixar a marca de 
sua presença e, às vezes, isso não acontece da melhor maneira. 
Diante dessas constatações, a escola precisa criar estrutura para 
que esse jovem se sinta em seu território e, com isso, tenha todo 
o conforto e tranquilidade para aprender, sempre respeitando o 
espaço do outro.

Diante de tantos problemas sociais envolvendo a juventude, 
entendemos que um dos passos mais importantes nesse mecanismo 
educacional possa ser dado pelo docente. Ele precisa perceber essa 
realidade que envolve esses “invisíveis” e notar em seus alunos a 
sua possível vulnerabilidade social que pode acabar levando-o ao 
fracasso nos estudos e, por óbvio, no abandono da escola, bem 
como, da vida social. 

Para Débora Aparecida Dias, delegada da Polícia Civil de 
Santa Maria (DIAS, 2010), o educador, para educar, deve ter amplo 
e sensível olhar direcionado às prováveis vítimas de violência, já 
que ele está diariamente em contato com esses jovens. Ele deve 
usar seus conhecimentos gerais e específicos para essa interação e 
auxiliar o aluno. Portanto, o professor pode fazer a diferença, não 
só passando conteúdo e formando, mas observando os “sinais” 
que essas vítimas apresentam. 

Diz a delegada que a função primordial do mestre é educar e 
isso, pela sua visão, vai além do estabelecido no currículo escolar. 
É preciso haver uma perfeita interação do ser humano professor e 
do ser humano aluno, lembrando que o educador é um paradigma, 
daí a sua peculiar missão na vida dos educandos, principalmente 
no que diz respeito aos mais jovens. Dias (2010) cita Paulo Freire 
ao dizer que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 
possibilidade para sua produção ou construção”.
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No livro “Escola que Protege: dimensões de um trabalho 
em rede” Dias (2010) narra que o professor precisa observar o 
seu aluno com sensível cuidado e a inteligência de um educador. 
Neste ponto, ela salienta o uso da chamada “para-linguagem”, 
focando na mensagem que as pessoas nos passam sem nada dizer. 
O professor deve observar, interpretar, interessar-se e analisar a 
conduta do aluno, mas para isso é preciso atenção e comunicação. 
Oura questão relevante para a delegada é ouvir o que a criança tem 
a dizer, pois, a escuta é um instrumento poderoso de observação 
e comunicação. 

Dias (2010) chama a atenção para certos sinais que as vítimas 
de abuso sexual apresentam a um bom observador. Todavia, esses 
“sintomas” não devem ser tomados isoladamente. Deve haver a 
análise do conjunto. 

O professor deve observar se o aluno tem alternâncias de 
humor, se muda bruscamente de comportamento, se tem atitudes 
agressivas, se sofre quedas nas notas, se dorme em aula, se fica 
isolado. É preciso perceber se o estudante usa muitas roupas 
- mesmo em dias de calor -, se as roupas estão rasgadas e/ou 
manchadas com sangue, se tem erupções na pele, vômitos, dor 
de cabeça, dificuldade de caminhar, queixa de infecção urinária 
e secreções. 

Afora os sinais físicos, é importante ficar atento às chamadas 
famílias de risco, aquelas que têm condições propícias de criar 
ambientes propícios à violência doméstica, como as de pobreza 
extrema, famílias que têm pais alcoolistas, mãe frágil e ausente, 
filha adolescente que assume o papel de dona de casa etc. (DIAS, 
2010).

O escritor e pesquisador  Marcos Rolim (2016), diz em seu 
livro que o terreno conduz a planta, que pode ser viçosa ou fraca. 
Assim funciona o entorno de uma criança. Quando cresce em 
lar acolhedor e amoroso, ela tende a imitar esse carinho e essa 
bondade. Quando seus pais têm problemas, são violentos, ela 
também reproduz o que “aprendeu”.
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Toda criança nasce pura (apud. ROLIM, 2016), mas com 
traços da personalidade que aguardam por um terreno fértil para 
se desenvolver, seja para o bem ou para o mal. Tal qual uma planta, 
ela procura esse solo e, quando o encontra, tira dele a seiva para 
sua vida que pode ser voltada ao amor ou ao ódio. Esse solo é 
formado pela família, escola e sociedade. É nesse campo que ela 
vai aprender tudo o que precisa e até o que não precisa. 

Alguns estudos (apud. ROLIM, 2016) sugerem que entre 
os fatores desencadeadores da violência estariam os traços da 
personalidade, o que tornaria o sujeito predisposto a seguir 
determinadas condutas. O conceito personalidade tem uma 
multiplicidade de definições, mas talvez a principal seja a de 
que a personalidade é um elemento que nos torna diferentes. 
São características que seguem uma coerência interna ligadas às 
emoções as quais acabam desencadeando comportamentos e 
motivações para as nossas decisões. 

Outro pensar corrente para que possamos entender os 
porquês da violência seria a predisposição genética. Segundo o 
inglês Tim Owen, teórico social da psicologia evolutiva, os genes 
predeterminam a estrutura geral do cérebro, mas lembra de que 
eles também reagem a estímulos externos que vêm de ambientes 
sociais (apud. ROLIM, 2016). No exemplo citado por Owen, está o 
estresse causado por eventos exteriores e que levam a pessoa ao 
abalo e, por consequência, sujeita a ações violentas. 

Como dá para perceber, se por um lado nossas ações 
estivessem de fato atreladas aos genes e à personalidade, é bem 
verdade que essa predisposição, por si só, não causaria violência, a 
não ser que o meio contribua para tal. Portanto, é bom refletirmos 
sobre o que nos diz o pensador gaúcho Marcos Rolim em seu livro 
“A Formação de Jovens Violentos - Estudo sobre a etiologia da 
violência extrema” de 2016.

Rolim (2016) sustenta que o ser humano não vem ao mundo 
como uma “tábua rasa” (ou folha em branco) como pensava John 
Locke (2011) filósofo que defendia a tese de que cada pessoa 
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nasce sem impressão nenhuma, sem saber nada. Ele traz, sim, 
uma espécie de “programa” para seu desenvolvimento, o que 
seria a predisposição genética, porém, esse programa só irá se 
manifestar integralmente se houver um ambiente para isso, isto 
é, se houver determinadas condições que o favoreçam.

O autor (ROLIM, 2016) avança nesse contexto dizendo que 
a programação para a altura de uma pessoa só dará certo se não 
faltarem nutrientes adequados a esse processo de crescimento. 
Diz também que uma planta em solo ruim, seco, inadequado 
ao seu desenvolvimento, vai acabar tendo uma raiz bem mais 
profunda que as demais plantadas em bons solos. Destaca que 
os ovos de tartarugas são guiados pelo calor. É esse fator externo 
que determina se os filhotes serão machos ou fêmeas. Algumas 
espécies de peixes podem ser machos em determinado ambiente 
e o contrário em outro, nos provando que os genes não podem 
determinar o viver de um indivíduo, mas eles também aceitam 
ordens de fora (ROLIM, 2016).

Esse ambiente a que se referem os pensadores, nada mais é 
do que o chamado meio social. É ele que tem papel determinante 
na construção de parte dessa personalidade. Esse processo começa 
a se desenvolver na família, considerada a primeira escola de cada 
um. É a família que forma e aplica a interação com outros sistemas, 
tais como os grupos de amigos, a escola, a igreja, o trabalho. 
Então, é lógico que se uma criança for criada recebendo amor, 
carinho e compreensão, tanto maior as chances de ela também 
ser distribuidora dessas qualidades humanas.

Para embasar essa linha de raciocínio, busco o que diz o 
pensador e neurobiólogo chileno Humberto Maturana (2011), 
crítico do realismo matemático e da biologia do conhecer. Maturana 
(2011) ensina que se chegamos onde chegamos não foi em função 
de sermos seres da razão, mas sim por sermos frutos da emoção. 
E se queremos realmente entender o que somos é bom ficarmos 
atentos para os ensinamentos transcritos por Valdo Barcelos (2016);



131

A não-violência e a educação da América Latina - Volume 2

(...) o que somos não é o que pensamos, o que dizemos e, muito 
menos aquilo que dizem que nós somos. O que somos só pode 
ser entendido e compreendido por meio do conhecimento e do 
entendimento daquilo que fazemos. É olhando para o nosso fazer, 
que podemos chegar ao nosso ser. Resumindo: somos aquilo que 
fazemos. O nosso ser é o resultado daquilo que fazemos. Este é um 
dos motivos que nos levou a ser todos diferentes como pessoas. 
Este ser diferente nos remete a que, como propõe Humberto 
Maturana, “lo que usted oye do que yo digo tiene que ver con 
usted e no comigo” (BARCELOS; MADERS, 2016,p14).

Mas se nós somos o que fazemos, esse fazer vem de onde? 
Segundo Maturana (2011) ele vem das emoções, dos desejos e 
preferências, os quais surgem em nós a cada momento, sempre 
entrelaçados com a nossa biologia e com a nossa cultura. 

...”sempre que agimos segundo nossos desejos, mesmo quando 
parece que atuamos contra algo ou forçados pelas circunstâncias; 
fazemos sempre o que queremos, seja de modo direto, porque 
gostamos de fazê-lo, ou indiretamente, porque queremos as 
consequências de nossas ações, mesmo que estas não nos 
agradem. Afirmo, ademais, que se não compreendermos isso 
não poderemos entender o nosso ser cultural”... (MATURANA; 
VERDEN-ZÖLLER, 2011, p.36).

 
O pensar de Rolim vai na linha do pensar de um pesquisador 

de renome mundial chamado Humberto Maturana. Ele estudou 
a biologia do ser humano e descobriu que viemos ao mundo 
para amar, cooperar e brincar. Não somos violentos. Nos ficamos 
violentos. Por quê? Porque apredemos com quem nos criou. Ao 
longo dos milênios, nossa sociedade matrísitica mudou para a 
patriarcal europeia, aquela que domina, oprime e compete. Eis a 
raiz de tanta violência.  

Rolim também já afirmou que o Brasil é um dos raros paízes 
onde é preciso explicar o que são Direitos Humanos, hoje tão 
deturpados pela maioria dos próprios que sofrem afrontas. Tendo 
em mente as asserivas de Rolim, considero que o “desprezo” pela 
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carta de Direitos Humanos é uma ideia burra, uma vez que, ao 
abrirmos mão de um direito ao outro, corremos sério risco de 
sermos também alijados desses mesmos direitos. Claro, muitos 
pensam assim porque fazem uso de outro pensar do imaginário 
social; o de que tudo de ruim só ocorre com os outros.
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ALUNO E PROFESSOR, RELAÇÃO DE CONVIVÊNCIA E 
CONHECIMENTO ATRAVÉS DO SER

Édem Alexandre da Silva

O que é a escola para o aluno? Porque escolhi ser professor? 
Questionamentos que estão presentes nas mentes dos professores, 
pedagogos e educadores, quando escolhem sua profissão e sua 
carreira, na sublime arte de ensinar. A escola é o ponto principal 
da infância de todas as crianças a partir do momento que seu 
discernimento aflora e a busca pelo aprender passa a ser o principal 
objetivo. Significa ir além do infinito no universo familiar. As famílias 
se preparam e a criança ansiosa, conta os anos e os dias para o 
inicio de sua caminhada escolar. Em outro quadrante da superfície 
da terra, próximo ao azimute do conhecimento, alguém que já 
ultrapassou os limites do saber, e escolheu multiplicar através do 
ensino o que aprendeu.

O Professor Humberto Maturana nos mostra na obra Emoções 
e linguagem na educação e na política:

PARA QUE SERVE A EDUCAÇÃO?
Quero começar com o “para quê”, por uma razão muito simples. Se 
perguntamos: A educação atual serve ao Chile e à sua juventude?, 
estamos formulando a pergunta a partir do pressuposto de que 
todos entendemos o que ela requer. Mas será que isto acontece? 
O conceito de servir é um conceito relacionai: algo serve para 
algo em relação a um desejo. Nada (2002, p.11)

A escolha de ser professor não acontece por falta de opção, 
e sim vem de um sentir, amar e dedicar o saber na forma de 
ensinar. O professor, além de um educador, é um multiplicador 
do conhecimento, que movimenta a força motriz do aprendizado, 
e se encontra com o receptor puro e transparente, ávido desse 
conhecimento. É a biologia do ser que se movimenta no sentido da 
evolução do indivíduo na sua essência. O professor é o componente 
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principal na educação, e o aluno tem como objetivo absorver o 
conhecimento disponibilizado.

No meio escolar, há o preparo e a condição para o 
desenvolvimento do aluno na forma do aprendizado. Há séculos 
as formas e normas existem e vem sendo atualizadas de acordo 
com a evolução da humanidade, onde o objetivo é o resultado, ou 
seja, o aluno que após receber o conhecimento, retorna com sua 
avaliação e aprovação. Os métodos, são teoricamente perfeitos, 
o professor ensina, o aluno aprende e e é avaliado, o que seria 
simples e objetivo. Há uma distância entre o início e a conclusão 
do ciclo educacional previsto na sociedade contemporânea.

O sistema é perfeito, quando descrito nas normas legais de 
educação, com o objetivo de formar o ser humano em evolução. 
Essa formação é de um indivíduo humano, e necessita de atenção 
na sua formação,  de um cuidado na formação e na capacitação 
desse ser. O professor se prepara para a missão da melhor forma 
possível, com o conhecimento que adquiriu em sua formação e traz 
consigo sua vontade pessoal e amorosidade na escolha da profissão.

O aluno vem de seu meio com a expectativa de um mundo 
novo, traz na sua biologia a condição de aprender, receptivo a tudo 
que encontrar. A biologia humana tem essa condição e se adapta 
as novas possibilidades, potencializando o aprendizado. As origens 
de cada aluno são as mais diversas, e trazem em sua bagagem 
pessoal desde o nascimento, as realidades sociais de cada família, 
concentrando em uma sala de aula, em uma escola, essas realidades 
de forma igual. Nos é apresentada uma complexidade a ser tratada, 
numa condição de gestão pedagógica onde aprender é o principal 
objetivo, ou deveria ser. As possibilidades são infinitas, há uma lógica 
que sustenta essa ideia, esta posta no projeto educacional, o que é 
sempre é previsível. O que nos instiga é o que existe além do previsto, 
o imprevisto, que somente o sentir e o vivenciar vão mostrar.

Exemplificamos com o que nos ensinam Sandra Maders e 
Valdo Barcelos no livro: Humberto Maturana e a Educação: educar 
no amor e na liberdade, o momentos da formação do ser humano:
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• Qual é o primeiro grupo social organizado com o qual todo 
ser humano estabelece suas primeiras relações de conversação 
quando chega a esse mundo? Respondemos: a família….
• Qual é o segundo grupo social que a criança conhece tão logo 
começa o processo educativo dito escolar? Respondemos: a 
escola ou outros espaços educativos “formais” onde se iniciará 
sua aprendizagem dita acadêmica, escolar, onde irá participar 
da educação infantil (2016. P. 79 e 80).

O que não esta definido, é o convívio de cada personagem, 
nesse capitulo evolutivo. O professor com sua condição de ensinar, e 
os alunos receptivos no aprender. O aluno e o professor fazem parte 
do contexto universal de cidadania, que evoluí a cada momento. Em 
forma simples do conceito, ha uma compreensão mais abrangente 
da cidadania, sob a influência do desenvolvimento dos direitos do 
cidadão, direitos civis, políticos e sociais.

A Organização das Nações Unidas - ONU e os diversos orgãos 
relacionados, buscam a educação para cidadania global, que 
fortalece o sentimento de pertencimento de uma comunidade 
mais ampla e uma humanidade comum. Há uma interdependência 
e uma interconexão nas questões:  política, econômica, social e 
cultural, essa relação acontece desde o macro ao micro, ou seja, 
do global, nacional, regional e local.  Isso nos leva uma dimensão 
cognitiva, socioemocional e comportamental, da Educação para 
a Cidadania Global em conceitos básicos do ensino.

Há que se ultrapassar os limites do fisico, o método é 
necessário para ter um balizamento, uma orientação pedagógica 
no conteudo, porém, na realidade do ensino hoje, necessita 
uma dimensão além do que se aplica. O professor e aluno, cada 
um em sua posição original diante do sistema educacional está 
teoricamente pronto, o professor detém o conhecimento teórico a 
ser transmitido, o aluno, aparelho receptor desse conhecimento. 
No método está tudo certo, perfeito para ser iniciado o processo 
de ensino e aprendizagem, o que então acontece.

Há uma dualidade de protagonistas, que se encontram para 
a simbiose do conhecimento em uma nova experiência. Esse é o 
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momento que as falas se apresentam, o conhecimento primeiro 
do ser, o professor é único diante de várias realidades diferentes, o 
aluno está diante do professor e de outras tantas realidades que a 
sala de aula comporta. Inician-se as conversações e apresentações, 
de modo que os véus do local vão se descortinando. Cada escola, 
localizada em cada região de uma determinada localidade, 
apresenta realizades diferentes.

Esssa reflexão é para que nosso olhar se encontre com o que 
realmente acontece, sobre a realidade nas diversas realidades que 
a sociedade atual nos apresenta. A escola hoje é a referência de 
formar o cidadão? A escola tem o objetivo de levar o conhecimento 
cientifico, que esclarece e então proporciona que o cidadão se 
forme. Que tenha condições de realizar suas escolhas.

O objetivo principal é que se entenda a relação professor-
aluno, ambos são partes nesse sistema e na estrutura educacional 
atual, onde cada um espera do outro de forma receptiva, que 
absorva o conhecimento transmitido e que receba o conhecimento 
a ser transmitido pelo outro a intenção de cada um é um caminho 
na busca de construção, de co-criação, incentivo e evolução; o 
professor tem o dom e a capacidade de transformar o indivíduo, 
onde essa transformação se dá à medida que o aluno chega na 
escola e começa o aprendizado. Ele chega com esperanças, e 
expectativas de um mundo melhor, de um mundo diferente do qual 
ele está acostumado a viver. A expectativa se forma, e ela também 
caminha junto com a frustração que o aluno traz do seu dia a dia, 
quando pertencem a uma comunidade de baixa renda ou uma 
condição social não favorável, outro tipo de aluno é o aluno que 
vem de uma família regular organizada, seja ela de qual forma se 
apresenta, há mais de uma família que o encaminha para a escola. 
Para o aprendizado, independente da origem familiar e da origem 
comunitária e social que o aluno se apresenta, ele sempre vai criar 
a expectativa na ideia de que algo diferente o espera.

Para prosseguir nosso entendimento sobre a relação professor 
e aluno, o questionamento de Maturana e Varella:
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É possível explicar a grande dificuldade de poder atingir um 
desenvolvimento social harmônico e estável (aqui e em qualquer 
parte do mundo) através do vazio de conhecimentos do ser 
humano sobre a sua própria natureza? Noutras palavras, será 
possível que nossa grande eficácia para viver nos mais diversos 
ambientes se veja eclipsada e por fim anulada diante de nossa 
incapacidade para conviver com os outros? Será possível que a 
humanidade, tendo conquistado todos os ambientes da Terra 
(inclusive o espaço extraterrestre), possa estar chegando ao fim, 
enquanto nossa civilização se vê diante do risco real de extinção, só 
porque o ser humano ainda não conseguiu conquistar a si mesmo, 
compreender sua natureza e agir a partir desse entendimento? 
(1995, p.10)

O nosso contraponto é que: tanto o professor quanto o aluno 
estão na melhor intenção, o sistema escolar tem toda a previsão a 
instrução, da educação, das normas do cronograma, planejamento 
pedagógico e há uma grande evolução nesse sentido por parte da 
pedagogia Escolar. O conhecimento entre o professor e o aluno 
é o mais importante. No sentido de criar formas e mecanismos 
lúdicos e didáticos para o aprendizado tudo isso está muito bem 
colocado muito bem postado e apresentado, e por fim desenvolvido 
pelos professores, aplicado de forma ou da melhor forma possível 
a fim de cumprir os objetivos previstos nas normas de ensino. 
Independente do nível, a diferença de tudo isso é que, tanto o 
aluno, quanto o professor, são humanos, são seres humanos 
e existe uma biologia individual do ser nessa relação. É nesse 
momento e nesse toque sensível, que existe a diferença de um 
momento, em que se encontram os limites entre o ente humano 
e o pedagógico, é o sentir do professor, que tem em sua sala de 
aula entre 20 e 30 alunos com realidades diferentes com situações 
peculiares, onde a origem de cada aluno se torna una numa sala 
de aula, formando a turma, o que seria perfeito se fosse possível. 
À medida que o aluno entra na sala de aula, ele deixa de lado seu 
pessoal, toda sua história individual fora da sala de aula e passa 
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simplesmente ser o aluno, só que isso não é de todo possível, há 
uma necessidade de humanização, de “mais sentir”, humanizar, do 
que priorizar simplesmente no programa, na matéria, do conteúdo 
de avaliação. Há uma necessidade de voltar ao humano. 

Isso faz parte da biologia do ser, faz parte daquilo que falta 
em nossa sociedade atualmente. Se o método se a forma com 
que vem sendo aplicado o ensino e a educação nos dias atuais, é 
necessário mudar, ao olharmos o passado distante nos séculos da 
humanidade, vamos encontrar resíduos dos modelos de ensino 
antigos, consistentes nos dogmas atuais de ensino. Se não está 
atingindo o objetivo de melhores cidadãos de melhores pessoas, 
é o momento de se reavaliar, se alterar e adequar a um modelo 
atual, que tenha resultados satisfatórios. Acrescentar técnicas 
cientificas, mas também técnicas humanas, humanizar o ensino, de 
forma que venha a produzir resultados diferentes. A  humanização 
no tratamento entre escola professor e aluno é necessária e 
urgente, porque professor e aluno são a alma do ensino. Não 
pode haver distinção humana entre professor e aluno, estão juntos 
na mesma forma do ser educacional, porque estão dentro da sala 
de aula fazem parte da didática do ensino, é ali onde acontece a 
simbiose do ensinar do aprender e transmitir o conhecimento, é 
a transformação do ser humano, a escola é a estrutura motora, 
o físico da relação, embora há uma composição humana na sua 
direção na sua coordenação, forma uma elo direto e objetivo entre 
o professor e o aluno. A escola como instituição, ente estrutural, 
espera os resultados que o professor e o aluno venham a produzir 
através de aprovações, desempenho e repasse de conteúdo. Isso 
é fundamental, é necessário, faz parte do ensino e da educação, e 
sua manutenção depende dos resultados, das questões técnicas. 
E não daquilo que realmente está acontecendo dentro da sala de 
aula.  Em sala de aula a realidade é peculiar ao contexto que se 
forma da condição do professor, da composição de seus alunos, 
cada um com sua historia de vida, medos, frustrações, expectativas 
e sonhos. O conjunto de todas essas diferenças, forma a turma, o 
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grupo, e a partir dessa formação que será desenvolvido o trabalho, 
o pelo menos deveria ser desenvolvido o trabalho.

Há outra realidade fora da sala de aula e fora da escola, 
porque esse aluno vem do meio social vem de uma comunidade 
e ele retorna para essa comunidade diferente, ele retorna com 
algo mais, com o conhecimento que ele absorveu, que recebeu 
na escola, e leva esse conhecimento para sua realidade. Começa 
a formação de um novo humano com acréscimo pedagógico. 
O professor que tem sua sala de aula entre 20 e 30 alunos com 
realidades diferentes, com situações peculiares onde a origem 
de cada aluno se torna uno uma sala de ao formando a turma o 
que seria perfeito se fosse possível à medida que o aluno entra 
dentro da sala de aula, ele deixa de lado toda sua história individual 
vivida fora da sala de aula, e passa simplesmente a ser o aluno. 
É o momento que nasce uma necessidade de humanização, mais 
sentir, acolhimento e reconhecimento humano. 

É necessário mudar, deixar de priorizar simplesmente a 
matéria, o conteúdo e a avaliação. Tem que se voltar a necessidade 
do humano, isso faz parte da biologia do ser, faz parte daquilo que 
esta carente o ensino e o próprio ser humano. Uma nova forma tem 
que existir, o que está aplicado no ensino, na educação, não está 
atingindo o objetivo de melhorar cidadãos, de melhores pessoas. 
É o momento então se reavaliar, alterar ou acrescentar técnicas e 
métodos diferentes, de forma que venham a produzir resultados 
diferentes. A humanização no tratamento entre escola professor 
e aluno é necessária urgente. Reconhecemos que o ser humano 
é parte da escola e sua estrutura, há uma composição humana na 
sua direção, sua coordenação, mas não há um elo de ligação direto 
de humanização, o que é compreensível, na estrutura escolar, os 
entes diretivos tem várias outras preocupações e contextos que 
precisam de atenção. 

Ilustramos nosso entendimento com o início de um artigo 
do Prof. Humberto Maturana sobre Biologia del fenómeno social:
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Los seres humanos somos seres sociales: vivimos nuestro ser 
cotidiano en continua imbricación con el ser de otros. Esto, en 
general, lo admitimos sin reservas. Al mismo tiempo los seres 
humanos somos individuos: vivimos nuestro ser cotidiano como 
un continuo devenir de experiencias individuales intransferibles. 
Esto lo admitimos como algo ineludible. Ser social y ser individual 
parecen condiciones contradictorias de existencia. De hecho, 
una buena parte de la historia política, económica y cultural de 
la humanidad, particularmente durante los últimos doscientos 
años, en Occidente, tiene que ver con este dilema. Así, distintas 
teorías políticas y económicas, fundadas en distintas ideologías 
de lo humano, enfatizan un aspecto u otro de esta dualidad, ya 
sea reclamando una subordinación de los intereses individuales 
a los intereses sociales, o al revés, enajenando al ser humano de 
la unidad de su experiencia cotidiana. Más aún, cada una de las 
ideologías en que se fundan estas teorías políticas y económicas, 
constituyen una visión de los fenómenos sociales e individuales que 
pretende afirmarse en una descripción verdadera de la naturaleza 
biológica, psicológica o espiritual, de lo humano (2006, p.70).

Atualmente a atenção principal são os resultados que o 
professor e o aluno venham a produzir através de aprovações 
através de desempenho através de repasse de conteúdo. Já 
referenciamos aquilo que realmente está acontecendo dentro 
da sala de aula fora da sala de aula, e fora da escola tem que se 
relacionar, porque esse aluno vindo meio social, vem de uma 
comunidade, e ele retorna pra essa comunidade diferente da 
forma que saiu, ele retorna com aquilo que lhe absorver, o que 
ele recebeu na escola, não há como separar isso, não há como 
distinguir ou ignorar essa relação. Hoje a escola significa muito 
mais do que simples transmissão de conteúdo, é muito mais do 
que isso. A escola é responsável pela formação do ser através do 
seu conhecimento sabemos que há relação direta com o educar, 
como educar e o que vai ser relacionado com a formação social, 
humana e emocional que traz consigo. O aluno vem de sua família, 
vem buscar o conhecimento, algo diferente de sua origem, e muitas 
vezes desprovido disso, em razão de que o único aprendizado que 
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tem é observar aquilo que os adultos dizem, a forma de agir, é o 
exemplo na formação da primeira infância.

Ao discorrermos sobre o professor e o aluno, foi com intenção 
de favorecer, mediar e transformar essa realidade. Entendemos, 
para que isso aconteça, faz-se necessária uma reavaliação da 
comunicação didática e colaborativa entre escola e professor, e 
entre professor e aluno. A principal reformulação e um acréscimo 
na relação, e a questão subjetiva no desenvolvimento do ensino, do 
sentir, se reconhecer no outro, na formação de uma relação pacífica, 
emocional e sentimental, que a amorosidade, que a condição 
humana de ser, tanto do professor, quanto o aluno e também 
daquelas daqueles personagens que fazem parte do contexto 
conduzindo a instituição escola. Essa questão está causando alguns 
desconfortos nos gestores, professores e coordenadores, inclusive 
sanções dentro da instituição escola com um todo e de forma 
geral, a medida que a instituição se preocupa com as normas e 
objetivos determinados por um órgão instituição superior. Essas 
condições são repassadas aos professores, e por consequência 
aos alunos. Tal situação forma diante do aluno uma tensão, que 
interfere na condição e na formação desse aluno, o que é uma 
forma indiscriminada e dissimulada, e gera uma violência interna 
nos nível e setores diversos do sistema de ensino.

Por conclusivo, entendo que o tema não esta concluído, pois 
cada instituição de ensino sente e declina um olhar diferente a 
essas questões, já observamos em nossas experiências docentes 
e de consultas, que embora não haja um preparo formal para 
tratar o assunto, alguns diretores, gestores, coordenadores e 
professores que estão a frente de escolas, sala de aula, e órgãos 
de ensino, estão aplicando as técnicas de mediação, pacificação, 
não violência escolar e educacional. Reformulando e construindo 
um novo caminho através do mediar, formar e amar, na formação 
do individuo, do humano na essência.
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VIOLÊNCIA NA DOCÊNCIA: ALGUNS APONTAMENTOS

Jordana Wruck Timm
Milena Cristina Aragão

Introdução

Com o objetivo de refletir sobre alguns aspectos relacionados 
à saúde, bem-estar e à não violência no trabalho docente, o presente 
texto faz alguns apontamentos, a partir de autores e teorias que 
contribuem para elucidar determinadas questões. Entre teorias 
consagradas e outras recentes, buscamos trabalhar com a cultura da 
paz e do não adoecimento na carreira. Além dessas breves palavras 
introdutórias, organizamos nosso texto em dois momentos, sendo 
o primeiro destinado a tratar exclusivamente do conceito da não 
violência; e o segundo, para abordar a saúde e o bem-estar na 
profissão. Por fim, tecemos nossas considerações finais.

A não violência e a docência

Os estudos em cultura de paz e não violência remontam longa 
data, como descrito no livro “Educação para a Paz” (GUIMARÃES, 
2005), um dos mais completos trabalhos investigativos sobre cultura 
de paz já realizado no Brasil. Neste, Guimarães (2005) assevera que 
pensar a não violência conduz à reflexão sobre cultura, tendo em 
vista a violência ser uma construção cultural, isto é um conjunto 
de significados partilhados pelos sujeitos ao longo do tempo; uma 
produção histórica e social, expressa na forma de crenças, valores, 
símbolos, modos de ser e agir (CHARTIER,1990; PESAVENTO, 2008) 
e não um resultado da natureza humana. 

A violência como processo cultural, está presente em 
diferentes épocas e nas mais variadas formas, como nas práticas 
escolares oitocentistas, por exemplo, onde era valorizada a 
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educação punitiva por meio da palmatória, ação também apoiada 
pelas famílias; ou então na legitimação da escravidão, com seu 
repertório de execuções, castigos corporais e sevícias; ou ainda 
nas relações entre cônjuges, tendo a submissão feminina como 
um valor (ARAGÃO, 2017).

Mesmo que algumas práticas supracitadas tenham entrado 
em desuso, especialmente pela presença de legislações protetivas, 
a ideia da violência atravessa as relações sociais, constituindo-se 
um habitus, ou seja, o resultado de saberes – internalizados em 
crenças, valores, modos de ser e agir - acumulados ao longo da 
vida e que norteiam escolhas e ações (BOURDIEU, 1996).

Desta forma, a cultura da violência enraíza-se nas ações e 
relações humanas, travestindo-se de certa naturalização, quando 
de fato transita pelo solo cultural. Contudo, cabe destacar que 
a despeito de o habitus traçar uma relação entre o passado e o 
presente, entre a subjetividade e a objetividade; não significa que 
este tenha a linearidade como característica, ao contrário, está 
em constante reformulação, o que evidencia seu caráter relacional 
e flexível. Tal fato abre passagem para o desenvolvimento de 
processos de mudança, sendo o investimento na cultura de paz 
e não violência um caminho profícuo.

Galtung (1969), sociólogo norueguês, em sua obra intitulada 
“Violência, Paz e pesquisa para a paz”, defendeu a premissa de 
que para se estudar a paz é necessário entender a violência, a 
qual não pode ser definida de forma simplista, tendo em vista 
sua complexidade. Assim, o autor considerou a existência de três 
formas de violência: direta (concebida como todo e qualquer 
ato que tenha como objetivo causar dano físico a alguém ou 
algo); estrutural (representada por meio da constituição e da 
estrutura do sistema socioeconômico, mostrando-se sutil, enraizada 
socialmente, sendo vista como natural, a exemplo da fome, miséria, 
desigualdades sociais...); e por fim, a violência cultural (ainda mais 
sutil que a estrutural, pois nasce na esfera simbólica, nas crenças 
e costumes dos sujeitos, mais especificamente na forma como 



149

A não-violência e a educação da América Latina - Volume 2

eles são utilizados para justificar ou legitimar a violência, sem 
que pareça ser errado, essa violência se embasa em diferenças 
culturais, étnicas e de gênero e pode se manifestar através da 
arte, religião, linguagens...).

As três formas de violência expostas anteriormente não se 
apresentam de maneira desconexa, ao contrário, entrelaçam-se 
na forma de vida do sujeito, uma vez que a violência direta pode 
ocorrer fundamentada na violência cultural, por exemplo, quando 
uma pessoa espanca a outra apoiada em crenças religiosas.

Assim, medidas pacíficas devem ser adotadas para resolução 
de conflitos e redução de violência, com base em um sistema 
de valores abalizado na ideologia pacifista.  Desta forma, como 
primeiro passo, é importante romper com a ideia de paz como 
contrária à guerra, tendo em vista esta não ser a única forma de 
violência existente. Os estudos sobre a paz conduzem a reflexão 
deste conceito como dinâmico, complexo e multidimensional. 

Neste ínterim, Jares (2007) articula o conceito de paz aos 
conceitos de desenvolvimento, direitos humanos e democracia, 
cuja interdependência apresenta implicação direta no plano 
pedagógico-educacional. Todavia, para alcançar a paz, são 
necessárias ações que atuem em conjunto, de modo a constituir 
uma cultura.

Cultura de Paz pode ser definida como um conjunto de 
valores, atitudes, tradições e comportamentos baseados no 
respeito à vida e na promoção dos direitos humanos, propiciando 
o fomento da paz entre as pessoas, grupos e nações. Trata-se 
da busca coletiva de um modo de vida e de relacionamentos 
que contribuam para a construção de um mundo marcado pela 
justiça, solidariedade e paz (CHRISPINO; DUSI, 2008).

No que concerne ao universo educativo, mais especificamente 
no campo docente, a cultura de paz e não violência insere-se 
elencando discussões que remetem a três dimensões: direta/
relacional (professor-aluno, família, pares); estrutural (sistema 
político/educativo que rege a atividade docente) e cultural 
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(traduzida na forma como a função docente é vista pelo imaginário 
social e seus desdobramentos). 

Tais dimensões articulam-se entre si e influenciam 
sobremaneira no processo de saúde e bem-estar docente, por 
exemplo, quando o sistema contribui para a fragmentação e a 
complexidade do trabalho docente, culminando na ampliação de 
suas responsabilidades sem o apoio necessário para o adequado 
desenvolvimento, este incorre na violência estrutural e culmina 
em prejuízo à saúde do professor. Fatores como a desvalorização 
social do trabalho (violência cultural); o desrespeito e o assédio 
moral (violência direta); a exigência de qualificação do desempenho 
(violência estrutural);  o elevado número de alunos em classe 
(violência estrutural); a escassez de tempo para o lazer e a extensiva 
jornada de trabalho (violência estrutural); além das questões já 
estabelecidas anteriormente, contribuem sobremaneira para o 
processo de adoecimento, bem como coloca-nos frente à reflexão 
sobre a não violência na docência, tema de profunda relevância 
quando se trata de saúde e bem-estar, -tema do próximo subtítulo. 

Assim, abordar o tema da não violência na docência implica 
ampliar o olhar para além da violência direta, mas pensar em um 
processo estrutural e cultural que adoece. Ao representarmos 
a função docente como vocação e dom, por exemplo, há uma 
descaracterização da luta política, implicando na naturalização 
tanto da violência estrutural, quanto cultural. 

Desta forma, assim como a violência em suas múltiplas 
dimensões é construída culturalmente, da mesma forma a paz pode 
ser impetrada, partindo do investimento em profunda mudança 
de paradigma sobre o trabalho docente. Sua implementação é 
complexa, sistêmica, multifacetada, necessitando de investimento 
concomitante em diversos caminhos, como na formação de 
professores em práticas restaurativas e cultura de paz, com vistas a 
melhor gerenciar conflitos internos; em formação reflexivo-cultural, 
desconstruindo representações sobre a função que colocam o 
docente em um processo de subjugação; e em políticas públicas 
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que visem atuar em conformidade com os direitos humanos (ASSIS, 
2016; ARAGÃO, 2018; 2017).

Em suma, a busca pela não violência é um contínuo 
processo de transformação cultural, social e subjetiva, com foco 
na vivência dos Direitos Humanos em sua essência. É necessário 
profundo investimento em múltiplas frentes que englobam duas 
grandes vertentes: formação de professores e políticas públicas, 
fruto de conquistas individuais e coletivas, as quais mostram-se 
interdependentes. A paz pode e deve ser uma realidade. A paz 
não é uma ideia e sim uma cultura e como tal, pode e deve ser 
implementada.

Saúde e bem-estar na carreira docente

O que determina e condiciona o processo saúde-adoecimento 
na classe docente é complexo e configura um processo, considerado 
por Seidi e Zannon (2004), contínuo que se relaciona a aspectos 
diversos, entre eles: os econômicos, socioculturais, a experiência 
pessoal e o estilo de vida. Dentro desse processo, Oliveira Júnior 
(2012) ao pesquisar sobre as representações sociais de saúde e 
doença, encontrou para a saúde, a partir de sua análise, o cuidado 
com o corpo e alimentação e resistência à medicalização. Por 
outro viés, visando às questões de saúde e bem-estar, Mosquera e 
Stobäus (2006) defendem que todo ser humano tem necessidade 
de ser valorizado positivamente ou de ter autoestima positiva, 
sendo que isso só pode ser aprendido a partir da interiorização 
ou introjeção de experiências externas de valorização. 

Isso demonstra a importância da necessidade de valorização 
e reconhecimento das pessoas e das suas ações, e complementam 
que uma autoestima mais realista é um conjunto de atitudes e 
de percepção avaliativa que a pessoa tem sobre si própria, é uma 
maneira de ser e de se pensar sobre si, que podem tanto ser 
positivas, como negativas, demonstrando que não é estático, já 
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que se revela de acordo com acontecimentos sociais, emocionais e 
psíquico-fisiológicos (psicossomáticos). Com isso, compreendemos 
que a autoestima é, portanto, maleável e provém de três elementos 
básicos: as análises pessoais que próprio sujeito realiza sobre si 
mesmo, como percebe como os outros o veem e como ele acha 
que os outros o percebem (MOSQUERA; STOBÄUS, 2006).  

A autoestima pode ser considerada o conceito mais relevante 
no desenvolvimento da personalidade humana. Nesse sentido, 
os riscos à autoestima, geralmente, envolvem a combinação de 
fracasso nas próprias ações e a diminuição de estima que outras 
pessoas lhe atribuem. O equilíbrio entre ambas varia de pessoa 
para pessoa. No entanto, as condições cotidianas da vida e as 
avaliações culturais e a sociedade exercem forte influência sobre 
a autoimagem pessoal (MOSQUERA, 1987).

Mosquera (1979) explica que o percurso seguido pela pessoa 
para o desenvolvimento da autoimagem e o conhecimento do 
próprio corpo constituem um dos problemas mais importantes 
na estruturação do ser humano. A capacidade de crescimento e 
opção no mundo é indicada pela reflexão feita pelo ser humano 
a respeito de sua própria pessoa. Portanto, a autorrealização 
está intimamente ligada a maturidade.

Nesse sentido, a autorrealização é considerada por 
Mosquera (1979) como o centro vital e se compõe de diversas 
fases como o livre-arbítrio, a maturidade, a pessoa, a motivação 
e autoconsciência e o desenvolvimento pessoal e social. A 
autorrealização fica conectada ao processo de crescimento e 
desenvolvimento e, naturalmente, passa por diferentes fases. 
Inicialmente, sua orientação está dirigida para a satisfação de 
necessidades imediatas, em seguida, traz reformulações nos níveis 
psicológicos da vida. A pessoa, a medida em que vai mudando, 
altera seu estilo de vida e assume nova direção e qualidade para 
a mesma. A partir disso, consegue dar maior significado a sua 
existência e pode aceitar a capacidade de se olhar intimamente 
de maneira mais honesta.
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Assim, para uma personalidade sadia, a imagem pessoal, o 
desempenho e os elementos motivacionais precisam ser levados 
em conta (MACIEL, 2009a). Em sua pesquisa, essa autora não 
encontrou o salário como condição para bom desempenho, 
como geralmente especula-se, no entanto, sobressaltou –em 
unanimidade– o apelo pelas condições materiais e humanas de 
trabalho. Ela observou o desejo de que a universidade se constitui 
em um lugar de realização das aspirações pessoais e de vida, onde 
as energias criadoras pudessem expandir-se em possibilidades.

Essa energia a que Maciel (2009b) se refere seria a que 
move o sujeito em busca de suas aspirações e ela é fornecida pela 
saúde emocional (considerado, pela autora, como um modo de 
ser, amistoso, companheiro, honesto, ético, promovendo o bem 
e o resultado positivo) que potencializa o processo autoeducativo 
na direção do desenvolvimento e realização enquanto profissional. 
Outro ponto destacado por ela relaciona-se ao equilíbrio entre 
a vida privada e a profissional, vistas como estratégias para o 
educador utilizar em busca de prevenção de situações de mal-
estar. A autora ainda defende que:

Um conceito integrador de saúde envolve a ideia de que o nosso 
bem-estar está ligado à qualidade das nossas emoções. A saúde 
é uma condição para a conquista do sucesso de nosso projeto de 
vida e, consequentemente, da felicidade. Portanto, um capital 
valioso que deve ser bem administrado em todos os nossos 
contextos existenciais: pessoal, profissional, social. O emprego 
equilibrado da nossa energia vital, nesses diferentes contextos, 
promove o nosso bem-estar, aumentando o nosso poder de ação. 
Integrar a saúde física, emocional, mental e espiritual harmoniza o 
nosso universo interior, o nosso sentir, conectando-o como fonte 
energética do nosso pensar e agir (MACIEL, 2009b, p. 156-157).

Portanto, para essa autora, da mesma forma que conhecemos 
sintomas de estresse, existem também os sintomas de relaxamento 
e tranquilidade. A pessoa (e o profissional) que estão sob o efeito 
de relaxamento apresentam um estado de diminuição da tensão 
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muscular e arterial, do consumo de oxigênio, do ritmo cardíaco, 
além de produzirem ondas cerebrais alfa, otimizando o poder de 
cura do organismo. 

Nesse ínterim, Borsoi (2012) esclarece que há sentimentos 
positivos na docência e estes estão relacionados a um sentido 
mais intrínseco e subjetivo do profissional dessa área. Geralmente, 
aqueles aspectos em que os professores têm maior grau de controle, 
já que está relacionado ao principal objetivo da docência e à forma 
como se veem como profissionais. 

Por esse viés, a autora sinaliza alguns comentários frequentes 
como positivos, gratificantes, prazerosos e que são considerados 
como trunfos na carreira docente: a relação com os estudantes, 
a natureza do próprio trabalho, o contato com os alunos e a 
possibilidade de acompanhá-los no amadurecimento intelectual. É 
interessante, pois esse quesito, a maioria das vezes, é considerado 
como o deleite e a compensação do seu trabalho, já que se pode 
perceber a importância do mesmo na vida de pessoas que estão 
se preparando para o mercado de trabalho e, também, por não 
ter aqui a pressão pela produtividade (BORSOI, 2012).

Em relação à produtividade, Maués (2009) explica que 
–estabelecidos com base nas recomendações dos organismos 
internacionais, dos consensos dos setores educacionais mundiais 
apresentados nas conferências internacionais em relação à Educação 
Superior– os novos marcos regulatórios conferiram ao trabalho 
docente feições de empresa moderna, no qual transformaram 
o conhecimento em força produtiva, exigindo da comunidade 
acadêmica uma nova cultura, que vem sendo forjada por força 
de Regulações –Leis, Decretos, Portarias e outros instrumentos–, 
as quais se constituem nos parâmetros que regulam esse nível de 
ensino. Essas novas regulações voltadas à Educação Superior, são 
traduzidas pelas políticas e materializadas pelas reformas, as quais 
tem por características a centralidade atribuída à avaliação; pelo 
financiamento externo/heteronomia, que influencia na missão e 
na prática da instituição; e, pela avaliação de resultados.
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Nessa conjuntura, além das avaliações externas indiretas 
a que os trabalhadores são submetidos – Provinha Brasil, Prova 
Brasil, Enem e Pisa – a essa relação, aos docentes da Educação 
Superior se acresce a avaliação de cursos promovida pelo SINAES. 
Metas são estipuladas e mecanismos de verificação dos resultados 
obtidos são estabelecidos pelo Estado-avaliador. Ao docente cabe 
a obrigação de atingir tais resultados, ou caso não consiga, a 
instituição em que está vinculado será penalizada, deixando de 
receber recursos (MAUÉS, 2009).

Tal obrigação imposta ao professor, na maioria das vezes, 
não considera as questões estruturais e conjunturais que envolvem 
a profissão, como por exemplo: as condições de trabalho (que 
implica em turmas com 50 alunos ou mais); a falta de uma política 
de valorização do magistério (na qual estivesse incluída um plano 
de cargos e salários e um plano de formação continuada para os 
professores); formas de contratação temporária; uma política 
previdenciária que possibilitasse a aposentadoria com dignidade 
ao docente; dentre outras questões necessárias, mas ainda não 
contempladas nessas regulações que acometem o trabalho docente 
e o tornam precário e demasiadamente flexível (MAUÉS, 2009), 
o que traz a tona a outra face da moeda: o adoecimento, -o qual 
não é foco desse texto, mas é real e pertinente de ser considerado 
para entendermos o seu contrário.

Considerações finais

Apesar de não ser o foco, é impossível falar da não violência, 
da saúde e do bem-estar na carreira, sem apontar questões 
relacionadas a violência, adoecimento e mal-estar. Tanto um, 
quanto o outro “lado da moeda” são construções culturais, 
como vimos anteriormente. É mais comum observarmos o lado 
negativo das situações ou, então, procurar soluções ou o lado 
positivo a partir de experiências ou situações negativas. Desta 
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forma, concluímos atentando para a necessidade da formação 
de professores e de políticas públicas preocupadas com a (con)
vivência humana, que busquem uma cultura de paz, de bem-estar 
e de saúde, cujos resultados passem a ser percebidos na carreira 
docente e, consequentemente, na relação com e entre os alunos 
e na sociedade em geral.
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VIEJA GUACHA

Vicente Vásquez Feres

Verlo así era una imagen conmovedora. Clóvis Acosta 
Fernandes, que en ese entonces tenía 59 años, lloraba junto a 
su eterna compañera. Brasil caía rotundamente por siete goles 
a uno contra Alemania y él, usando un sombrero negro lleno de 
chapitas, con sus ojos vidriosos y el gran bigote simulando un 
puchero, la abrazaba.

Ella lo acompañó en siete mundiales, una locura. Partió en 
Italia 1990 y nada lo detuvo. Solía describirse como el jugador 
“número doce” de la Canarinha. El gaúcho de la copa, le decían.

Lo primero, por nacer en Bagé, una ciudad ubicada en Río 
Grande do Sul, el estado más meridional de Brasil. Quienes nacen 
en la zona crecen alrededor de la cultura gaucha, la cual comparten 
con Argentina y Uruguay, países limítrofes con ese territorio. De 
hecho, la frontera charrúa queda a menos de una hora en auto 
del lugar de nacimiento de Clóvis, un sector rural y campesino.

¿Por qué la copa? Su fiel amiga era una réplica del trofeo más 
preciado en el mundo del fútbol. Dorada, reluciente y elegante.

En mi pueblo teníamos la versión rasca. La señora Clotilde 
Arapo, fanática del club “Fiados”, andaba por las calles con una 
copa oxidada, roñosa y fea. Siempre la llevaba, era algo sagrado. 
Era tan horrible que en el metal ya no predominaba el color dorado, 
probablemente embetunado con témpera especial.

Bastante huraña, vivía sola en una parte alejada de la 
comunidad. Nunca se casó ni tuvo hijos. La gente la esquivaba 
y le llamaban “loca”. No faltaban los malditos que ni siquiera 
la trataban por su nombre, sino por “vieja guacha”. Hasta en el 
pueblo se conocía la historia de Clóvis, por lo que en sus cerebros 
diminutos esa comparación supuestamente tenía gracia.

Jamás se perdió un partido oficial del equipo que le robó el 
corazón. Un club irónico, pues le cobraba a sus forofos. Dicen que 
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era centenaria y si fuese verdad, ni se notaba. La juventud viene 
del espíritu, como dicen.

Cuando “Fiados” jugaba de local, ella siempre estaba ahí. Lo 
increíble es que de visita también, aunque le tocara viajar kilómetros. 
Se sabía que en calidad de forasteros estaría Clotilde junto a los 
cabros y cabras que macheteaban cada domingo. Era obvio que 
en sus cuatro décadas de jubilación, gastaba todo lo que tenía en 
el fútbol.

Hay diversas versiones sobre el adefesio que ostentaba a 
diario. Que era la copa de un amistoso del club con la selección 
de la fábrica obrera, que se la robó, que se la regalaron, que se la 
ganó en una lotería, que la sacó del basural y tantas otras leyendas.

Para Clóvis Acosta las aventuras debieron ser maravillosas 
junto a una selección pentacampeona mundial. Clotilde Arapo vio 
millones de derrotas, humillaciones y boletas que hasta pidieron 
facturas. Era difícil entender su amor por “Fiados”. Sin embargo, 
a pesar de la inexistencia de una vitrina en la sede del club, no se 
permitía abandonar.

Se sabía muy poco de ella, casi todo en la esfera del rumor y 
era imposible entablar una conversación amistosa. Ni siquiera se le 
acercaban los perros callejeros a su casa a hurguetear en su basura. 
Sin embargo, nombrarla significaba una sola imagen: el inconfundible 
atuendo negro que cubría su evidente joroba. Y la copa, claramente.

Fuera del estadio del pueblo, no decía ni una palabra. Sólo 
se podía escuchar su voz dentro de éste, gritando y alentando a 
“Fiados”. Creo que nunca he oído garabatos tan ingeniosos como 
los de la señora Clotilde, seca para putear.

La historia de Clóvis Acosta se difundió de forma universal 
tras esa cruel fotografía de julio de 2014, que lo tenía abrazado a su 
compañera de vida en una mancha negra para el fútbol brasileño. 
Su nuevo apodo fue el “hincha más triste”. Cómo no iba a llorar el 
pobre caballero.

Alcanzó a estar en la Copa América 2015, disputada en Chile. 
Padeció el frío invernal de Temuco, donde se le vio contento y 
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feliz tras la victoria agónica del Scratch ante Perú por dos goles a 
uno. Pasaron tres meses de aquel viaje y 435 días desde que la 
captura fotográfica lo hizo más que famoso, y el cáncer venció a 
la quimioterapia.

Atrás quedaban los siete mundiales y diez Copas América 
en su palmarés. También, numerosas Copas Confederaciones y 
Juegos Olímpicos, lo que se tradujo en más de 60 países visitados 
y 150 ocasiones al lado de su querida selección.

Una pregunta que siempre me hice era cómo tener noticias 
de Clotilde Arapo. Esa tarde la jauría de perros hizo las labores 
periodísticas. Los ladridos se escuchaban en todo el pueblo y la 
gente empezó a asomarse. Era una novedad, si en nuestras calles 
pasaba poco y nada.

Serapio Machicún, canchero del estadio y cortador de 
entradas, se atrevió a entrar. Era de los pocos que le sonreía y la 
trataba con humanidad. Cuando abrió la puerta, quedó tieso y 
soltó un grito desgarrador.

La señora Clotilde estaba sufriendo un paro cardiorespiratorio. 
Don Serapio salió corriendo y pidió auxilio. Entre los vecinos que 
se acercaron, llamaron a una ambulancia.

En general se hacían bromas sobre las frecuentes demoras 
de los paramédicos del pueblo, en comparación a los deliverys. 
Ese día, ni los más imbéciles se atrevieron a contar chistes. Para 
cuando se cerraron las puertas del vehículo y este partió, la “vieja 
guacha”, amante de “Fiados”, no tenía pulso. 

Mala noticia, pensando en que el hospital más cercano 
quedaba en la ciudad, a unos veinte kilómetros de distancia. En 
el pequeño consultorio no había implementos para salvarla. Don 
Serapio acompañó a la señora Clotilde hasta el sector de urgencias. 
Apenas llegaron, llamó a la radio local para que todos se enteraran.

El personal de salud no lo logró. 
Hubo un luto en el pueblo de veinte días, por la diferencia de 

minutos que pudo salvar la vida de Clotilde Arapo. Desde entonces, 
los jugadores del club de sus amores usan un brazalete negro en 
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su brazo izquierdo, el camarín local lleva su nombre y el jardín de 
su casa está lleno de flores.

Personas taradas hay en todos lados. La noticia se supo en 
varios kilómetros a la redonda y los hinchas rivales, para meter el 
dedo en la llaga, se refieren al equipo como “Finados”.

Exactamente un año después de su partida y tras décadas de 
frustraciones, el club del pueblo ganó su primer campeonato zonal 
en la historia. Lo más lindo, es que fue contra los energúmenos 
del archirrival.

Al momento de la premiación, el representante de la liga 
les entregó una copa nueva y reluciente. Antes de levantarla con 
orgullo, Serapio Machicún corrió al escenario con una sorpresa.

Le habló al capitán en voz baja y de espaldas a la tribuna. 
Dentro de su holgada chaqueta, escondía aquel trofeo roñoso y 
oxidado. Se lo pasó entre lágrimas, pidiendo que lo alzaran primero.

Los jugadores, muy emocionados, accedieron con gusto. 
Mientras tanto, los fanáticos estaban perplejos. ¿Por qué estaba 
ahí ese pedazo de chatarra y no yacía enterrado con la señora 
Clotilde? Esa pregunta sonaba en las miradas del público asistente, 
que no entendía nada. En medio de las celebraciones en la cantina 
local, Don Serapio confesó la verdad.

Él pensó lo mismo apenas supo que Clotilde Arapo falleció. 
No se imaginaba otra imagen que ella junto a su mejor amiga. 
La sorpresa fue enorme cuando le tocó leer el testamento de la 
hincha más leal que haya conocido esa tierra. Estaba escrito en 
una hoja amarillenta y destinado al club. Tanto le conmovió, que 
lo reprodujo de memoria:

Cuando llegue el día que me vaya pal’ patio de los callaos’, 
entiérrenme con mi ropita negra pero sin la copa. Es lo único que 
le pido a la primera persona que lea esto. En algún momento, mi 
querido Fiados la tiene que levantar, y pucha que va a ser difícil si 
la tienen que sacar de un hoyo lleno de gusanos. En el colchón de 
mi cama hay una platita guardada, para que compren la vitrina.
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Glosario de modismos chilenos y futboleros, en orden de 
aparición:

• Rasca: dícese de algo o alguien ordinario, vulgar.

• Cabros/as: palabra para referirse a una persona joven. 
Suele usarse entre amigos o cercanos de esa edad. Ej: 
“Mamá, me voy a juntar con los cabros en la cancha”.

• Machetear: pedir dinero en la calle para algún fin.

• Boleta: goleada contundente en un partido.

• Seco/a: muy bueno en alguna acción o habilidad 
específica.

• Pal’ patio de los callaos’: Expresión popular que se 
refiere a la muerte. Puntualmente, al lugar donde irían 
los muertos.

• Ropita, platita: diminutivos para “ropa” y “plata”, 
respectivamente.
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SOCIEDADE, EDUCAÇÃO E NÃO VIOLÊNCIA: UM ENSAIO 
SOBRE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, VIOLÊNCIA E AMOR

César Christian Ferreira dos Santos

Introdução

A educação, como entendemos e como a vemos hoje 
manifestar-se, não só na escola ou na academia, mas também em 
diferentes setores da sociedade, não é um produto acabado, ela 
é fruto de uma construção milenar da humanidade. Sociológica e 
historicamente não é um privilégio das civilizações mais avançadas, 
na verdade o processo da educação ou o ato de educar deu-se 
desde as sociedades ágrafas, onde as crianças eram educadas e 
adquiriam o conhecimento por meio da oralidade até o surgimento 
da linguagem que incrementou o processo de educação até 
chegarmos onde estamos conforme assinala Maturana (2002, p. 
37) “Ou seja, não podemos deixar de notar que os seres humanos 
somos humanos na linguagem, e ao sê-lo, o somos fazendo reflexões 
sobre o que nos acontece”.

A educação e o surgimento da linguagem, enquanto processos 
de desenvolvimento social contribuíram para que deixássemos 
a barbárie e adquiríssemos um patamar civilizatório mais alto, 
sobre o ato de educar que tem relação direta com a educação e 
a linguagem, Maturana faz a seguinte citação:

O educar se constitui no processo em que a criança ou o adulto 
convive com o outro e, ao conviver com o outro, se transforma 
espontaneamente, de maneira que seu modo de viver se faz 
progressivamente mais congruente com o do outro no espaço 
de convivência (MATURANA, 2002, p.29).

  
A escola tem como objetivo mor a educação, que se dá por 

meio de diversas formas e por diferentes abordagens pedagógicas, 
porém, logicamente não é a única responsável pela educação 
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dos indivíduos de uma sociedade. Tendo também essa tarefa de 
maneira propedêutica, para os ensinos posteriores, a família, porém 
este trabalho ater-se-á à educação que intenta manifestar-se nos 
bancos escolares. 

Sendo essa escola um extrato da sociedade em que está 
inserida, muitas mazelas da segunda manifestam-se na primeira. 
Uma dessas lamentáveis mazelas que acabam ocorrendo no 
ambiente escolar e atrapalhando seu objetivo mor é a violência. 
E é sobre essa relação contraditória entre a educação (na escola) 
e a violência que este trabalho irá abordar alguns poucos ângulos, 
analisando os conceitos de educação e do papel da escola nesse 
contexto, assim como, o conceito de violência, como ela se propaga 
no meio escolar e as maneiras para diminuí-la.

Educação e não-violência nas escolas

O vocábulo violência tem origem latina, vem de violentia, que 
pode significar veemência e impetuosidade, sua origem também 
pode estar relacionada com outro vocábulo latino violare, ou seja, 
é a prática de qualquer ato de maneira abrupta e forçada contra 
a vontade de outro sujeito. 

Quando pensamos em violência, há que se pensar que a 
Natureza por si só é de uma violência incomensurável, desde os 
fenômenos geológicos até a cruel, porém natural, cadeia alimentar 
estabelecida no reino animal. A espécie humana não se desenvolveu 
alijadamente dos processos violentos, inserida no reino animal, 
primeiramente teve que lutar para que na maioria das situações 
estivesse no topo da cadeia alimentar. Para que isso fosse possível 
o ser humano precisou aprimorar suas capacidades intelectuais 
e sociais. 

Ainda que beneficiada por sua ampla capacidade cognitiva 
a humanidade desenvolveu suas sociedades ao longo de toda 
história por meio da violência, de acordo com Ginzburg (2017, p. 
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14) “Fica a pergunta: como foi possível construir uma civilização 
em meio a tanta destruição, tanta barbárie, que civilização é essa”?

A pergunta do autor é muito pertinente, levando-nos a muitas 
reflexões. Que sociedade é essa sobre a qual se ergueu a civilização? 
Uma sociedade violenta, sem dúvida, mas a humanidade percebeu 
em determinado momento que não era possível viver em uma 
sociedade onde cada um faz o que quer de acordo com suas 
necessidades. Houve então um aprimoramento dos códigos éticos 
e filosóficos para que fosse possível construir uma civilização, e a 
educação tem papel relevante nesse processo.

Neste momento para fins de contextualização é necessário 
fazer um breve retrospecto à guisa de “resumo” da história da 
educação. O aparecimento dos primeiros códigos escritos que 
buscavam regular o comportamento em sociedade tiveram grande 
importância na diminuição do caos muitas vezes instalado nas 
sociedades essencialmente tribais, onde vinganças e disputas 
tornavam-se desproporcionais. O Código de Hamurabi pode 
ser citado com uma tentativa de “educar” as pessoas de uma 
sociedade, sendo assim, desde os primórdios onde a educação 
seria um “rascunho” da educação como a entendemos hoje, esta 
tem grande participação nesse processo de construção de uma 
sociedade menos violenta e menos caótica.

A educação seja ela, formal ou informal, desde seus primórdios 
sempre foi eivada de interesses políticos e quase sempre foi um 
privilégio de poucos iniciados, como podemos perceber desde 
os escribas nas sociedades antigas, que tinham forte influência, 
e por que não dizer poder sobre os governantes. 

Um marco interessante que ajudou o despertar filosófico 
da humanidade ocidental, e em consequência, os ajustes de seus 
códigos de ética foi a filosofia grega. Também na Grécia antiga 
surgiram as primeiras instituições formais que se tem notícia o 
Liceu e a Academia. 

Com o fenômeno das invasões bárbaras e a consequente 
queda do Império Romano a única instituição capaz de gerir 
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todo o caos que se seguiu após a referida invasão foi a Igreja 
Católica. Sabedora de que conhecimento é poder, a Igreja deteve 
o monopólio da produção artística e literária por muitos séculos e 
fez dos invasores reis cristãos esses sob sua forte influência. Sobre 
o assunto Santos faz a seguinte citação:

Sendo assim, as diversas manifestações literárias durante a Alta 
Idade Média desenvolveram-se inicialmente dentro dos muros 
dos mosteiros das diversas ordens religiosas e tinham caráter 
predominantemente religioso, representando o lugar de onde 
emanavam (SANTOS, 2016, p. 34).

  
Ora, se a Igreja detinha o monopólio da produção literária 

e artística, imaginemos então sobre a educação, podemos ir mais 
longe ainda, e não é difícil concluir que os religiosos usavam a 
produção artística e literária com fins de doutrinação religiosa e 
porque não dizer que essa doutrinação visava à política e o poder 
sobre os governantes. 

Embora não se possa falar sobre gêneros literários durante 
a Idade Média, é fato que Segismundo Spina rascunhou a seguinte 
divisão da literatura medieval durante a Baixa Idade Média: 
literatura empenhada, semi-empenhada e de ficção. E quando 
se diz “empenhada” estamos fazendo alusão à religião, ou seja, 
é uma produção artística recheada de religião que visava educar 
as pessoas, de acordo com os valores vigentes, valores esses de 
quem a produzia.

É indissociável essa interface entre a produção artística e 
literária com a educação, no entanto a educação medieval não se 
manifestou exclusivamente pelos meios tratados anteriormente, 
sendo que foi durante o medievo que surgiram o que pode se 
chamar, grosso modo, de as primeiras tendências pedagógicas.

A educação medieval era de acordo com o que estabelecia a 
sociedade tripartida durante o medievo, os que trabalham, os que 
guerreiam e os que oram. Aos primeiros também conhecidos com 
servos a educação dava-se no âmbito familiar, voltada para que 
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a pessoa permanecesse naquele estamento de berço e também 
havia a educação religiosa durante os sermões das missas. Aos 
segundos, constituídos pela nobreza laica, podemos dizer que a 
cavalaria era o meio mais comum de se educar os membros desse 
estamento. Onde predominava uma educação guerreira, política 
e religiosa. Por último, aos terceiros citados podemos dizer que 
eram o estamento mais privilegiado em matéria de educação, pois 
mantinham dentro de seus muros, todo conhecimento filosófico 
do mundo greco-romano. Sendo que muitos teólogos e filósofos 
que eram religiosos tentaram encaixar a filosofia greco-romana 
aos princípios do cristianismo.

Durante a Idade Média as instituições religiosas eram o 
berço da intelectualidade e funcionavam, de certa forma, como 
as universidades hoje em dia. Dentro dessas instituições foram 
desenvolvidos os pensamentos filosóficos, a saber a Patrística e a 
Escolástica, que determinaram por séculos como seria a educação 
medieval, conforme podemos observar na seguinte citação:

A principal obra de Agostinho de Hipona sobre a Educação foi 
o De Magistrum, em uma tradução literal, O mestre. Trata-se 
de um diálogo de Agostinho com um discípulo, no qual o autor 
aponta sua visão de educação, onde havia a necessidade de uma 
iluminação divina para que o processo educativo pudesse ser 
desencadeado. A ideia de um mestre ensinando discípulos, e em 
especial a obra De Magistrum, revelam o quanto o cristianismo 
foi a base da educação no Ocidente durante vários séculos (FACHI 
e SILVA, 2017, p. 49).

Sobre Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, este é o 
principal nome da Patrística que era um movimento teológico 
e filosófico que surgiu após a morte dos apóstolos, que eram 
considerados os pais da Igreja, daí o movimento ser batizado 
como Patrística. Muitos intelectuais do movimento, entre eles 
Santo Agostinho, dedicavam-se a aliar o conhecimento filosófico 
de Platão aos ensinamentos da Fé.
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A Patrística finda com o surgimento da Escolástica que de certa 
forma é uma continuação do pensamento patrístico, pois agora 
os intelectuais oriundos da escolástica estudavam o pensamento 
Aristotélico e tentava enquadrá-lo junto à religiosidade cristã. A 
escolástica tem como principal nome São Tomas de Aquino, e suas 
principais obras foram a Suma contra os Gentios e a Suma teológica. 
Ambas as obras rivalizavam e argumentavam intelectualmente 
contra os filósofos árabes Averrois e Avicena. Tal rivalidade na 
verdade era a defesa de uma verdade cristã por meio da razão, bem 
como a defesa intelectual de todo um sistema que estava posto.

Nós podemos nos perguntar o que “tendências pedagógicas” 
ou pensamentos filosóficos medievais têm a ver com a educação 
de hoje? A resposta a essa pergunta são mais perguntas e reflexões 
tais como a de que vivemos sobre esse alicerce. Pois não podemos 
ter dúvida de que a filosofia greco-romana, o direito romano e 
a religiosidade judaico- cristã é a base sobre a qual se alicerçou 
a sociedade ocidental. E essa base tem influência direta nos 
processos de educação formal e não formal, pois, por exemplo, o 
Estado Brasileiro passou a ser laico apenas em 1890, logo após a 
Proclamação da República, ou seja, uma religiosidade medieval 
ainda eivava setores da vida pública e privada das pessoas, e, é 
claro, todos esses fenômenos influenciam e estão relacionados 
com os processos de educação.

Com o surgimento das cidades e a ascensão da burguesia a 
sociedade tripartida medieval estava em declínio, assim como a 
própria Idade Média caminhava para o fim. Há que se fazer aqui 
uma observação, pois sabemos que os períodos históricos têm 
marcos, como por exemplo: “A tomada de Constantinopla” que 
marca o “fim da Idade Média”, porém sabemos que no dia posterior 
à queda de Constantinopla os valores culturais, religiosos, entre 
outros, praticamente permaneciam os mesmos, sendo mudados 
lentamente com o passar dos anos.

Com as cidades durante a Idade Moderna surgiram inúmeras 
demandas de serviços que necessitavam de pessoas especializadas 
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para fazê-los. É nesse contexto que surgem as corporações de 
ofício, conforme assinala seguinte citação:

As corporações de ofício eram instituições de artesãos que 
fabricavam produtos manufaturados, como tecidos ou sapatos. As 
corporações formavam uma espécie de sistema de aprendizagem 
entre os artesãos. Iniciavam ainda crianças como aprendizes, 
galgavam posto como oficial e poderiam chegar a mestre, posição 
que os possibilitaria abrir uma corporação própria (FACHI e SILVA 
apud JÚNIOR, 2017, p.56)

Podemos aqui abrir um parêntese e fazer uma interessante 
analogia e nos perguntar: o quão medieval nós somos ou o quanto 
ainda estamos na idade moderna? A pergunta é pertinente porque 
basta lembrarmo-nos da banca a que somos submetidos para 
adquirir o título de mestre ou de doutor e podemos perceber então 
de onde vem a metodologia aplicada para adquirir os citados títulos.

As cidades que floresceram no período final da Idade Média 
e no início da Idade Moderna não trouxeram consigo apenas 
as corporações de ofício, trouxeram também as Universidades, 
muitas destas oriundas de instituições religiosas que migraram 
de um viés exclusivamente religioso para um viés acadêmico. 
As universidades passaram a fomentar além de conhecimento 
um enorme desenvolvimento urbano, Fachi e Silva (2017, p. 56) 
“Entre os diversos fatores, podemos citar o fomento à economia 
das cidades nas quais elas se encontravam”. 

A Igreja não era a única instituição que estimulava as 
universidades, os estados nacionais que ser formaram a partir do 
fim da Idade Média passaram a estimular as universidades e em 
muitos casos passaram a vinculá-las a eles. Chegando em muitos 
casos a serem as universidades verdadeiros símbolos nacionais, pois 
os títulos de “letrado” ou “bacharelado” tinham status nobiliárquico 
(Fachi e Silva, 2017).

No entanto, mesmo com o florescimento das cidades e das 
universidades o pensamento medieval demorou certo tempo 
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para ser superado, e essa transição deu-se de maneira gradual e 
o pensamento teocêntrico foi sendo substituído pelo pensamento 
antropocêntrico. E essas mudanças puderam ser vistas em diversas 
áreas das atividades humanas, no campo econômico, artístico, 
religioso e claro no campo da educação.

Essa mudança no campo das ideias e no imaginário popular 
da humanidade ocidental deu-se em grande parte pelo movimento 
que se convencionou chamar de Renascimento, e está relacionado 
com um retorno massivo aos clássicos greco-romanos, conforme 
nos mostra a seguinte citação:

Ao longo de mais de quase três séculos ocorreram muitas 
transformações do ponto de vista político, econômico, social 
e cultural, assim como no que diz respeito à mentalidade e ao 
imaginário, dos modos de viver, de morrer, de transformar e 
elaborar as matérias-primas, o transportar, negociar e consumir os 
produtos, de explicar os fenômenos da natureza e as questões da 
origem, sentido e da finitude humana (FACHI e SILVA, 2017, p. 68).

Nesse contexto de desenvolvimento e mudança não 
podemos deixar de citar o surgimento da imprensa e a Reforma 
protestante, a primeira propiciou, ainda que de maneira muito 
restrita, a vulgarização do conhecimento e a segunda propicia em 
última instância o fim da mentalidade medieval no meio religioso 
e legitima o pensamento burguês de obter lucros e reivindicar a 
prosperidade. 

Podemos, a grosso modo, resumir esse período histórico da 
educação raciocinando que a filosofia da educação moderna era 
uma misto da filosofia do sujeito e a educação humanista, cuja 
preocupação era que o processo de educação do sujeito visasse 
a formação do sujeito racional, autônomo e consciente, mas nem 
por isso deixou de ser  “uma educação monológica, verticalizada e 
autoritária, que valorizava métodos e concepções teóricas frente 
à experiência e prática cotidiana” (FACHI e SILVA, 2017, p. 68).

Na educação, apesar dos inúmeros avanços citados a partir 
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do Sec XVI, foi somente no Sec XVIII que a educação pública passou 
a ser defendida e implementada massivamente e a preceptoria 
foi sendo deixada de lado aos poucos. Um dos defensores da 
implantação da escola pública e gratuita foi Pestallozzi, conforme 
assinala a seguinte citação:

Neste mesmo período, Johann Heinrich Pestallozzi, “grande 
adepto da educação pública”, defende que “a educação era o 
direito absoluto de toda criança, inclusive – novidade para a 
época – daquelas provenientes das classes populares. Para ele, a 
escola deveria ser como um lar, pois essa era a melhor instituição 
de educação, base para a formação moral, política e religiosa” 
(FLORIANI apud RODRIGUES, 2017, p. 14).

 
O período histórico em questão trouxe consigo inúmeras 

mudanças no cenário político, econômico, científico, intelectual e 
educacional. Podemos perceber que foi nesse contexto que surgiram 
as primeiras escolas de alfabetização e educação primária e que 
essas, de certa forma, eram um rascunho do formato que temos hoje 
em dia. Rascunho este que podemos arriscar a dizer que ainda não 
está completo, pois mesmo com a vulgarização do conhecimento, o 
surgimento de escolas que visavam alfabetizar massas de pessoas, 
a educação ainda era um privilégio. Fenômeno parecido podemos 
encontrar na educação da pós-modernidade, pois a educação de 
qualidade não deixou de ser um privilégio de poucos.

Podemos perceber por meio da contextualização histórica 
feita até aqui, que a Idade Moderna fervilhou intelectualmente 
com inúmeros nomes ilustres nas diversas áreas do conhecimento. 
Paralelamente ao mundo teórico e filosófico da educação, fatores 
econômicos também traziam mudanças na sociedade, a saber, a 
revolução industrial inovou as relações de trabalho e a própria 
sociedade. E foi nesse contexto que no Sec XIX Karl Marx e Friedrich 
Engels escreveram suas teorias e pode-se dizer que Marx é o 
pensador mais influente de seu século, pois suas ideias postas 
em prática no Sec XX deram fundamentação teórica até mesmo 
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para a fundação de um Estado, a União Soviética. Contrariamente 
às ideias de Marx, podemos citar Augusto Comte, autor de obras 
como “Curso de filosofia positivista”. 

Não seria leviano dizer que a educação do Sec XX, teve forte 
influência desses dois pensadores, sendo que o positivismo muitas 
vezes foi usado para que as classes dominantes pudessem fazer a 
manutenção do status quo. Pensadores inspirados no marxismo 
perceberam que a luta de classes aparece dentro dos muros das 
instituições escolares, conforme a seguinte citação:

O marxismo inspirou grandes pedagogos em diversos lugares no 
mundo. No caso específico do Brasil, podemos citar os nomes 
de Paulo Freire e Darcy Ribeiro, como profissionais da educação 
influenciados pelo ideal do denominado materialismo dialético. 
A principal ideia de Marx é que a história humana se transforma 
através da luta de classes. No tocante à educação, a ideia de que 
a educação escolar nos países capitalistas está a serviço do poder 
político-econômico foi a grande denúncia marxista em relação à 
área educacional (FACHI e SILVA, 2017, p. 110).  

Se a luta de classes aparece dentro dos muros escolares, 
podemos arriscar dizer que a violência que acontece na sociedade 
de maneira ostensiva e diária, também se dá nas escolas, pois os 
alunos e professores que frequentam as escolas não saem de um 
universo paralelo e sim de uma sociedade violenta e desigual, na 
qual estamos inseridos.

Como a educação pode combater a violência nas escolas?

A violência não seria um fenômeno natural e sim cultural, 
assim como a competição entre as pessoas e em uma visão mais 
macro entre as sociedades. Há que se fazer aqui um paralelo 
entre violência e competição, quando Maturana (2002, p. 37) diz 
que “No âmbito humano, ao contrário, a competição se constitui 
culturalmente [...]”. No caso em questão a competição se constitui 
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e se constrói culturalmente, não seria o mesmo caso da violência 
no âmbito humano? 

Com a chamada pós-modernidade, ou para utilizar o termo 
cunhado por Bauman, com a Modernidade Líquida as relações 
humanas fragilizaram-se por diversos fatores, assim como as 
relações do homem com as instituições, ou seja, o “cidadão da 
líquida sociedade moderna” é um sujeito sem vínculos e está 
dentro de um quadro onde se desenha um esboço imperfeito 
e seccionado (Bauman, 2004). Diversos fatores nos levaram ao 
estágio atual que nos encontramos. Por exemplo, para Baulman o 
amor foi rebaixado a um bem de consumo, como qualquer outro 
da sociedade consumista. Tal proposição remete-se ao capítulo 
terceiro do livro “Sobre a dificuldade de amar o próximo” onde 
o autor trata o ato de amar ao próximo como um contra-senso, 
conforme aponta a seguinte citação:

Essa exigência parece ainda mais incômoda e vazia pelo fato 
de que, com muita frequência, não me é possível encontrar 
evidências suficientes de que o estranho a quem devo amar me 
ama ou demonstra por mim a mínima consideração (BAUMAN, 
2004, p.1433 a 3038).

Humberto Maturana em sua obra “Emoções e linguagens 
na educação e na política” faz semelhante proposição ao alegar 
que a palavra amor foi desvirtuada (Maturana, 2002) pois, no 
imaginário das pessoas ele seria um sentimento difícil de ser 
vivido ou sentido por ser tratado como algo especial e utópico. 
Sendo o amor um sentimento constitutivo e fundamental para a 
convivência humana, sua ausência ou seu desvirtuamento traria 
uma série de efeitos nocivos à sociedade, sendo que podemos 
citar a violência na sociedade que se manifesta dentro das escolas 
como um desses efeitos nocivos. É claro que essa é uma avaliação 
incompleta sobre as causas da violência nas escolas, mas sem 
dúvida a transformação das relações humanas em algo frágil, a 
dificuldade de amar o próximo e o desvirtuamento do amor são 
agentes catalisadores da violência.
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Sendo o amor um elemento essencial nas relações humanas, 
ele facilita a convivência e deveria reger as condutas, sobre tal 
proposição Maturana faz a seguinte citação:

O amor é a emoção que constitui o domínio de condutas em que se 
dá a operacionalidade da aceitação do outro como legítimo outro 
na convivência, e é esse modo de convivência que conotamos 
quando falamos do social. Por isso, digo que o amor é a emoção 
que funda o social. Sem a aceitação do outro na convivência, não 
há fenômeno social (MATURANA, 2002, p.23).

     
Sabemos que essa análise sobre a violência é apenas uma de 

muitas possibilidades, e que existem inúmeros meios de combatê-
la nas escolas, desde métodos mais coercitivos até a sugestão 
da plena aceitação do outro. Essa aceitação seria a base de uma 
convivência sadia e respeitosa. Mas para que isso se manifeste 
dentro dos muros escolares é necessária uma ação conjunta da 
sociedade para que esta se torne mais tolerante e propicie a 
aceitação do outro em todos os espaços sociais, e, é claro, dentro 
das escolas.

Conclusão

Este trabalho abordou de forma sucinta a história da educação 
e de como a violência permeou os processos de formação humana, 
sendo um contra-ponto à essa violência o amor, que seria “A 
emoção fundamental que torna possível a história da hominização” 
Maturana (2002, p. 23). Podemos então perceber dois vetores 
que fundamentaram a história da civilização, a violência e o amor. 
Dessa forma, não podemos nos surpreender que vivamos em uma 
sociedade violenta e que essa violência também se manifeste nas 
escolas, pois estas são apenas um extrato de uma sociedade que 
vive imersa na Modernidade Líquida. É lógico que a educação 
tem o poder de mudar a vida das pessoas, e é uma fundamental 
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e importante ferramenta de mudança social, ou seja, podemos 
a partir da educação formal modificar, nem que seja um pouco a 
sociedade que cerca os muros escolares e segundo Maturana o 
amor é a chave para tal mudança, e esse sentimento pode e deve 
ser incentivado principalmente por meio da aceitação do outro, 
seja esse outro quem for.
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PÓS-GRADUAÇÃO E O REGIME MILITAR BRASILEIRO: 
ALGUMAS REFLEXÕES

Nelson Guilherme Machado Pinto
Daniel Arruda Coronel

Em abril de 1964, um golpe militar derrubou o Governo 
Constitucional e legítimo de João Goulart e instalou a ditadura no 
Brasil, a qual legou ao país centenas de desaparecidos, torturados 
e mortos, constituindo-se uma vergonha e uma das maiores chagas 
da nossa história.

O Governo Goulart (1961-1964) foi um dos poucos, ao longo 
da história política brasileira, que tinha um projeto de nação 
muito bem estruturado e materializado nas Reformas de Base. 
Não obstante a isso, herdou uma situação econômica e financeira 
insustentável do governo anterior (Juscelino Kubitschek), bem 
como a falta de uma base política sólida na Câmara e no Senado 
Federal, o que dificultou sua gestão (MESQUISTA, 2014).

Além disso, convivia diuturnamente com uma oposição 
implacável dos principais meios de comunicação do país, bem 
como a conspiração de militares que orquestravam todo o aparato 
institucional e legal para que um golpe de Estado parecesse 
algo democrático, ou, nas palavras de vários incautos, uma 
“contrarrevolução para evitar o comunismo” (SILVA, 2014).

Os argumentos para derrubar Goulart baseavam-se em 
termos e ideias como “comunista”, “corrupto”, “senil”, “fraco”, 
“incompetente”, “alguém sem condições de debelar a inflação e 
diminuir a dívida externa”, dentre outras qualificações maquiavélicas 
que foram utilizadas.

O resultado disso foi uma ditadura de vinte e um anos 
que ceivou vidas, tirou liberdades, aumentou a inflação, a dívida 
externa, bem como contribuiu para o aumento das desigualdades 
econômicas e sociais e dos bolsões de miséria. Em relação ao 
ensino superior, observou-se, no período, um forte tensionamento, 
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com intervenção nas universidades, aposentadorias e demissão 
de professores, bem como deposição e substituição de reitores 
eleitos democraticamente para colocação de aliados ao regime 
de exceção (SANTOS, 2006; ALVES; OLIVEIRA, 2014).

De tal período ficaram lições que, cada vez mais, 
principalmente em momentos em que a mídia insufla a população, 
são úteis para a sociedade brasileira,   tais como a importância da 
democracia, da liberdade, do confronto de ideias, fundamentais 
para a cidadania, para a construção de um país mais justo, fraterno 
e soberano, onde as pessoas não sejam objetos da mudança, mas, 
sim, seus sujeitos e protagonistas ativos, onde o radicalismo, a 
intolerância e o pensamento único não tenham eco.

Não obstante a isso, um importante legado deixado pelos 
governos militares foi a valorização e a decisão de implantar a pós-
graduação, a qual tinha como objetivo modernizar a sociedade 
brasileira a fim de desenvolvê-la cientifica e tecnologicamente. 

Esse objetivo não diferia muito de diversas outras propostas 
durante o período de regime militar no país, o qual procurava o 
desenvolvimento e a maior equidade da nação (GERMANO, 1993). 
Ainda nesta perspectiva, conforme Germano (2005) e Savianni 
(2008), o fortalecimento da pós-graduação estava relacionado à 
ideia de formação de quadros de excelência para contribuírem 
para o crescimento econômico do país, fortemente balizado nas 
teorias econômicas do capital humano.

De acordo com Alves e Oliveira (2014, p.352), 

o propósito era implantar e desenvolver o regime de cursos de 
pós-graduação no âmbito do ensino superior, uma vez que havia o 
entendimento de que faltava maior precisão no tocante a natureza 
dos cursos de pós-graduação existentes no país. É, pois, neste 
contexto do Regime Militar, que a pós-graduação vivenciou um 
movimento de estruturação, normatização e institucionalização, 
bem como de ampliação de fomento, da expansão e da adoção 
sistemática de avaliação, cujas diretrizes e bases permanecem 
ainda hoje.
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Esse nível de ensino já se estruturou nos primeiros meses 
do regime militar, através do Conselho Federal de Educação, o 
qual analisou e organizou as diretrizes e questões pertinentes 
relacionadas às estratégias a serem tomadas para sua implantação. 
Um exemplo é o Parecer n. 977, aprovado em 3 de dezembro de 
1965, visando conceituar e esclarecer a pós-graduação no cenário 
nacional. O modelo de pós-graduação no Brasil teve embasamento 
constante na estrutura adotada pelos Estados Unidos, considerando 
este país como um exemplo desse nível de ensino a ser seguido 
(BRASIL, 1965).

Dessa maneira, baseada na experiência americana, a 
estrutura da pós-graduação organizacional brasileira stricto sensu 
foi definida. Foram estabelecidos dois níveis hierarquizados, isto é, 
mestrado e doutorado, sem definir o primeiro como elemento de 
pré-requisito para realização do segundo. De acordo com Saviani 
(2008), essa estrutura definia o mestrado como um grau preliminar 
para a realização e posterior obtenção do título de doutor, porém 
havia autonomia entre esses dois níveis, isto é, pode haver casos 
de passagem direta para o doutorado sem a necessidade de se 
cursar o mestrado.

A pós-graduação compreenderia o desenvolvimento de 
atividades relativas a uma área específica de concentração de 
estudos escolhida pelos candidatos a fim de desenvolver estudos 
e gerar conhecimento na área de estudo ou em correlatas e 
complementares. Além disso, a conclusão do curso previa a redação 
de um trabalho de pesquisa, a dissertação, para mestrado, e a tese, 
no caso do doutorado, sendo esses estudos relacionados à figura 
de um diretor de estudos, o qual tem como principal objetivo 
orientar seus alunos durante esse processo.

O modelo de pós-graduação no Brasil, explanado 
anteriormente e que vigora até os dias atuais, teve sua 
regulamentação implantada pelo Parecer n. 77/69,  seguindo 
a doutrina levantada pelo Parecer n. 977/65. Desde a sua 
implementação, foi exigido dos cursos de pós-graduação um alto 
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nível de ensino, com professores qualificados, estruturas de alta 
qualidade bem como publicações de pesquisas em livros e revistas 
científicas respeitadas em suas áreas de estudo. Algumas das 
exigências desse parecer podem ser visualizadas no art. 8º, § 1º:

Do candidato a professor em curso de pós-graduação será exigido 
o título de doutor, conferido por instituições idôneas, sendo ainda 
indispensável a apresentação de outros títulos que comprovem 
satisfatória especialização no campo de estudos a que se destina, 
tais como:
1) atividade científica, cultural ou técnica, constante de 
publicações feitas em livros ou periódicos conceituados, nacionais 
ou estrangeiros; [...] (BRASIL, 1969).

Apesar da estrutura organizacional desse nível de ensino 
ter inspiração no modelo americano, conforme Saviani (2008), 
houve grande influência da experiência europeia, principalmente 
dos países da Europa Continental. De acordo com o mesmo autor, 
enquanto a experiência americana é caracterizada por uma 
organização bastante definida, na qual havia designação de tarefas 
de orientação e direção para os docentes, a experiência europeia 
possuía o foco no domínio de conhecimentos mais sistematizados, 
onde o aluno possuía certa maturidade e autonomia intelectual, 
dispensando uma direção e orientação mais direta por parte dos 
professores. Dessa maneira, esse nível de ensino, no caso brasileiro, 
recaiu mais sobre o aspecto teórico no qual, principalmente no 
nível de doutorado, o aluno constrói e concebe o trabalho sem 
uma influência e determinação direta do seu orientador. 

O regime militar deixou muitas marcas no Brasil, além das 
questões da pós-graduação, e esses reflexos ainda são sentidos 
na sociedade contemporânea. Nesse período, houve uma grande 
assimetria das políticas e procedimentos elaborados e seus 
respectivos objetivos iniciais com a questão da sua implementação 
e o resultado de fato desse processo na conjuntura socioeconômica 
do país. Para Germano (1993), a análise do sistema educacional 
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durante esse período não deve ser feita somente por órgãos 
e funcionários públicos devido à divergência existente entre o 
discurso e a prática a ser implantada e o que de fato ocorreu na 
sociedade.

Relacionado a esse aspecto, verifica-se que o objetivo 
inicial das políticas públicas, durante a sua elaboração, era a de 
promover a equidade social. Entretanto, analisando os reflexos 
na sociedade da época  que perduram até hoje, é a exclusão do 
ensino de uma camada da sociedade  que prevaleceu. O aumento 
do analfabetismo e a desvalorização da profissão de professor são 
alguns dos aspectos que tiveram origem no período militar e que, 
de certa forma, refletem em grande parte o momento da atual 
sociedade (GERMANO, 1993; FERREIRA JUNIOR; BITTAR, 2008). 

Uma das justificativas para os problemas gerados no campo 
da educação nesse período era que a preocupação dos governantes 
da época seria maior com outras questões, assim, por exemplo, os 
gastos em grandes projetos e obras ou com questões militares era 
muito maior do que os recursos destinados à educação. Ademais, 
a crise econômica e política, atravessadas nos últimos anos do 
governo militar (final do Governo Geisel e em todo o Governo 
Figueiredo), contribuíram para o agravamento de questões de 
grande impacto não só no campo educacional mas na sociedade 
como um todo, como o aumento da concentração de renda e das 
disparidades econômicas e sociais (SANTOS, 2006).

Por meio de um processo de privatização do ensino, houve 
uma degradação do ensino público. Conforme Germano (1993), 
o ensino tornou-se uma “mercadoria de alto custo” na época do 
período militar. Os empresários do ensino, durante os governos 
militares, pela afinidade com estes, pela redução da expansão do 
ensino público e pelas normas facilitadoras para o ensino privado, 
alavancaram as instituições educacionais dessa natureza tanto em 
questão de número quanto de tamanho. 

Além disso, o Conselho Federal de Educação, pelas suas 
responsabilidades quanto à questão do ensino, tornou-se um 
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órgão de grande cobiça pelos responsáveis pelo ensino privado 
no país, os quais vieram a constituir  grande parte desse Conselho 
(CUNHA, 2003).

Essa realidade persiste ainda hoje, principalmente levando-
se em consideração os níveis iniciais de ensino, Fundamental e 
Médio. O professor, nesses casos, no ensino público, pode ser 
considerado uma dos profissionais de ensino superior com os 
níveis mais baixos de salário.

Outro ponto pertinente é quanto à questão da formação de 
alunos na época do período dos governos militares. Em função 
das restrições da ditadura, notou-se, na época, a má formação dos 
alunos com relação a algumas disciplinas, exemplo disso foram as de 
História, Sociologia e Filosofia. As principais estavam relacionadas 
a aspectos históricos e culturais devido à restrição e ao controle 
quanto às informações transmitidas no país (GERMANO, 1993).

Um dos maiores reflexos do período militar foi o tecnicismo, 
ideologia que começou a ganhar força no país, após 1964. De certa 
maneira, essa ideologia se compatibilizava com as propostas dos 
governos dos “generais”. Isso porque a tecnocracia, conforme 
afirmam Ferreira Junior e Bittar (2008), defendia o pressuposto da 
aplicação da teoria do capital humano, a qual considerava a educação 
como lógica para o crescimento econômico da sociedade capitalista. 
Posto isso, os mesmos autores afirmam que essa ideologia serviu de 
forma involuntária para embasar o projeto Brasil Grande Potência e, 
consequentemente, justificar as supressões ocorridas no período.

Algumas das questões relacionadas ao ensino superior 
mostraram-se satisfatórias na correção de alguns vícios e 
problemas na educação do país. Entretanto, existem discussões 
quanto ao ponto de vista da qualidade de ensino que levantam 
até hoje discussões no âmbito da academia como, por exemplo, 
a semestralidade das disciplinas (CUNHA, 2003). 

Com relação à pós-graduação, verifica-se um grande avanço 
na experiência brasileira, a qual procurou mesclar as experiências 
americanas e europeias a fim de buscar o que de melhor havia em 
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cada uma delas. Dessa maneira, a experiência brasileira possui uma 
estrutura organizacional com alto nível de articulação em função 
da influência dos Estados Unidos e obtém um grau satisfatório 
de densidade teórica pela influência da Europa (SAVIANI, 2008).

Passados mais de 30 anos do período que os militares 
governaram o Brasil, pode-se afirmar que, no contexto atual, tem-se 
o governo “mais militar” da democracia contemporânea brasileira 
a contar de 1985. Isso porque o presidente eleito e em exercício 
é militar de formação, assim como o seu vice, que é militar de 
carreira, e na equipe de ministérios e de secretarias, há uma série 
de profissionais das Forças Armadas. A partir disso e realizando um 
contraponto com a reflexão levantada no decorrer do texto, pode-
se inferir que, desde a criação das estruturas federais de ensino 
superior, boa parte delas fundadas durante os governos militares, o 
atual momento é o de maior impacto de forma negativa das ações 
da gestão presidencial na pós-graduação brasileira, baseado em 
cortes de orçamento de pesquisa e ataque a diversas questões da 
autonomia das universidades, o que tem impactos devastadores 
na realidade da pós-graduação brasileira.

Isso porque muito do que é produzido em termos científicos 
no Brasil fica a cargo da pós-graduação produzida nas universidades 
federais brasileiras. Prova disso é que mais de 95% da ciência 
produzida no país é realizada nas universidades federais e estaduais 
brasileiras, principalmente dentro dos ambientes proporcionados 
pela pós-graduação (CLARIVATE ANALYTICS, 2019). Dessa forma, o 
trabalho realizado nas universidades públicas, em especial na pós-
graduação, não deve ser relegado a segundo plano e  desprezado, 
como vem se tornando prática por meio de discursos e ações de 
corte de verbas, mas, sim, ser exaltado e valorizado como papel 
estratégico para o desenvolvimento da sociedade como é encarado 
por nações que conseguiram prosperar no decorrer da história 
do mundo. 

Enfim, com a elaboração deste texto, foi possível compreender, 
com acuidade, que várias das estruturas existentes nos cursos de 
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pós-graduação do país são oriundas do período de exceção, o qual 
teve como base o caráter tecnicista da educação,  sonegando da 
sociedade ideias de pensadores como Paulo Freire e Darcy Ribeiro, 
dentre outros teóricos importantes da educação e intérpretes do 
Brasil. Neste contexto, é fundamental uma reforma neste sistema, 
corrigindo os vícios de origens e buscando, além de democratizar 
com qualidade o acesso, fortalecer as áreas das ciências humanas 
e sociais, que são fundamentais para formar cidadãos críticos e 
comprometidos com o desenvolvimento econômico e social do país, 
bem como contribuir para afastar os resquícios de patrimonialismo, 
populismo e clientelismo, tão em voga na sociedade atual.
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VIOLENCIA, 
LA ESTUPIDEZ HUMANA ES INFINITA

Eugênia Dalcolmo

Porque se tolera, que hace que uno caiga tan estúpidamente,  
es un gran dilema un paradigma, pero se va cayendo ,  de ambos  
sentidos, la  violencia  es  increíblemente invisible, pequeñas  cosas  
van  haciendo  que  uno vaya  cayendo,  el punto  en cuestión es:  
¿qué  la detona?   Establezco una   hipótesis la que a lo largo de 
esta investigación será demostrada o refutada.

La  violencia  en una  pareja  de parte de un hombre   hacia  
una mujer se  da  producto  de  su carácter  de infiel ,  por  ser 
frustrado  y  eso  se   traduce  de  manera expresa  en  actitudes  
violentas  a partir  delas cuales intenta “tapar”.  Su incapacidad 
de  ser hombre con su mujer, es incapaz  de manifestar  sus  bajos 
instintos, con esa  mujer  que tiene en su  casa, esa que es madre  
sus  hijos  y  la que lo cuida, atiende, tolera y  contiene,  y  es tan 
capaz  de ser su mejor amante , pero  El  grado de frustración que  
este  tiene  es tal  que no le  permite ser hombre  para ella.

“La violencia”, como la fuerza física, medios que debieran 
estar ya desterrados en una sociedad civilizada, siguen actuando 
entre nosotros como si fuese el único medio, por medio del cual 
unos pocos hacen oír su voz, mientras que la mayoría, perjudicada, 
ha de seguir aguantando.

La violencia 

No cabe duda que la violencia en la familia es la base de tanta 
violencia. Se ve a diario como madres y padres dañan tanto física 
como psicológicamente, dando un ejemplo a sus hijos, futuras 
personas violentas.
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Si no tomamos conciencia cada uno de nosotros de la violencia 
que generamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle o 
donde sea que convivamos, no podemos contribuir a que cese tanta 
violencia en este mundo. Considero que es necesario que a diario se 
dicten talleres por parte de las instituciones públicas y privadas, el 
estado desde sus bases debe trabajar por instrumentar mecanismos 
que permitan trabajar sobre ello, de entre ellos el para fomentar el 
amor y la comprensión en nuestros hogares, como también de cursos 
que muestren las causas y consecuencias de este fenómeno social.

Nadie está exento (libre) de generar violencia, debemos 
controlarnos, primero debemos pensar para actuar, y no actuar 
y luego pensar, porque podemos arrepentirnos luego.

Últimamente hemos presenciado actos de violencia en 
nuestra sociedad, están claros los hechos de esta naturaleza que 
se vivían en días pasados en Capotillo, el Coliseo Romano en donde 
resultaban muertos decenas de personas.

Personas que estando en su galería, en la ‘’tranquilidad’’ de 
su hogar, reciben piedras…que hasta le causan daños. Otro caso 
penoso es que los adolescentes de nuestro país están actuando 
de una forma vandálica, esto se debe a la formación, a la falta 
de amor que hay en sus casas, a la falta de conocimientos que 
le permitan razonar que ponerse una capucha y salir a cometer 
actos inhumanos no es debido.

Está claro, y da lástima, que ya ni en nuestro hogar 
podemos estar confiados y protegidos de cualquier delincuente 
‘’encapuchado’’.

Qué bueno sería que alguien pudiera inventar una VACUNA 
contra la VIOLENCIA.

Según el Pequeño Larousse la violencia se define como acción 
y efecto de violentarse. Manera de actuar contra el natural modo 
de preceder, haciendo el uso excesivo de la fuerza. Acción injusta 
que se ofende o perjudica a alguien. Coacción física ejercida sobre 
una persona para viciar su voluntad y obligarla a ejecutar un acto 
determinado.
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Violencia es el hecho, casi a diario, de que gran número 
de personas se vean obstaculizadas para desarrollar su actividad 
normal con la toma de calles, puentes y carreteras. Violencia 
también es la ocupación de edificios y la obstaculización del libre 
ingreso y salida de las instalaciones.

La violencia contra la mujer presenta un panorama mundial 
de este tipo de violencia, en particular en lo que hace a la salud 
de la mujer y la niña. La carpeta de información se centra en la 
violencia en la familia, la violación y la agresión sexual, la violencia 
contra la mujer en situaciones de conflicto y desplazamiento, al 
igual que la violencia contra la niña. Asimismo, se exploran las 
consecuencias de la violencia en la salud de la mujer y la función 
que pueden desempeñar los trabajadores de salud pública en los 
esfuerzos multisectoriales para poner fin a la violencia.

La violencia en las distintas etapas de la vida

La violencia tiene un efecto profundo sobre la mujer. Empieza 
antes del nacimiento, en algunos países, con abortos selectivos 
según el sexo. O al nacer, cuando los padres desesperados por 
tener un hijo varón pueden matar a sus bebés del sexo femenino. 
Y sigue afectando a la mujer a lo largo de su vida. Todos los años, 
millones de niñas son sometidas a la mutilación de sus genitales. 
Las niñas tienen mayor probabilidad que sus hermanos de ser 
violadas o agredidas sexualmente por miembros de su familia, 
por personas en posiciones de poder o confianza, o por personas 
ajenas. En algunos países, cuando una mujer soltera o adolescente 
es violada, puede ser obligada a contraer matrimonio con su 
agresor, o ser encarcelada por haber cometido un acto “delictivo”. 
La mujer que queda embarazada antes del matrimonio puede ser 
golpeada, condenada al ostracismo o asesinada por sus familiares, 
aunque el embarazo sea producto de una violación.
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Después del matrimonio, el riesgo mayor de violencia para 
la mujer sigue habitando en su propio hogar, donde su esposo y, a 
veces la familia política, puede agredirla, violarla o matarla. Cuando 
la mujer queda embarazada, envejece o padece discapacidad 
mental o física, es más vulnerable al ataque.

La mujer que está lejos del hogar, encarcelada o aislada de 
cualquier forma es también objeto de agresión violenta. Durante 
un conflicto armado, las agresiones contra la mujer aumentan, 
tanto de parte de las fuerzas hostiles como de las “aliadas”.

Cuando hablamos de violencia creemos que solo es ‘’dar 
golpes’’, pero estamos equivocados. Existen varios tipos de 
violencias, entre ellos podemos citar:

• Violencia en la familia (intra familiar).
• Maltrato Físico.
• Violación en una relación íntima.
• Violación Psicológica o mental.
• Violación y agresión sexual.
• Violencia contra las trabajadoras domésticas.
• Maltrato sexual del niño.
• Mutilación genital femenina (MGF)

Violencia en la familia

La forma más común de violencia contra la mujer es la 
violencia en el hogar o en la familia. Las investigaciones demuestran 
sistemáticamente que una mujer tiene mayor probabilidad de ser 
lastimada, violada o asesinada por su compañero actual o anterior 
que por otra persona.

Los hombres pueden patear, morder, abofetear, dar un 
puñetazo o tratar de estrangular a sus esposas o compañeras; 
les pueden infligir quemaduras o tirar ácido en la cara; pegar o 
violar, con partes corporales u objetos agudos; y usar armas letales 
para apuñalarlas o dispararles. A veces las mujeres son lesionadas 
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gravemente y en algunos casos son asesinadas o mueren como 
resultado de sus lesiones.

La naturaleza de la violencia contra la mujer en el ámbito 
familiar ha propiciado comparaciones con la tortura. Las agresiones 
están destinadas a lesionar la salud psicológica de la mujer al igual 
que su cuerpo, y suelen ir acompañadas de humillación y violencia 
física. Al igual que la tortura, las agresiones son impredecibles 
y guardan poca relación con el comportamiento de la mujer. 
Finalmente, las agresiones pueden sucederse una semana tras 
otra, durante muchos años.

Maltrato físico

En cada país en que se han realizado estudios fiables a gran 
escala, los resultados indican que entre 16 y 52 por ciento de las 
mujeres han sido agredidas por un compañero íntimo. Aunque 
los datos nacionales son escasos, es cada vez mayor el número 
de estudios basados en la comunidad y a pequeña escala que 
indican la generalización de la violencia contra la mujer como 
causa importante de morbilidad y mortalidad.

Es probable que estos estudios, tanto de países 
industrializados como en desarrollo, subestimen el problema por 
muchas razones. Algunas mujeres pueden creer que merecen las 
golpizas por alguna acción equivocada de su parte. Otras mujeres 
se abstienen de hablar sobre el maltrato porque temen que su 
compañero las lastime aún más en represalia por revelar “secretos 
familiares”, o posiblemente por avergonzarse de su situación. 
Además, en muchos países no existen sanciones legales o sociales 
en los casos de violencia perpetrada por un compañero íntimo. 
Considerando estos factores, las estimaciones de la prevalencia 
del maltrato físico por parte de un compañero son probablemente 
moderadas.
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Violación en una relación íntima

Los ataques físicos de un compañero pueden incluir violación 
y violencia sexual. En muchas sociedades, la mujer no define el coito 
forzado como violación si está casada o vive con el agresor. Aunque 
algunos países ya han reconocido la violación en el matrimonio 
como delito penal, otros siguen aduciendo que el esposo tiene el 
derecho legal de acceso sexual ilimitado a su esposa.

Las encuestas de varios países indican que 10% a 15% de las 
mujeres informan que sus parejas las obligan a tener relaciones 
sexuales. Entre las mujeres que son agredidas físicamente en su 
relación, las cifras son más altas.

Violencia psicológica o mental

La violencia psicológica incluye maltrato verbal en forma 
repetida, acoso, reclusión y privación de los recursos físicos, 
financieros y personales. Para algunas mujeres, los insultos 
incesantes y la tiranía que constituyen el maltrato emocional 
quizá sean más dolorosos que los ataques físicos, porque socavan 
eficazmente la seguridad y la confianza de la mujer en sí misma. Un 
solo episodio de violencia física puede intensificar enormemente 
el significado y el impacto del maltrato emocional. Se ha informado 
que las mujeres opinan que el peor aspecto de los malos tratos no 
es la violencia misma sino la “tortura mental” y “vivir con miedo 
y aterrorizada”.

Violación y agresión sexual

Los estudios a gran escala sobre la violación y la agresión 
sexual son escasos. Sin embargo, los estudios existentes 
informan sistemáticamente de tasas de prevalencia elevadas. 
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Las investigaciones realizadas en los países industrializados han 
indicado que la probabilidad de que una mujer sea violada o 
deba defenderse en un intento de violación es alta. En los países 
en desarrollo, las investigaciones indican que la violación es una 
amenaza constante y una realidad para millones de mujeres.

Aunque la violación y la agresión sexual pueden ser 
perpetradas por personas desconocidas, las pruebas de muchas 
fuentes indican que un porcentaje alto de violadores son conocidos, 
“amigos”, familiares y personas en posición de poder o confianza. 
Otro resultado uniforme es el alto porcentaje de víctimas 
jóvenes, a menudo muy jóvenes, de violaciones. Muchos asaltos 
sexuales son perpetrados por más de un agresor. Las “violaciones 
multitudinarias”, donde dos o más hombres sojuzgan y penetran 
a la víctima, no son infrecuentes. Las mujeres también son objeto 
de lo que se ha denominado como maltrato sexual “sin contacto” 
en el cual, por ejemplo, los hombres ponen su pene al descubierto 
o hacen llamadas telefónicas obscenas. En los casos en los cuales 
se ha estudiado el maltrato sin contacto, se ha descubierto que 
un elevado porcentaje de mujeres han experimentado este tipo 
de maltrato; en algunos casos hasta el 50% de todas las mujeres 
interrogadas.

Violencia contra las trabajadoras domésticas

Las trabajadoras domésticas son vulnerables a las agresiones 
violentas, tales como el maltrato físico y la violación, de parte 
de sus empleadores. Las mujeres migratorias se encuentran 
especialmente en peligro puesto que los empleadores pueden 
retener sus sueldos, pasaportes y documentos personales. Esto 
limita el movimiento de trabajadores en los países en que los 
extranjeros están obligados a llevar prueba de su situación 
jurídica, lo cual impide por lo tanto cualquier intento de reclamar 
protección en sus embajadas.
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En algunos países, las trabajadoras domésticas no están 
amparadas por las leyes laborales. En los casos en que hay leyes 
vigentes, los trabajadores pueden no ser informados de sus 
derechos, especialmente en los países donde el idioma del anfitrión 
les resulta desconocido o son separados de su grupo social.

 

Maltrato sexual del niño

El maltrato sexual del niño es un abuso de poder que abarca 
muchas formas de actividad sexual entre un niño o adolescente 
(con mayor frecuencia una niña) y una persona mayor, con mayor 
frecuencia un hombre o un niño mayor a quien la víctima conoce. La 
actividad puede ser forzada físicamente, o lograda mediante tácticas 
coercitivas como ofertas de dinero para la escuela o amenazas de 
revelar la situación. A veces puede adoptar la forma de abuso de 
confianza cuando un individuo, como un líder religioso, profesor 
o médico en quien el niño ha depositado su confianza, usa esa 
confianza para asegurar favores sexuales.

Los estudios han revelado que entre 36% y 62% de todas 
las víctimas de agresión sexual tienen 15 años de edad o menos. 
Las investigaciones indican que el maltrato sexual del niño es algo 
común.

El incesto, el maltrato sexual que ocurre dentro de la 
familia, aunque con mayor frecuencia perpetrado por el padre, 
el padrastro, el abuelo, el tío, el hermano u otro hombre de 
confianza en el seno familiar, también pueden ser cometidos por 
un familiar del sexo femenino. Del mismo modo que el maltrato 
sexual, el incesto se materializa por fuerza física o coerción. El 
incesto lleva además una dimensión psicológica de traición de 
parte de un miembro de la familia que presumiblemente debe 
cuidar y proteger al niño.
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Mutilación genital femenina (MGF)

En la actualidad, el número de niñas y mujeres que han sido 
sometidas a la MGF se calcula en más de 130 millones en todo el 
mundo, y otros dos millones más de niñas están en riesgo de esta 
práctica. La MGF, una forma de violencia contra la niña que afecta 
su vida como mujer adulta, es una práctica cultural tradicional. En 
las sociedades donde se practica, se cree que la MGF es necesaria 
para garantizar la dignidad de la niña y su familia y aumenta sus 
posibilidades de contraer matrimonio.

La MGF comprende todos los procedimientos que incluyen la 
remoción parcial o total de los genitales femeninos externos u otra 
lesión a los órganos genitales femeninos ya sea por motivos culturales 
u otras razones no terapéuticas. La MGF se trata extensamente en 
el documento de la OMS, la Mutilación Genital Femenina.

Violencia contra la mujer a través del ciclo de vida

Fase Tipo de violencia

Pre-natal Abortos selectivos según el sexo; efectos sobre el recién 
nacido de la violencia durante el embarazo

Infancia Infanticidio femenino; abuso físico, sexual y psicológico

Niñez
Matrimonio infantil; mutilación genital femenina; abuso 
físico, sexual y psicológico; incesto; prostitución infantil y 
pornografía

Adolescencia
y vida adulta

Violencia durante el cortejo y el noviazgo (alteración 
de bebidas y violaciones); sexo forzado por razones 
económicas (niñas estudiantes que tienen relaciones 
sexuales con adultos a cambio de favores); incesto; abuso 
sexual en el sitio de trabajo; violaciones; acosamiento 
sexual; prostitución y pornografía forzada; tráfico de 
mujeres; violencia conyugal; violación marital; abuso 
y homicidio; homicidio conyugal; abuso psicológico; abuso 
de mujeres discapacitadas; embarazos forzados

Vejez "Suicidio" forzado u homicidio de viudas por razones 
económicas; abuso físico, sexual y psicológico
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Causas de la Violencia

• El alcoholismo: un sin número de casos registra que un gran 
por ciento de las mujeres que son agredidas por sus compañeros 
conyugales, están bajo el efecto del alcohol.

• Falta de conciencia en los habitantes de una sociedad: 
creen que esta es la mejor forma de realizar las cosas: huelgas, 
tiroteos, golpes, etc.

• Fuerte ignorancia que hay de no conocer mejor vía para 
resolver las cosas: no saben que la mejor forma de resolver un 
fenómenos sociales conversando y analizando qué causa eso y 
luego tratar de solucionarlo.

• El no poder controlar los impulsos: muchas veces somos 
impulsivos, generando así violencia, no sabemos cómo resolver 
las cosas.

• La FALTA DE COMPRENSIÓN existente entre las parejas, 
la incompatibilidad de caracteres: la violencia intra-familiar es la 
causa MAYOR que existe de violencia, un niño que se críe dentro 
de un ambiente conflictivo y poco armonioso ha de ser, seguro, 
una persona problemática y con pocos principios personales.

• Falta de comprensión hacia los niños: saber que los niños 
son criaturas que no saben lo que hacen, son inocentes. Muchas 
madres maltratan a sus hijos, (ver anexo), y generan así violencia.

• La drogadicción: es otra causa de la violencia, muchas 
personas se drogan para poder ser lo que no son en la realidad, 
para escapar así de la realidad causando mucha violencia: si no 
tienen cómo comprar su ‘’producto’’ matan y golpean hasta a su 
propia madre.

• La violencia se origina en la falta de consideración hacia 
la sociedad en que vivimos, si creamos mayor conciencia en 
nosotros mismos, si analizamos que la violencia no es la mejor 
forma de alcanzar las metas, de seguro nuestra sociedad crecerá 
y se desarrollaría.
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Consecuencias de la Violencia

a) Consecuencias para la salud

La violencia contra la mujer y la niña, y demás miembros de 
la sociedad, aumenta su riesgo de mala salud. Un número cada vez 
mayor de estudios que exploran la violencia y la salud informan 
sistemáticamente sobre los efectos negativos. La verdadera medida 
de las consecuencias es difícil de evaluar, sin embargo, porque 
los registros médicos carecen generalmente de detalles vitales 
en cuanto a las causas violentas de las lesiones o la mala salud. 
Las consecuencias de la violencia contra la mujer pueden no ser 
mortales y adoptar la forma de lesiones físicas, desde cortes 
menores y equimosis (golpes, moretones) a discapacidad crónica 
o problemas de salud mental. También pueden ser mortales; ya 
sea por homicidio intencional, por muerte como resultado de 
lesiones permanentes o SIDA, o debido a suicidio, usado como 
último recurso para escapar a la violencia. En esta carpeta de 
información, Consecuencias para la salud de la violencia contra 
la mujer y la niña, se explora el tema en más profundidad 
La violencia trae dos tipos de consecuencias: Físicas y Psicológicas

 
b) Consecuencias físicas

 
c)Homicidio

Numerosos estudios informan que la mayoría de las mujeres 
que mueren de homicidio son asesinadas por su compañero actual 
o anterior.

En las culturas en que se practica la costumbre de la dote 
(bienes que aporta la mujer al matrimonio o que dan a los esposos 
sus padres o terceras personas, en vista de su matrimonio), esta 
puede ser mortal para la mujer cuyos padres no pueden satisfacer 
las demandas de regalos o dinero. La violencia que comienza 
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con amenazas puede terminar en “suicidio” forzado, muerte por 
lesiones u homicidio.

 
d) Lesiones graves

Las lesiones sufridas por las mujeres debido al maltrato físico 
y sexual pueden ser sumamente graves. Muchos incidentes de 
agresión dan lugar a lesiones que pueden variar desde equimosis 
(golpes y moretones) a fracturas hasta discapacidades crónicas. 
Un alto porcentaje de las lesiones requiere tratamiento médico.

 
e) Lesiones durante el embarazo

Las investigaciones recientes han identificado a la violencia 
durante el embarazo como un riesgo a la salud tanto de la madre 
como del feto no nacido. Las investigaciones sobre este rubro han 
indicado mayores niveles de diversas condiciones.

 
f) Lesiones a los niños

Los niños en las familias violentas pueden también ser 
víctimas de maltrato. Con frecuencia, los niños se lastiman mientras 
tratan de defender a sus madres.

g) Embarazo no deseado y a temprana edad

La violencia contra la mujer puede producir un embarazo 
no deseado, ya sea por violación o al afectar la capacidad de la 
mujer de negociar el uso de métodos anticonceptivos. 

Por ejemplo, algunas mujeres pueden tener miedo 
de plantear el uso de métodos anticonceptivos con sus 
parejas por temor de ser golpeadas o abandonadas. 
Los adolescentes que son maltratados o que han sido maltratados 
como niños, tienen menos probabilidad de desarrollar un sentido 
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de autoestima y pertenencia que los que no han experimentado 
maltrato. Tienen mayor probabilidad de descuidarse e incurrir en 
comportamientos arriesgados como tener relaciones sexuales en 
forma temprana o sin protección. Un número creciente de estudios 
indica que las niñas que son maltratadas sexualmente durante la 
niñez tienen un riesgo mucho mayor de embarazo no deseado 
durante la adolescencia.

Este riesgo mayor de embarazo no deseado acarrea muchos 
problemas adicionales. Por ejemplo, está bien documentado que 
la maternidad durante la adolescencia temprana o media, antes 
de que las niñas estén maduras biológica y psicológicamente, 
está asociada con resultados de salud adversos tanto para la 
madre como para el niño. Los lactantes pueden ser prematuros, 
de bajo peso al nacer o pequeños para su edad gestacional. 
Cuando se produce un embarazo no deseado, muchas mujeres 
tratan de resolver su dilema por medio del aborto. En los países 
en que el aborto es ilegal, costoso o difícil de obtener, las mujeres 
pueden recurrir a abortos ilegales, a veces con consecuencias 
mortales.

 
h) Vulnerabilidad a las enfermedades

Si se comparan con las mujeres no maltratadas, las mujeres que 
han sufrido cualquier tipo de violencia tienen mayor probabilidad 
de experimentar una serie de problemas de salud graves.

Se ha sugerido que la mayor vulnerabilidad de las mujeres 
maltratadas se puede deber en parte a la inmunidad reducida 
debido al estrés que provoca el maltrato. Por otra parte, también 
se ha responsabilizado al auto descuido y a una mayor proclividad 
a tomar riesgos. Se ha determinado, por ejemplo, que las mujeres 
maltratadas tienen mayor probabilidad de fumar que aquellas sin 
antecedentes de violencia.
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Consecuencias psicológicas
 

a) Suicidio

En el caso de las mujeres golpeadas o agredidas sexualmente, 
el agotamiento emocional y físico puede conducir al suicidio. Estas 
muertes son un testimonio dramático de la escasez de opciones 
de que dispone la mujer para escapar de las relaciones violentas.

b) Problemas de salud mental

Las investigaciones indican que las mujeres maltratadas 
experimentan enorme sufrimiento psicológico debido a la violencia. 
Muchas están gravemente deprimidas o ansiosas, mientras otras 
muestran síntomas del trastorno de estrés postraumático. Es 
posible que estén fatigadas en forma crónica, pero no pueden 
conciliar el sueño; pueden tener pesadillas o trastornos de los 
hábitos alimentarios; recurrir al alcohol y las drogas para disfrazar 
su dolor; o aislarse y retraerse, sin darse cuenta, parece, que se 
están metiendo en otro problemas, aunque menos graves, pero 
dañino igualmente.

La violación y el maltrato sexual del niño pueden causar daños 
psicológicos similares. Un episodio de agresión sexual puede ser 
suficiente para crear efectos negativos duraderos, especialmente 
si la niña víctima no recibe posteriormente apoyo adecuado. Al 
igual que la violencia contra la mujer en el seno familiar, el maltrato 
del menor suele durar muchos años y sus efectos debilitantes 
pueden hacerse sentir en la vida adulta. Por ejemplo, la pérdida de 
autoestima de la mujer que ha sido maltratada en la niñez puede 
traducirse en un mínimo de esfuerzo para evitar situaciones en 
que su salud o seguridad estén en peligro.

Ser víctima de violación o abuso sexual es una experiencia 
muy traumática y sus consecuencias pueden prolongarse por 
mucho tiempo. Víctimas (mujeres, niñas y niños) que han sufrido 
ataques sexuales describen los siguientes sentimientos:
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• Temor.
• Culpa.
• Desvalorización
• Odio
• Vergüenza
• Depresión
• Asco
• Desconfianza
• Aislamiento
• Marginalidad
• Ansiedad
• Ser diferente (se sienten diferentes a los demás).

Es un mito que la violencia sexual la ejercen solamente 
extraños, muchas violaciones y abusos son cometidos por hombres 
que la víctima conoce, incluyendo parejas y amigos íntimos. 
Por ello los ataques ocurren en cualquier momento del día. 
Violación y abuso sexual puede ser realizado por extraños o 
conocidos, pero “nunca con culpa de la víctima”, pues existe la 
errónea creencia que es la víctima quien lo provoca.

Efectos en el niño derivados de haber presenciado actos 
de violencia Las investigaciones han indicado que los niños que 
presencian actos de violencia en el hogar suelen padecer muchos 
de los síntomas que tienen los niños que han sido maltratados 
física o sexualmente. Las niñas que presencian a su padre o 
padrastro tratando violentamente a su madre tienen además 
más probabilidad de aceptar la violencia como parte normal del 
matrimonio que las niñas de hogares no violentos. Los varones 
que han presenciado la misma violencia, por otro lado, tienen 
mayor probabilidad de ser violentos con sus compañeras como 
adultos.
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Impacto social

Impacto en la Sociedad es de vital importancia que para 
establecer posibles soluciones al problema de la violencia intra 
familiar ha de ponerse gran atención a la formación de los menores 
que son parte integral de una familia ya que es precisamente 
en la niñez donde a través de los padres se transmiten todos 
aquellos valores que servirán al individuo en su futuro para una 
debida adaptación en la sociedad, dando esto como resultado 
personas capaces de respetar los derechos de cualquier ser humano 
y por ende los derechos de las personas que conforman su propia 
familia, ya que se considera según la sociología que para evitar 
problemas sociales como es la delincuencia, la drogadicción, la 
prostitución, etc. 

Es necesario atacar de raíz, es decir siendo la familia célula 
principal de toda agrupación humana el atender de manera responsable 
su problemática se evitara el grave problema de la violencia familiar. 
Entre el impacto que recibe una sociedad donde sus habitantes o 
familias sufren de violencia, están los siguientes:

 
a) Costos agregados de atención de salud

Los costos a la sociedad de la violencia contra la mujer son 
extraordinarios, considerando solamente la atención de salud. 
Una proporción de estos costos son para tratar las lesiones físicas 
graves. Una cantidad sustancial también se gasta en problemas 
psicológicos como el manejo de las ansiedades y los síntomas que 
las mujeres más felices y más seguras pueden tolerar, pasar por 
alto o encogerse de hombros.

 
b) Efectos sobre la productividad y el empleo

Las mujeres que experimentan violencia pueden efectuar un 
menor aporte a la sociedad así como a la propia realización de su 



205

A não-violência e a educação da América Latina - Volume 2

potencial. El impacto económico del maltrato puede extenderse 
a una pérdida del potencial de la mujer de percibir remuneración. 
Ello puede deberse en parte a que las niñas que son víctimas de 
violencia tienen probabilidad de padecer de ansiedad o depresión y 
ser incapaces de desarrollar su capacidad plena en la escuela. 
Debido a su experiencia de no tener control de su propio cuerpo, 
el mundo puede convertirse en un lugar amenazante donde la 
mujer evita retos de todo tipo.

En las zonas en que el maltrato sexual de las estudiantes de 
parte de los profesores es prevalente, las niñas pueden no asistir a 
la escuela para escapar de la atención no deseada. En otros lugares, 
los padres que temen que sus hijas sean agredidas sexualmente 
pueden mantenerlas en la casa hasta que se “casen y estén en 
un marco de seguridad”. En muchos países, una niña que queda 
embarazada es expulsada de la escuela, independientemente de 
si el embarazo fue resultado de una violación. La consecuencia, en 
cada caso, es una educación disminuida, una menor oportunidad de 
conseguir un empleo lucrativo y un aporte reducido a la calidad de 
vida para su comunidad.

Características del agresor

El agresor, regularmente, posee las siguientes características:
• Es celoso, se imagina que la esposa le es infiel.
• Trata de mantener a su pareja aislada.
• La controla en todos sus movimientos.
• Tiene doble identidad, mientras se muestra agresivo en 

la casa, es ‘’bueno’’ con otras personas.
• Puede tener o haber tenido problemas con la ley.
• Tiene un temperamento explosivo, se enfurece fácilmente.
• Le echa la culpa del abuso a su pareja.
• Proyecta sus propios errores a su compañera.
• No toma responsabilidad de sus acciones.
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• Tuvo una mala niñez.
• Tiene problemas económicos.
• Ingiere alcohol, es fumador.
• Se pone agresivo con sus hijos cuando estos hacen alguna 

‘’travesura’’.
• Abusa verbalmente (insulta, grita, dice “palabrotas”)
• Creció en una familia donde vio abuso. Puede ser más 

violento cuando su compañera está embarazada o ha dado a luz.
• Tiene tendencia a negar el abuso, lo minimiza y a veces 

ni se acuerda.
• Presiona a su pareja para que abandone la casa, si la 

compañera se va de la casa hace lo posible para que regrese. Le 
pide disculpas.

• Es egoísta, ignora los sentimientos de los demás.
• Cree que los hombres tiene derechos a ciertos privilegios 

(extremadamente machista)
• Vive amenazando a su esposa.

Métodos Sociales de Corrección:

Existen varios métodos para corregir la violencia, entre ellos:

• La policía.
• Destacamentos policiales.
• Cárceles.
• Más violencia (combaten la violencia con más violencia, 

generando así una cadena ‘’alimenticia’’)

Deberían de existir asilos en donde se refugien a las personas 
que sufren de no poder controlar sus impulsos, para que así 
fomentemos la paz en nuestro país.
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Muchas mujeres mantienen la violencia como secreto

Las mujeres que son víctimas de violencia sexual suelen 
ser renuentes a informar sobre el crimen a la policía, la familia 
u otros. En los países en que la virginidad de la mujer se asocia 
con el honor de la familia, las mujeres solteras que notifican una 
violación pueden ser obligadas a casarse con el agresor, siendo esto 
un gravísimo error, ya que esa unión no es propia del amor puro, 
sino del descaro de un hombre desvergonzado que, por satisfacer 
un repugnante ‘’impulso’’, hace daño a quien menos le importa.

Algunas pueden ser asesinadas por sus padres o hermanos 
avergonzados, como una manera de restablecer el honor de la 
familia. En algunos países, una mujer que ha sido violada puede 
ser encausada y encarcelada por cometer el “delito” de tener 
relaciones sexuales fuera del matrimonio, en caso de no poder 
demostrar que el incidente fue en realidad una violación.

El silencio se convierte en nuestro peor enemigo y en el mejor 
aliado para repetir los abusos. La víctima del abuso cree que tiene 
que ocultarlo porque teme ser señalada como culpable, siente 
vergüenza de ser mirada/o como “un ser diferente”, aislándose 
de los demás para evitar críticas que la dañen aún más.

Al quedarse callada/o la víctima está favoreciendo al agresor y 
ayudándolo, dejándolo libre, a hacerles lo mismo a otras personas.

 Documentos mundiales

— La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) ha 
sentado las bases para la creación de convenciones internacionales 
de derechos humanos. El artículo 3 declara que todas las personas 
tienen derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal. Según 
el artículo 5, nadie será objeto de tortura, trato o pena crueles, 
inhumanos o degradantes. Por consiguiente, cualquier forma de 
violencia contra la mujer que represente una amenaza para su 



208

A não-violência e a educação da América Latina - Volume 2

vida, libertad o seguridad personal o que pueda interpretarse 
como tortura o trato crueles, inhumanos o degradantes infringe 
los principios de esta Declaración.

— El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, (1966) junto con el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, prohíbe la discriminación por razón de género. 
La violencia afecta perjudicialmente la salud de la mujer, por 
consiguiente, infringe el derecho de disfrutar el máximo nivel 
posible de salud física y mental (artículo 12). Además, el artículo 
7 estipula el derecho de disfrutar condiciones de trabajo justas y 
favorables que garanticen condiciones de trabajo inocuas y sanas. 
Esta disposición abarca la prohibición de la violencia y el acoso de 
las mujeres en su lugar de trabajo.

— El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) 
prohíbe la violencia en todas sus formas. El artículo 6.1 protege el 
derecho a la vida. El artículo 7 prohíbe la tortura y el trato o pena 
inhumanos o degradantes. El artículo 9 garantiza el derecho a la 
libertad y la seguridad de la persona.

— La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984) brinda protección para 
todas las personas, independientemente de su sexo, de una manera 
más detallada que el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles 
y Políticos. Los estados deben tomar medidas eficaces para impedir 
los actos de tortura (artículo 2).

— La Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer (1979) es el instrumento 
internacional más extenso que trata los derechos de la mujer. 
Aunque la violencia contra la mujer no se aborda específicamente 
en la Convención, salvo en relación al tráfico de mujeres y 
la prostitución (artículo 6), muchas de las cláusulas de anti-
discriminación protegen a las mujeres de la violencia. Los estados 
signatarios han aceptado una política de eliminar la discriminación 
de la mujer y adoptar medidas legislativas y de otra índole que 
prohíban la discriminación contra la mujer (artículo 2). En 1992, 
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el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) que vigila la ejecución de esta Convención, incluyó la 
violencia por razón de género formalmente en la discriminación 
por razón de género. La recomendación general No. 19, adoptada 
en el XI período de sesiones (junio de 1992), trata en su totalidad 
de la violencia contra la mujer y las medidas tomadas para 
eliminarla. En cuanto a los temas de salud, recomienda que los 
Estados ofrezcan servicios de apoyo a todas las víctimas de la 
violencia por razón de género, como refugios, trabajadores de 
salud adiestrados especialmente y servicios de rehabilitación y 
orientación.

— La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Racial (1965) declara que los estados 
signatarios se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación 
racial en todas sus formas y a garantizar la posibilidad de disfrutar 
el derecho a la seguridad personal y la protección del Estado contra 
la violencia o el daño corporal, ya sea infligido por los funcionarios 
públicos o por cualquier grupo o institución (artículo 5).

— Las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 y 
dos Protocolos adicionales forman la piedra angular de la ley 
humanitaria internacional. Las Convenciones de Ginebra requieren 
que todas las personas que no toman parte activa en las hostilidades 
sean tratadas humanitariamente, sin distinción adversa por 
cualquiera de los motivos usuales, como puede ser el género 
(artículo 3). Ofrecen protección a todos los civiles contra la violencia 
sexual, la prostitución forzada, el maltrato sexual y la violación.

En lo referente al conflicto armado internacional, 
el Protocolo Adicional I de las Convenciones de Ginebra de 
1949 crea obligaciones para las partes de un conflicto de tratar 
humanitariamente a las personas bajo su control. Requiere que 
las mujeres estén protegidas contra la violación, la prostitución 
forzada y la agresión indecente. El Protocolo Adicional II, aplicable 
durante los conflictos internos, también prohíbe la violación, la 
prostitución forzada y la agresión indecente.
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— La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) declara 
que las partes deben tomar medidas legislativas, administrativas, 
sociales y educativas apropiadas para proteger al niño de la 
violencia física o mental, el abuso, el maltrato o la explotación 
(artículo 19). Los estados actuarán en consecuencia para impedir 
la explotación de los niños en la prostitución u otras prácticas 
sexuales ilegales, y la explotación de los niños en actuaciones 
y materiales pornográficos (artículo 34).

— La Convención internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares 
(adoptada por la Asamblea General en 1990, aún no ha entrado en 
vigencia) contiene el derecho de los trabajadores migratorios y los 
miembros de su familia a la libertad y la seguridad de la persona 
tal cual se ha proclamado en otros instrumentos internacionales. 
Tendrán derecho a la protección eficaz del Estado contra la violencia, 
la lesión física, las amenazas y la intimidación, ya sea de parte de los 
funcionarios públicos o de los particulares, grupos o instituciones 
(artículo 16).

Caso De Violencia En El barrió Esperanza, Gobernador 
Virasoro, Corrientes, Argentina. Es sumamente penoso cómo 
una madre de varios hijos arremete contra la paz de sus infantes, 
provocándoles daños, tanto físicos como Psicológicos, creando en 
ellos una dificultad en su desarrollo.

Ella de algunos 34 años, mujer alta, media gorda y muy 
agresiva, cuenta con el ‘’apoyo’’ de sus hijos para desahogarla 
en sus problemas cotidianos, y conyugales, no cualquier tipo de 
desahogo, si desahogos del tipo violento: Golpes, gritos y demás.

En una ocasión he escuchado decirle a una madre a su hijo: 
Carlos (así se llama el menor, de apenas 4 años), quieres que yo te 
mate con este cuchillo?’’... amenazar así a un hijo con un cuchillo 
es un hecho sumamente criminal y delincuente, y es penoso ver 
cómo el hijo huye de la madre y le tiene un gran temor, tanto 
así que en ocasiones ella se le acerca él cree que es a golpearlo, 
teniéndole un tremendo miedo.
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Este niño va creciendo con las ideas de ‘’matar, cuchillo’’ 
y demás palabrotas que su madre le dice, y es casi seguro un 
futuro violador, matador o algún tipo con frustraciones graves 
(a lo mejor un futuro delincuente)... y ¿quién sabe? Si en 
alguna edad más adelante hasta pudiera golpear a su mamá, 
pues ella solamente le ha enseñado a golpear y no a dar cariño. 
Estos son los primeros pasos de la enseñanza ‘’criminal’’ que 
la madre da a su hijito para que en el futuro sea un violento y 
agresivo hombre.

Mientras esto no se pare, mientras en nuestras familias 
no se pare la violencia, la sociedad tendrá que aguantar muchos 
años de violencia.

Como estos son cientos de casos , en tan solo una ciudad 
de 40.000 (cuarenta mil)habitantes, las  que  desde la institución 
intermedia ONG de la cual estoy al frente hace once años ,podemos 
relatar, y  bueno sobre las cuales venimos trabajando desde sus 
bases para  intentar revertir  estas  futras  consecuencias, dando  
amor ,contención , y  buscando cambiar esas realidades ante la 
total ausencia  del estado.

Conclusión

Ya sabemos que la violencia es un fenómeno social muy 
peligroso, saber que decenas de personas mueren a causa de tiros 
y golpes, es saber que debemos de cuidarnos.

Hay que tener muy en cuenta que debemos tratar de 
reducir la violencia, pero ¿Y cómo? El primer paso es saber cómo 
controlarnos, saber manejar nuestros impulsos negativos que 
tanto daño nos hacen. Así nuestra sociedad irá en un incremento 
de paz y no habrá tantos tiros y muertes inocentes.

Si la solución de la violencia estuviese en mis manos, 
tomaría las siguientes decisiones: Crearía nuevas leyes más 
severas que castiguen a las personas violentas en nuestro país. 
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Introduciría un asilo para aquellas personas que son violentas; 
para así alejarlos de la sociedad. A los (as) violentados (as) le daría 
refugio hasta que su problema sea solucionado.

Establecería multas para los agresores que comenten actos 
violentos contra sus familiares y/o demás miembros de la sociedad; 
en caso de no pagarlas serían recluidos.

Crearía cursos y talleres sobre la violencia, las causas, y las 
consecuencias que traen a las personas violentadas.

Informaría las consecuencias en los niños al presenciar actos 
violentos.

Crearía nuevas instituciones anti-violencia.
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O amar: possibilidade sensorial-operacional-
relacional no contexto escolar

Lucas Visentini

Aspectos introdutórios: relações sociais x relações antissociais

As relações objetivas, subjetivas e intersubjetivas entre os 
seres humanos são – em tempos ditos “pós-modernos” – objeto de 
reflexão nas mais diversas áreas do conhecimento. É preciso, nesse 
sentido, ressaltar o fato de que nem todos os vínculos existentes 
entre os humanos podem ser considerados como constituintes 
de relações sociais. Alguns não o são! As relações que não se 
fundam na aceitação mútua dos sujeitos a elas pertencentes não 
podem ser consideradas relações sociais, conforme as premissas 
da Biologia do Conhecer (BC) e da Biologia do Amar (BA), propostas 
pelo pensador chileno Humberto Maturana et al. É a partir de tais 
considerações que dissertaremos sobre as contribuições da BC e 
da BA para fundamentar epistêmico-teórico-metodologicamente a 
importância do amar como constituinte das relações sociais, o que 
se reflete nas relações educacionais, nos contextos escolares, entre 
os sujeitos aprendentes dos processos de ensino-aprendizagem.

Com relações baseadas na negação do outro como um 
legítimo outro na convivência, a pós-modernidade se constitui 
como a era das relações antissociais. Competição, opressão, miséria 
material-espiritual, produzir-consumir em detrimento do ser-fazer, 
servidão voluntária, enclausuramentos ideológicos, economia 
de mercado em que o ser humano é apenas mais um produto 
em uma gôndola qualquer, militarização dos comportamentos, 
discriminação e preconceito pelos motivos mais torpes, negação das 
emoções e exaltação de uma suposta razão que nos diferenciaria 
dos outros animais: eis algumas causas-consequências de relações 
antissociais. Por quê? Por quê? Por quê!?
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Las teorías y doctrinas con que buscamos justiciar la discriminación 
surgen siempre en el intento, consciente o inconsciente, de 
satisfacer deseos egóticos que niegan el amar, frecuentemente, 
desde adicciones culturales por el éxito, el progreso o el 
poder. Y es, precisamente, en estas circunstancias, donde lo 
propiamente humano de nuestro vivir-convivir biológico-cultural 
en el lenguajear, el conversar y el reflexionar hace posible que 
salgamos de esas teorías en un acto reflexivo desde nuestros 
fundamentos Homo sapiens-amans amans, en el sentir que 
se quiere conservar el vivir-convivir en el amar como la buena 
tierra que ha hecho posible nuestra existencia y conservación 
en la deriva natural de nuestro linaje desde el origen del vivir 
(MATURANA; DÁVILA, 2015, p. 276).

Conforme as asserções de Maturana; Dávila (2015), os desejos 
egoístas, os quais negam o outro em sua legitimidade, baseados 
em vícios culturais pelo êxito, progresso e poder, são a origem da 
discriminação, do preconceito e da opressão dos seres humanos 
pelos seres humanos, ao fundamentarem relações que não são 
– nem poderiam sê-lo – sociais. As relações sociais – a partir da 
perspectiva da BC e da BA – são necessariamente fundamentadas 
na aceitação do outro como um legítimo outro na convivência, 
sem os antolhos da opressão, da discriminação, dos preconceitos, 
das certezas, o que nos cega em relação à aceitação do outro no 
fluir de nosso viver-conviver. Eis que: 

La certidumbre es la emoción que restringe el mirar, niega la 
reflexión y funda el espacio de nuestras cegueras relacionales. 
Y aunque parezca sorprendente, el amar es la emoción que hace 
posible el ver que sostiene a la conducta inteligente. Como ya 
hemos dicho, cuando hablamos de emociones connotamos modos 
de habitar, formas de relacionarnos en nuestro vivir cotidiano, y las 
distintas palabras que usamos para referirnos a ellas, pretendiendo 
evocar esas distintas clases de conductas relacionales de una 
manera sintética, muchas veces ocultan su aspecto fundamental, 
y no vemos su naturaleza profunda. Esto sucede cuando hablamos 
del amar, y no vemos que lo central en los sentires íntimos en 
esa emoción es el conducirse en cualquier relación sin prejuicios, 
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sin supuestos, sin exigencias y sin expectativas (MATURANA; 
DÁVILA, 2015, p. 73).

Portanto, para que haja a efetiva consecução de relações 
realmente sociais, é preciso nos despirmos dos preconceitos, das 
certezas, das exigências e das expectativas que fazem com que 
muitos dos vínculos existentes entre os sujeitos da pós-modernidade 
se configurem como antissociais. Nesse sentido, a partir das 
problematizações apresentadas, questionamo-nos: que relações 
gostaríamos de experienciar em nosso viver-conviver cotidiano no 
fluir de nossas existências? Relações sociais ou antissociais? Que tipo 
de relações desejamos para constituir nossos laços sociais em relação 
aos processos educativos, aos sujeitos aprendentes envolvidos em 
processos de ensino-aprendizagem? Que escola queremos?

O amar: fundamento constituinte do humano 

Se os vínculos que predominam entre os seres humanos 
atualmente parecem ser em sua maioria de relações antissociais, o 
mesmo não se pode afirmar ao analisarmos a história filogenética 
do Homo sapiens sapiens. Nossa espécie somente pôde constituir-
se e sobreviver a partir da emoção que fundamenta o social, da 
aceitação do outro como um legítimo outro na convivência: o 
amar. Eis a emoção que tornou possível o sucesso evolutivo do 
Homo sapiens-amans amans, conforme a denominação atribuída 
por Maturana; Dávila (2015) aos seres cuja origem foi possibilitada 
por interações recorrentes baseadas na aceitação mútua entre os 
sujeitos, fundamentadas na emoção denominada amar, na ação do 
amar. Nesse sentido, Maturana; Dávila (2015, p. 113) afirmam que

El amar es la emoción que sostiene y define el convivir de la 
familia ancestral que hace posible el surgimiento de lo humano 
en el lenguajear y el conversar, lo humano, al haber surgido en ese 
vivir-convivir directamente en la configuración psiquica-relacional 
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Homo sapiens-amans y al constituirse como nuestro linaje, al 
conservarse de una generación a otra el vivir en el lenguajear 
y el conversar en el aprendizaje de los niños y niñas, resultó en 
que la constitución psiquica-relacional Homo amans-amans se 
haya conservado como el fundamento de nuestra epigénesis 
individual desde la concepción al nacer y la infancia.

Portanto, segundo Maturana; Dávila (2015), a emoção que 
possibilitou o surgimento e a conservação da coerência íntima do 
viver juntos no desejo, no prazer, na confiança mútua que constituiu 
a família humana ancestral deve ter sido o amar, já que este é o 
único âmbito relacional no qual o cuidado mútuo, a ternura e a 
confiança ocorrem como modos permanentes de coexistência. 
Os autores ainda ressaltam que, na medida em que esse modo 
de viver ocorreu sustentado pelo prazer de realizar em conjunto 
as atividades diárias e a inevitável expansão das complexidades 
do fluxo recursivo das coordenações consensuais de sentimentos 
íntimos, emoções e fazeres que a conservação desse modo íntimo 
de conviver implicava, deve ter-se constituído espontaneamente 
no modo de viver juntos em coordenações de coordenações de 
sentimentos, emoções e fazeres consensuais, que é o linguajar 
(MATURANA; DÁVILA, 2015). Desse modo, o viver no linguajar, no 
conversar, começou a se conservar recursivamente de uma geração 
a outra na aprendizagem das crianças, resultando no surgimento 
da linhagem humana.

Ainda, de acordo com Maturana; Dávila:

El amar es el ámbito de las conductas relacionales sin expectativas, 
sin supuestos, sin exigencias a través de las cuales uno mismo, 
el otro, la otra o lo otro surge como legítimo otro en convivencia 
con uno; y es la mirada del amar lo que funda el acto reflexivo 
que lleva a ver la propia circunstancia y a abrir el ámbito de la 
compresión y el entendimiento (2015, p. 437). 

Eis que o amar, fundado da aceitação do outro como legítimo, 
constitui nossa espécie como Homo sapiens-amans amans, o que, 
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de fato, constitui o espaço relacional ou âmbito relacional do amar 
onde acontece a transformação sensorial-operacional-relacional 
que origina e constitui nossa linhagem humana como uma história 
de deriva biológico-cultural de primatas bípedes linguajantes que 
vivem e convivem em redes recursivas de conversações reflexivas 
(MATURANA; DÁVILA, 2015).

Pós-modernidade: amar ou não amar – eis a questão

Ao refletirmos sobre os tempos-espaços em que vivemos-
convivemos, referidos como “pós-modernos”, questionamo-nos 
sobre as relações estabelecidas entre os seres humanos, as quais 
podem ser sociais ou antissociais. Nem sempre os vínculos tecidos no 
fluir de nosso viver-conviver enquanto espécie se fundamentaram 
na negação do outro como um legítimo outro na convivência: o 
amar ou o não-amar pode ser uma construção de cunho social, 
que rege as relações objetivas, subjetivas e intersubjetivas entre 
os seres humanos. Eis um breve resgate histórico relacionado ao 
modo como nós, Homo sapiens-amans amans, vivemos-convivemos 
no fluir do nosso cotidiano:

Desde esta nuestra particular constitución evolutiva humana, 
es que se han dado al menos tres modos de vivir y convivir 
fundamentales en nuestro linaje: uno, (desde la confianza) en 
un vivir y convivir espontáneo no escogido en una armonía básica 
con nuestro nicho ecológico; dos, (desde la discriminación) en 
un vivir reflexivo autoritario que siempre busca un argumento 
trascendente para justificar la autoridad y la negación del amar 
que esta conlleva; y tres, (desde la amistad) en un vivir y convivir 
que resulta espontáneamente acogedor al escoger, de manera 
consciente o inconsciente, convivir en el amar y que se funda en 
el bien-estar del mutuo respeto, la honestidad, la colaboración, la 
equidad, la ética social, la reflexión y la conversación (MATURANA; 
DÁVILA, 2015, p. 22).
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Nesse sentido, os autores ressaltam o entendimento de 
que, em nossa linhagem humana, pode haver diferentes modos 
de viver-conviver, conforme as emoções que regem as relações 
objetivas, subjetivas e intersubjetivas entre os seres humanos. Se 
é possível vivermos-convivermos no fluir de nosso cotidiano na 
negação do outro como um legítimo outro – não amar –, também 
é possível vivermos-convivermos na aceitação mútua, na emoção 
do amar. Nessa perspectiva, Maturana; Dávila  afirmam que 

Los seres humanos, dada nuestra constitución biológica-cultural 
fundamental de seres amorosos, somos los únicos seres que 
podemos escoger ser o no ser éticos en nuestro vivir relacional 
(2015, p. 251).

A ética, o respeito, a aceitação, a afetividade, enfim, o amor e 
o amar que podem orientar nossas relações com o outro – sociais 
ou antissociais – são escolhas que podemos realizar, conforme as 
emoções que orientam determinada cultura. Eis que:

Al vivir en el conversar los seres humanos existimos en el continuo 
flujo del entrelazamiento recursivo de nuestro lenguajear y 
nuestro emocionear. En este entrelazamiento, nuestro emocionear 
opera como el trasfondo relacional en que surgen nuestras 
coordinaciones de haceres en una dinámica generada, instante 
a instante, por nuestros sentires íntimos en un fluir de cambios 
modulados recursivamente por nuestro vivir relacional. Nos 
referimos a nuestro vivir en el entrelazamiento del flujo de nuestro 
lenguajear y de nuestro emocionear, cuando decimos que los seres 
humanos vivimos en redes de conversaciones. Esto es, lo humano 
ocurre en el lenguajear y se realiza en redes de conversaciones, y 
es debido a la forma en cómo debe haberse originado lo humano 
en la familia ancestral, que la emoción básica en el vivir humano 
es el amar y, por lo mismo, la configuración de sentires íntimos 
que constituye el trasfondo sensorial-operacional-relacional que 
hace posible el vivir humano en redes de conversaciones, es el 
amar (MATURANA; DÁVILA, 2015, p. 66).



221

A não-violência e a educação da América Latina - Volume 2

Em outras palavras, ainda segundo Maturana; Dávila (2015), 
o amar é o fundamento emocional da maneira de viver-conviver 
que constitui e define nossa linhagem na deriva evolutiva. Assim, 
ao se referirem à nossa linhagem, os autores chamam de Homo 
sapiens-amans à forma fundamental de viver-conviver no fluir de 
coordenações de coordenações de sentimentos íntimos, fazeres e 
emoções que, como conviver recursivo em redes de conversações, 
constituiu a identidade biológica-cultural de nossa linhagem como o 
viver humano, ao constatarmos nossa identidade primária amorosa. 
E a negação do outro como um legítimo outro na convivência? E a 
competição? Qual é a relação de tais modos de ser-fazer no viver-
conviver humanos? Maturana; Dávila (2015, p. 234) destacam que 

Los seres vivos no luchan por vivir o sobrevivir, simplemente viven 
en la realización de su autopoiesis molecular. Los seres vivos 
no compiten ni buscan adaptarse a las condiciones cambiantes 
del medio, simplemente se deslizan en su encuentro con él 
realizando su vivir en un curso definido, instante a instante, por 
su sensorialidad en la tangente relacional en que conservan su 
adaptación dinámica en la unidad ecológica organismo-nicho 
que surge con ellos en la realización de su autopoiesis molecular, 
o mueren.

Eis que não somos seres da competição, apenas “navegamos” 
nas condições intermitentes do meio. Somos, isto sim, seres da 
amorosidade. Biologicamente somos seres oriundos da emoção 
amar, da aceitação mútua do outro na convivência, mas, 
culturalmente, temos a opção de sê-lo ou não. Que vínculos 
biológico-culturais desejamos no fluir de nosso viver-conviver? 
Queremos relações efetivamente sociais ou relações antissociais? 
Eis, por fim, a questão: amar ou não amar? Sigamos as congruências 
sensoriais-operacionais-relacionais em consonância com nossa 
filogenia e ontogenia, enquanto Homo sapiens-amans amans: 
amemos, pois!
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Congruências sensoriais-operacionais-relacionais: conversar 
para amar, amar para conversar

 
Quando refletimos sobre a emoção fundante da espécie 

humana – o amar –, não podemos confundir o entendimento 
proveniente do senso comum sobre o substantivo amor à 
categoria de análise apresentada por Maturana et al. em suas 
proposições sobre a BC e a BA. O suposto amor (a Deus, ao 
próximo…) das religiões, o amor dos enamorados, o amor do 
movimento romântico, o amor piegas, o amor para os antigos 
gregos (em suas diversas acepções: ágape, eros, philia…), não são 
sinônimos do entendimento do amor, do amar, dos pressupostos 
da BC e da BA. O amar é, isto sim, a emoção que possibilitou 
o sucesso evolutivo de nossa espécie, que originou o Homo 
sapiens-amans amans. Nesse sentido, de acordo com Maturana; 
Dávila (2015, p. 296),

El amar es la condición de posibilidad de ese ver porque consiste, 
precisamente, en dejar aparecer la espontaneidad de todo 
suceder en la espontaneidad del placer biológico del disfrute 
de la compañía del otro o de la presencia de lo otro en el vivir 
y convivir sin prejuicios, sin expectativas, y sin supuestos; bien-
estar en el placer de la cercanía corporal del convivir que ha 
surgido en la espontaneidad de la deriva evolutiva de los seres 
vivos al conservarse el vivir en el convivir desde el origen de la 
reproducción sexuada.

O amar, portanto, respeita e aceita a si e ao outro como um 
legítimo outro na convivência, sem preconceitos, sem expectativas, 
sem certezas, ao desfrutar da companhia do outro na proximidade 
corporal, no viver-conviver, no fluir de nosso cotidiano de Homo 
sapiens-amans amans. Segundo Maturana; Dávila (2015, p. 424), 
“o amar é uma dinâmica relacional que gera a restituição dos 
sentimentos íntimos do respeito por si mesmo em um conversar 
reflexivo que, de maneira consciente e inconsciente, permite a 
alguém surgir perante si mesmo como legítimo em sua própria 
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dignidade”. Outrossim, as mesmas considerações são válidas 
quando refletimos sobre a legitimidade do outro no fluir de nosso 
viver-conviver.

Para a consecução de relações objetivas, subjetivas e 
intersubjetivas entre os sujeitos da espécie Homo sapiens-amans 
amans, ação fundamental no fluir do nosso cotidiano é o diálogo, 
a reflexão, relacionados ao nosso emocionar. Conforme Maturana; 
Dávila (2015, p. 266), “no curso da deriva natural de nosso viver 
humano no linguajar, no conversar, no refletir, percebemos aspectos 
centrais em nosso viver sensorial-operacional-relacional que 
mesmo quando podem parecer contraditórios não o são”. Os 
autores se referem aos pressupostos do pensamento moderno, 
o qual eles compreendem haver a dicotomia entre as emoções e 
a razão humana. É importante destacarmos que, de acordo com 
Maturana; Dávila (2015, p. 266), “al hablar de emociones evocamos 
las distintas clases de espacios operacionales-relacionales que 
aparecen en nuestro vivir-convivir según los sentires íntimos que 
guían nuestro actuar, y que connotamos con los distintos nombres 
que les damos, como alegría, temor, envidia, rabia, curiosidad, 
amar y otros”. E a razão? Eis que:

Hablamos de razonar, y de lógica, cuando invitamos a actuar y 
pensar, conservando las coherencias sensoriales, operacionales 
y relacionales que definen un dominio sensorial-operacional-
relacional particular en nuestro vivir-convivir humano. En estas 
circunstancias, lo que guía, en cada instante, lo que un ser vivo 
hace en su vivir y convivir son las emociones. Nosotros, los 
seres humanos, no somos distintos en esto, y las emociones 
fundacionales que han guiado nuestra deriva natural cómo seres 
humanos, desde nuestro origen, han sido el amar y la ternura 
(MATURANA; DÁVILA, 2015, p. 266).

A ciência moderna renegou as emoções a um segundo plano 
na construção de conhecimentos, na realização de reflexões, 
na compreensão do ser humano e de suas relações objetivas, 
subjetivas e intersubjetivas, ao exaltar a razão, a lógica como talvez 
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a única alternativa epistemológica para compreender uma suposta 
realidade que seria transcendente aos sujeitos cognoscentes. 
A BC e a BA rompem com esse paradigma epistêmico-teórico-
metodológico, ao demonstrarem a importância das emoções para 
o entendimento das coerências sensoriais-operacionais-relacionais 
do Homo sapiens-amans amans, ao destacarmos a emoção amar, 
fundamento primeiro de nossa espécie humana.

As emoções são aspectos centrais em nosso viver sensorial-
operacional-relacional e, dentre tantas que nos constituem 
humanos, a emoção amar constitui o social – relações sociais –, 
em consonância com o viver-conviver baseado no respeito por si e 
pelo outro, na aceitação de si e do outro como um legítimo outro 
na convivência, no conversar reflexivo. Por fim, destacamos como 
ação concernente à emoção amar, o diálogo, a reflexão, a interação 
entre os sujeitos de nossa espécie humana – Homo sapiens-amans 
amans –, em uma espiral epistêmico-teórico-metodológica que se 
constitui na possibilidade de um conversar libertador: amar para 
conversar, conversar para amar.

Autotransformação docente-discente: contribuições da BC e da 
BA para o contexto escolar

Após apresentarmos brevemente o arcabouço epistêmico-
teórico-metodológico concernente às proposições da BC e da BA, 
ao destacarmos a importância das emoções no fluir cotidiano das 
coerências sensoriais-operacionais-relacionais do Homo sapiens-
amans amans, questionamo-nos, ao refletirmos sobre a educação, 
sobre o contexto escolar: Desejamos, em relação à mediação dos 
processos de ensino-aprendizagem, que o conversar entre os 
sujeitos aprendentes sejam configurados como estéreis monólogos 
ou construtivos diálogos? Pretendemos, com nosso trabalho 
pedagógico como educadores, construir relações sociais com os 
estudantes ou relações antissociais? Adotaremos concepções 



225

A não-violência e a educação da América Latina - Volume 2

reducionistas e alienantes em nossas práxis ou educaremos para 
a emancipação e a liberdade?

A partir de nossa possibilidade de reflexão e da liberdade 
de realizar escolhas, poderemos optar pelo trabalho pedagógico 
que será realizado para que possamos alcançar os objetivos 
educacionais que orientam nossas concepções de mundo e 
de educação. Seremos autoritários? Seremos emancipadores? 
Educaremos para a liberdade? Monologaremos ou dialogaremos 
com os estudantes? O que desejamos? Mais uma vez (mas não 
menos importante): que escola queremos?

Ser estudante, sou estudante. Mas, afinal de contas, o que é ser 
estudante? Penso que a ação humana de considerar-se em um 
processo de ensino-aprendizagem seja um dos movimentos mais 
nobres que o ser humano, como consciência epistêmica própria 
de sua natureza, possa desenvolver. A ação pedagógica requer a 
contemplação de categorias fundamentais para que se logre o 
sucesso de seus objetivos educativos, ao destacarmos a interação, 
a mediação e a intencionalidade, assim como a construção de 
conhecimentos e a realização de reflexões que façam com que 
a criticidade e a reflexividade sejam requeridas em tal processo 
(VISENTINI, 2019a, p. 395-96).

Palavras-chave tais como interação, mediação, ação e reflexão 
se complementam à emoção amar no ato de educar no respeito 
mútuo, no acolhimento e na legitimidade dos seres aprendentes 
para que, por meio da constituição de relações efetivamente sociais, 
possamos construir movimentos autotransformativos com os 
sujeitos participantes dos processos de ensino-aprendizagem, seres 
neuro-bio-psico-afetivo-sociais, conforme os estudos de Visentini 
(2014; 2019a; 2019b; 2019c; 2020). Ensinar-aprender, aprender-
ensinar, em uma espiral ascendente cujo vórtice é constituído 
pela emoção que funda o social – o amar – resulta não apenas 
na aprendizagem de determinada área do conhecimento, mas na 
integralidade da constituição dos seres humanos – Homo sapiens-
amans amans –, em movimentos autotransformativos, conforme 
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o entendimento do conceito de organização autopoiética. Nesse 
sentido,

A BC e a BA, nas práticas educacionais, de um modo geral, permite 
um novo modo de refletir sobre a atuação nos mais diferentes 
lugares, inclusive em sala de aula. A BC e a BA não se configuram 
como uma teoria, mas como reflexões sobre a ação em quaisquer 
espaços de convivência. Os mediadores pedagógicos – professores 
de diversos níveis e modalidades educacionais, assim como demais 
educadores –, em sala de aula, estão imersos em um viver e fazer 
que permite reflexões sobre a sua práxis em relação aos processos 
de ensino-aprendizagem. Refletir em busca de novas alternativas 
exige um olhar atento para outras epistemologias de reflexão, 
como a BC e a BA, em virtude de que possibilita mudar o viver, o 
conviver e o fazer, ao considerarmos as relações intersubjetivas 
com os estudantes (VISENTINI; SCOTT, 2020, p. 39-40).

Eis que os movimentos autotransformativos discentes-
docentes, construídos em nosso cotidiano por meio da BC e da 
BA, da emoção amar, nos permite compreender que nosso viver-
conviver biológico-cultural é o fundamento de nossa compreensão 
da natureza amorosa fundamental de nosso viver-conviver 
humano, bem como nossos apegos a teorias que nos alienam 
em vícios psíquicos que negam o amor. Mas entender nossa vida 
biológico-cultural também nos permite compreender como a 
reflexão por nós mesmos abre caminho para nossa libertação 
das fragmentações de origem cultural que vivemos quando nos 
alienamos em teorias que justificam a negação do amor. Os seres 
humanos são a base epistemológica unitária de todo conhecimento 
e todo conhecimento em nosso viver (MATURANA; DÁVILA, 2015).

Ao refletirmos sobre o conhecimento, a partir da BC e da 
BA, considerando os movimentos autotransformativos discentes-
docentes no âmbito educacional, ressaltamos o entendimento 
de que, conforme Maturana; Dávila (2015), o conhecimento é 
a capacidade operacional que um ser humano concede a outro 
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em um domínio específico de fazer quando esse outro faz o que 
considera apropriado nesse domínio. O conhecer, portanto, é uma 
relação interpessoal de coerência de ações nos diferentes mundos, 
universos ou cosmos que geramos em nossa convivência como 
seres humanos e que aceitamos em nossa convivência enquanto 
queremos conviver, respeitando implícita ou explicitamente que 
não distinguimos na própria experiência entre ilusão e percepção, e 
que de fato descrevemos e explicamos as coerências da realização 
de nosso viver com a coerência da realização de nosso viver 
(MATURANA; DÁVILA, 2015).

Eis que o conhecimento, segundo os pressupostos da BC e da 
BA, é uma relação interpessoal, construída por meio da interação 
entre os sujeitos cognoscentes, de acordo com determinados 
domínios sensoriais-operacionais-relacionais. Nesse sentido, ao 
pensarmos sobre os movimentos autotransformativos discentes-
docentes no âmbito educacional, no contexto escolar, destacamos 
a importância da constituição de relações sociais entre os sujeitos 
envolvidos nos processos de ensino-aprendizagem, baseadas na 
emoção amar, considerando que, conforme as proposições de 
Maturana (1998; 2001; 2010), somente o amor amplia a inteligência.

Movimentos autotransformativos discentes-docentes, 
conhecimento, inteligência, domínios sensoriais-operacionais-
relacionais no fluir de nosso viver-conviver estão relacionados a 
uma das ações mais nobres concernentes à episteme da espécie 
humana (Homo sapiens-amans amans): a reflexão. Maturana; Dávila 
(2015, p. 80) afirmam que “la reflexión es el tesoro más grande que 
tenemos los seres humanos como seres amorosos que existimos en 
el lenguajear y el conversar”. Os autores ressaltam que, se amamos 
nosso presente, seja ele qual for, se aceitarmos sua legitimidade sem 
negá-lo a partir de nossos preconceitos antes de vê-lo, poderemos 
deixar de lado nossas certezas e, refletindo sobre a nossa vida, 
poderemos escolher viver no paraíso do amar ou viver no inferno 
da ausência e negação do amor como fundamento de nossa vida 
cotidiana e convivência (MATURANA; DÁVILA, 2015). Eis que:
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El resultado de todo esto es que el vivir biológico-cultural 
humano, en su operar como sistema autopoiético molecular, 
es el ámbito sensorial-operacional-relacional del vivir en el 
que el vivir humano, en sus distintas formas culturales, es el 
fundamento epistemológico unitario de todo conocer, a la vez 
que de la nada-nada desde donde ese conocer ocurre. Esto es, 
la comprensión de lo biológico-cultural como la comprensión de 
la continua realización del vivir humano, constituye el substrato 
epistemológico desde donde nos es posible a los seres humanos 
comprender cómo se da, en cada uno de nosotros, la unicidad 
de nuestra existencia generadora de los diferentes mundos que 
vivimos; mundos que unas veces nos atrapan en el sufrimiento 
y otras veces nos llevan a la exaltación del bien-estar espiritual 
(MATURANA; DÁVILA, 2015, p. 433).

Ensinar-aprender, aprender-ensinar, refletir, viver-conviver 
em domínios sensoriais-operacionais-relacionais da amorosidade 
e da afetividade, ao considerarmos nossa filogenia e ontogenia 
em consonância com nossas congruências estruturais biológico-
culturais é fundamental para o pleno desenvolvimento do Homo 
sapiens-amans amans: é construir permanentemente as bases que 
fundam as relações sociais que medeiam as relações humanas. 
Conforme Maturana; Dávila (2015, p. 368), “en el amar nuestra 
fisiología sigue el camino del bien-estar y en los apegos del desamar 
nuestra fisiología sigue el camino del mal-estar y del conflicto. Los 
opuestos no constituyen conflictos de deseos contradictorios, y 
son simplemente opuestos entre los que podemos elegir cuando 
nos encontrarnos en la armonía del bien-estar del amar”.

Em relação aos educadores, professores, mediadores nos 
âmbitos educacionais, no contexto escolar, nos processos de ensino-
aprendizagem, a reflexão se faz imprescindível na constituição dos 
movimentos autotransformativos docentes, ao considerarmos 
as perspectivas educacionais que orientam os profissionais 
responsáveis pela mediação, pela construção do conhecimento 
e pela realização de reflexões. São os responsáveis por “guiar 
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o conversar” com os sujeitos aprendentes, seres cognoscentes 
cuja mediação pedagógica deve ser orientada pelo amar. Nessa 
perspectiva,

Que la persona que guía el conversar entienda que es posible 
que esta sintonía de sentires ocurra solo si ella está presente 
en el centro de sí misma, sin intención, sin expectativas y sin 
prejuicios, en el amar que abre el espacio para que el otro o la 
otra, si lo desea, pueda abrir también su escuchar en el amar. Y 
si llega a suceder esto último, él o ella podrán, a su vez, verse-
escucharse a sí mismo/a mientras ve-escucha a la persona que 
guía el conversar sumergiéndose juntos en el arte y ciencia del 
conversar que libera (MATURANA; DÁVILA, 2015, p. 410).

Seria possível em tempos pós-modernos educarmos no 
amor e na liberdade, sem certezas, expectativas e preconceitos? 
Estaríamos dispostos, enquanto educadores, a refletirmos 
sobre nosso trabalho pedagógico e a mudarmos os paradigmas 
epistêmico-teórico-metodológicos que orientam nossas relações 
– sociais ou antissociais? – com os sujeitos aprendentes? Em caso 
afirmativo, como? A BC e a BA, por meio da emoção amar, da 
aceitação do outro como um legítimo outro na convivência, no 
fluir de nosso cotidiano, da reflexão e do diálogo, apresenta-nos a 
possibilidade não de um conversar qualquer, mas de um Conversar 
Libertador. Eis que:

En resumen, para que el Conversar Liberador suceda la persona 
que guía vivirá su vivir de modo que: 1. Entiende y siente que, 
en nuestro vivir en redes de conversaciones, el acto reflexivo 
en el cual uno mira su hacer y sentir trae a nuestro vivir una 
transformación en la configuración de nuestros sentires íntimos y 
nuestras emociones que suelta nuestras certidumbres y apegos; 
2. Entiende y siente que la reflexión en su ocurrir en el ver, sentir y 
escuchar en el amar es lo único que nos permite salir de cualquier 
trampa psíquica-corporal; y 3. Entiende y siente que la ciencia y 
el arte del conversar que libera solo opera en la reflexión sobre 
el propio sentir y hacer que surge en el escuchar y escucharse del 
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amar, sin prejuicios, sin exigencias y sin expectativas (MATURANA; 
DÁVILA, 2015, p. 411).

Por meio do Conversar Libertador é possível refletir 
juntamente com o outro, aceitando-o como um legítimo na 
convivência, a partir da emoção amar, a qual funda e estabelece 
as relações sociais. Para tanto, o Conversar Libertador precisa 
se constituir como um diálogo, não um monólogo, em razão de 
que a raiz de nossa linhagem Homo sapiens-amans amans (viver 
sensorial-operacional-relacional da unidade ecológica organismo-
nicho que define nossa linhagem ainda no presente biológico-
cultural que vivemos) se refere a um viver-conviver fundamentado 
no amar, no conversar, no refletir.

Por fim, ao apresentar brevemente os principais pressupostos 
de ordem epistêmico-teórico-metodológica da BC e da BA, 
intentamos construir conhecimentos e realizar reflexões sobre 
as contribuições de Maturana et al. para a área da educação, 
mais especificamente para o contexto escolar. Percebemos a 
possibilidade sensorial-operacional-relacional no contexto escolar 
da emoção amar (emoção fundante do humano), a partir da 
tessitura de relações baseadas na aceitação do outro como um 
legítimo outro na convivência: as relações sociais. Destacamos 
os aportes epistêmico-teórico-metodológicos da BC e da BA para 
a consecução dos movimentos autotransformativos discentes-
docentes no contexto escolar, ao ressaltarmos a importância do 
diálogo e da reflexão por meio do Conversar Libertador.
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COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA, UM ESPAÇO DE 
ESCUTA ATRAVÉS DO CIRCULO DA PAZ EM ESCOLAS 

PÚBLICAS E PRIVADAS DE UM MUNICIPIO DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL

Daniela Copetti Santos
Josiane Fiss Lopes

Andréa Hepp

Nonviolent speaking, a place of hearing through the Circle 
of Peace in public and private schools of a city in the north-

western part of the Rio Grande do Sul

A escola como um espaço de escuta atenta do aluno
 
Ao adentrarmos em espaços escolares observa-se que são 

muitos os assuntos a serem discutidos hoje em dia, entre os quais: 
situações de bullying, da própria violência instalada nesses espaços, 
e que muitas vezes torna-se um estopim para o uso de drogas 
e álcool, da homossexualidade e transtornos entre os jovens, 
principalmente em idade escolar. É fundamental que pensemos 
em criar ambientes tranquilos através de ações que contribuam 
para a cultura de paz nesses espaços, não se tornando uma tarefa 
somente da família, mas de toda a sociedade, inclusive da escola 
e de seus gestores. 

O papel da escola é ir além da socialização do conhecimento. 
Dela se espera que sejam socializados hábitos de relações 
intersubjetivas que, ao entrelaçarem no tecido social, conferem 
sustentação ao exercício dos direitos e deveres no convívio dos 
indivíduos e das comunidades As ideias e as ações nunca podem 
ser absolutas, e as melhores são ainda aquelas habitadas pela 
instrução e a humildade. 

O educador da sala de aula, de modo especial, possui um 
espaço privilegiado para educar para a paz. O debate sobre a 



234

A não-violência e a educação da América Latina - Volume 2

violência escolar deve levar todos os profissionais da educação a 
abdicar do hábito de se postarem como vítimas de uma “sociedade 
inadequada”, para que seu compromisso com a construção de uma 
escola verdadeiramente inclusiva e de qualidade. As causas para o 
crescimento da violência são muitas, destacando-se a conjuntura 
econômica do país, o desemprego, a falta de políticas públicas para 
jovens, dessa forma nossos alunos do Curso de Licenciatura em 
Ciências Biológicas, futuros professores principalmente da Educação 
Básica encontram-se inseridos nesses espaços, principalmente em 
seus momentos de estágio curricular. 

Para Milani (2003), construir uma Cultura de Paz é o mesmo 
que promover transformações indispensáveis para que a paz seja 
o princípio governante de todas as relações humanas e sociais. 
Cultura de Paz significa trabalhar de forma integrada em prol 
das mudanças ansiadas pela maioria da humanidade – justiça 
social, igualdade entre os sexos, eliminação do racismo, tolerância 
religiosa, respeito às minorias, educação universal, equilíbrio 
ecológico e liberdade política. 

Neste contexto, atividades como os processos circulares, 
propõe uma nova maneira de resolver conflitos, onde a cultura 
de punição é substituída pela busca da causa que levou a um 
processo de violência, suas consequências e a responsabilização 
dos danos por parte dos que o cometeram. Assim, os processos 
circulares se tornam uma ferramenta indispensável para a Cultura 
de Paz nas escolas. 

Segundo Pelizzoli (2014), são necessárias ações 
comunicativas, fundamentadas nos pilares do diálogo: a Escuta; 
e dentro dela a Presença, a Atenção e o Silêncio. Nesses círculos, 
estar plenamente presente e participante, é essencial para que o 
diálogo aconteça disponibilizar atenção ao que o outro expressa 
como sua verdade pessoal, sua história sendo compartilhada e, o 
silêncio enquanto o outro fala, é uma forma de conectar-se com 
o que o outro participante do círculo expõe em seu momento 
de fala. 
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Assim, os “Círculos da Paz” constituem-se em encontros de 
pessoas que discutem questões que dizem respeito às relações 
interpessoais. O principal ponto neste processo é a conexão entre 
os envolvidos, a escuta mútua e a expressão sincera e empática 
sobre o tema tratado (SAMEL; et. al, 2013).

 O círculo é constituído de dois elementos chave: um guardião 
e o bastão da fala. O guardião é responsável pelo ambiente físico, 
estrutural e afetivo. Sendo que esse ambiente auxilia os participantes 
a manterem o foco no tema e a criarem um ambiente seguro, que 
viabilize a comunicação. O bastão media a fala, conferindo a quem 
o segura o direito de falar e implicando na escuta ativa dos demais. 
Essa estrutura dinâmica auxilia em resoluções justas para todos, 
fazendo com que todos tenham o direito a fala e o dever na escuta 
(SAMEL; et. al, 2013).

A escola é lugar apropriado para se construir conhecimento 
e compartilhar informações, o papel da escola na sociedade é um 
dos fatores mais importantes em relação à formação de caráter 
de um cidadão.

É hora de aprender a ser, sendo; de aprender a conviver, convivendo; 
de educar, educando-se; de fazer o caminho, caminhando. Muito 
se espera, portanto, dos educadores, que encontram nesse 
processo grandes desafios dos quais certamente sairão bem 
mais enriquecidos do que ao nele entrarem (MEIRELLES, 2014) 

Um dos maiores problemas enfrentados em sala de aula 
hoje é o bulling, em seus mais diferentes fatores envolvidos. O 
bullying é um ato de violência tanto física ou emocional, praticada 
contra uma pessoa ou um grupo de pessoas. Infelizmente, na 
sociedade atual o bullying faz parte da rotina em sala de aula, a 
discriminação surge em vários sentidos, mas um dos enfoques 
principais desde o início são as crianças obesas. “Talvez o que a 
população ainda não tenha compreendido, é que a obesidade 
não é uma escolha, e sim condição do indivíduo” (ZOTESSO, 
2015, p. 1). O professor tem papel fundamental no controle 
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dessas situações.  Meotti e Perícoli (2013) afirmam que é através 
das atitudes do professor em sala de aula que o aluno passa a 
respeitar aqueles com quem convive nesse ambiente. Sendo 
assim, o professor é o exemplo dos alunos e tem papel importante 
como conscientizador deles.

Vários são os temas que vão ao encontro do bulling 
principalmente na adolescência e protagonizado muitas vezes 
pelos próprios colegas e familiares, entre eles: a obesidade, a 
homofobia e o uso abusivo de drogas.

Segundo Rabin (2015), o “excesso de peso” é a principal 
justificativa por trás do bullying contra crianças e esta realidade 
vai muito além da sala de aula.  Muitas vezes, a descriminação e 
as chacotas feitas com crianças obesas partem da própria família 
que não entende a obesidade como uma doença. Essas situações 
levam a severas consequências para as suas vítimas. Albuquerque, 
Williams e D’affonseca (2013), destacam dentre as principais 
consequências as alterações psiquiátricas e emocionais, como 
transtornos de ansiedade e depressão, distúrbios alimentares, 
dificuldade para lidar com sentimentos e baixa estima. Podendo 
esses levar até mesmo ao suicídio.

Outro tema de bastante discussão entre os adolescentes 
e que permeiam os seus espaços escolares e familiares é a 
homofobia. De acordo Aranha (2000) há estudos no campo 
da violência que envolvem, o preconceito, discriminação além 
do fenômeno do bullying, que apontam xingamentos, injúria 
como uma prática comum em relações interpessoais na escola 
e nos ambientes de acesso virtual comuns entre estudantes 
(cyberbullying).

 No artigo “Homofobia na perspectiva dos Direitos Humanos 
e no contexto dos estudos sobre preconceito e discriminação” há 
uma interessante problematização quanto ao termo homofobia, 
em relação às pessoas homossexuais, mas Rios (2007) lembra que 
essa apropriação no discurso acadêmico se deu a partir de uma 
solidificação da palavra homosexualphobia, que foi usada nas 
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pesquisas do psicólogo americano George Weiberg. Ele afirma 
que este termo veio a partir de uma experiência masculina que 
então originou a propagação de outras expressões que pudessem 
objetificar de forma correta e descrever a discriminação, como 
transfobia (travestis e transexuais), lesbofobia (lésbicas) e 
bissexualfobia (bissexuais).

Em 2016 a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), 
trouxe dados alarmantes sobre os hábitos dos adolescentes 
brasileiros. O trabalho, referente ao ano de 2015, foi realizado 
com estudantes concluintes do 9º ano em escolas públicas e 
privadas de todo o país, a maioria entre 13 e 15 anos. Os resultados 
mostram que o percentual de jovens que já experimentaram 
bebidas alcoólicas subiu de 50,3% em 2012, para 55,5% em 2015; 
já a taxa dos que usaram drogas ilícitas aumentou de 7,3% para 9% 
no mesmo período. Também subiu o número dos que relataram a 
prática do sexo sem preservativos, de 24,7% para 33,8% (BRASIL, 
2016). É na adolescência que se estabelecem hábitos que serão 
levados pela vida adulta. No Brasil 72% dos óbitos são provocados 
por doenças crônicas, e elas estão diretamente relacionadas a 
hábitos não saudáveis. 

Para que a escola possa desenvolver ações adequadas para a 
prevenção de discriminações, inclusive dos descritos acima precisa 
tomar consciência da força do preconceito, dos estereótipos e da 
discriminação nas relações sociais. No âmbito escolar promissor 
aos preconceitos e estereótipos, onde educação sexual não se 
faz presente ou então reforça cenários de intolerância, o bullying 
escolar pode abranger todos os atos de violência que acontecem 
de forma intencional.

O desenvolvimento do nosso trabalho ocorreu em escolas 
públicas e privadas do município de Santa Rosa, localizado na região 
noroeste do Rio Grande do Sul. Utilizamos como metodologia a 
formação de círculos tendo como modelo o Círculo de Cultura 
de Freire (2004), em que o diálogo em círculo, em colaboração, 
permite a reelaboração do mundo, emergindo uma consciência 
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crítica, onde os participantes extrojetam, pela força catártica da 
metodologia, seus sentimentos, suas opiniões: de si, dos outros 
e do mundo.

Foram realizadas ações em conjunto, com alunos, 
professores e direção, nos quais cada um teve como objetivo se 
conscientizar da importância de vivermos numa sociedade em 
que haja a cultura da paz, melhorando as relações sociais. Ao 
iniciarmos o nosso projeto atendemos três escolas públicas e 
uma privada desse município em diferentes níveis da educação 
básica: turmas de Ensino Fundamental, turmas de Ensino Médio e 
do Magistério formadora de futuros professores de séries iniciais 
do Ensino Fundamental e turmas do Ensino de Jovens e Adultos 
(EJA), além de um grupo de jovens salesianos, aonde foi possível 
desenvolver diferentes dinâmicas em círculos, conhecidos como 
Círculos da Paz. 

Os relatos das práticas em círculos datam das raízes dos povos 
nativos do mundo e, especificamente os Círculos de Diálogo, dos 
indígenas da América do Norte, servindo de fonte de sabedoria 
para as culturas ocidentais modernas (PRANIS, 2010:19). A Teoria 
dos Processos Circulares para Construção de Paz surge a partir 
da noção de criação de possibilidades para um entendimento 
mútuo, onde seja trabalhada a liberdade de expressão, revelando 
aspirações profundas, focando no que concebemos como valores 
fundamentais (PRANIS, 2010:25).

No Círculo de Cultura, o aprendizado se dá por reciprocidade 
de consciências, não havendo um professor que ensina, mas sim 
um coordenador que busca dar as informações solicitadas pelos 
participantes e propiciar condições adequadas para a dinâmica 
grupal, buscando não intervir diretamente no diálogo (FREIRE, 
2004). Nos círculos de Construção da Paz, o facilitador participa 
de todo o processo, podendo expressar suas opiniões, contar 
suas histórias, o que lhe aproxima muito do outro, sendo igual, 
o que acaba proporcionando uma abertura para a verdade e 
sinceridade, o que muitas vezes não é possível em sala de aula, 
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devido à própria timidez do aluno e por não se sentir adequado 
ao ambiente escolar. 

Existem diferentes modelos de Círculos, devido à ampliação 
de diversos tipos de problemas e a forma de enfrentá-los. Eles são 
diferenciados de acordo com suas funções: Círculo Restaurativo, 
Círculo de Diálogo, de Compreensão, de Restabelecimento, de 
Sentenciamento, de Apoio, de Construção de Senso Comunitário, de 
Resolução de Conflitos, de Reintegração e de Celebração (PRANIS, 
2010). 

Em nosso trabalho demos enfoque maior aos Círculos 
Restaurativos e de Compreensão, o Círculo Restaurativo é muito 
utilizado para lidar com diferentes tipos de conflitos e violência. 
Geralmente este tipo de Círculo acontece quando um fato 
está instaurado e pode progredir, como é o caso do bullying. 
Os Círculos Restaurativos podem ser considerados ações de 
prevenção secundária, que busca prevenir a evolução do problema, 
restringindo a sua duração e seu efeito (NEIVA-SILVA & CARVALHO, 
2007). 

Quando falamos em círculos restaurativos temos que 
considerar que a Justiça Restaurativa (JR) vem ganhando destaque 
como meio de resolução de conflitos a nível local e internacional. 
As práticas da JR dentro das abordagens dos Estudos de Paz 
estão se tornando uma arma poderosa para a diminuição da 
violência em diversas comunidades. Há casos de sucessos na 
Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos, África do Sul, Brasil 
dentre outros países.  

A Justiça Restaurativa pode ser definida, segundo Zehr, como: 

[…]um processo para envolver, tanto quanto possível, todos 
aqueles que têm interesse em determinada ofensa, num processo 
que coletivamente identifica e trata os danos, necessidades 
e obrigações decorrentes da ofensa, a fim de promover o 
restabelecimento das pessoas e endireitar as coisas, na medida 
do possível (ZEHR, 2012, p. 49). 
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Temos também a definição feita pela ONU (Organização 
das Nações Unidas) na resolução de 2002/12 de Processos 
Restaurativos,  

[…]significa qualquer processo no qual a vítima e o ofensor, e, 
quando apropriado, quaisquer outros indivíduos ou membros 
da comunidade afetados por um crime, participam ativamente 
na resolução das questões oriundas do crime, geralmente com a 
ajuda de um facilitador. Os processos restaurativos podem incluir 
a mediação, a conciliação, a reunião familiar ou comunitária 
(conferencing) e círculos decisórios (sentencing circles).

O Círculo de Compreensão tem como propósito conhecer o 
contexto e as causas de um determinado comportamento, para 
preveni-lo, buscando reduzir, e não curar determinado problema, 
sendo uma prevenção de nível primário, buscando a promoção e a 
manutenção da saúde e do bem- estar (NEIVA-SILVA & CARVALHO, 
2007). 

Os Círculos permitem e estimulam a reflexão sobre o 
comportamento destacado, ouvindo e respeitando todas as vozes 
dos indivíduos (PRANIS, 2010). Nossos círculos foram desenvolvidos 
durante cinco encontros para cada turma, tendo sempre entre 15, 
no máximo 20 alunos, evitando assim que se dispersassem durante 
as dinâmicas. Utilizamos diferentes dinâmicas, sempre tendo como 
foco as comunicações não violentas, entre elas: vídeos, jogos, 
objetos pessoais dos alunos e materiais didáticos pedagógicos, 
entre outros.

Durante esses momentos foi realizada uma cerimônia 
de abertura e uma de fechamento, este momento é marcado 
como um momento sagrado, onde os alunos participaram como 
presenças distintas de outros encontros que são realizados nesses 
espaços. Nesse momento utilizamos um objeto da fala, o qual 
escolhemos previamente, como na maioria eram crianças e 
adolescentes, utilizamos algo que eles pudessem apertar, que 
fosse maleável, que de uma certa forma pudesse dar uma certa 
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segurança a eles na hora da sua fala. Esse objeto era um ursinho 
de pelúcia, o que naquele momento representava algo muito 
próximo com a sua infância. Explicamos para eles que aquele 
objeto é que daria o sentido a organização do círculo, que cada 
um deveria falar somente quanto estivesse com o objeto em suas 
mãos. Segundo Pranis (2010), o objeto da fala é um elemento onde 
somente a pessoa que detém poderá falar, passando por todo o 
círculo sequencialmente. Este recurso promove a manifestação 
das emoções, escuta mais profunda e reflexão cuidadosa de 
cada um. 

Como facilitador desse processo participaram 3 alunos do 
Curso Superior de Licenciatura em Ciências Biológicas, estando 
dois deles no último semestre e já tendo passado por todas as 
disciplinas de didática e metodologias pedagógicas, uma aluna 
do sexto semestre e a orientadora do projeto, professora há 20 
anos, já tendo ministrado aulas nos diversos níveis de ensino. 
Pela escola deveria participar alguém da coordenação ou mesmo 
algum professor que pudesse acompanhar todo o desenvolvimento 
do projeto, principalmente em momentos em que tivéssemos 
no contato direto com os alunos, visto estarem mais próximos 
do indivíduo e conhecerem a realidade do mesmo, caso viesse 
a surgir alguma questão de maior problemática o que poderia 
muitas vezes ser amenizada por essa pessoa. 

Os encontros foram realizados na própria escola e 
o cronograma foi definido na apresentação do projeto, 
podendo ser no mesmo turno ou em interturnos, conforme 
a necessidade da escola. Todas as dinâmicas propostas foram 
iguais para todas as escolas e turmas, o nosso objetivo não 
era desenvolver metodologias diferenciadas, mas iguais para 
realmente observarmos os problemas encontrados tanto em 
espaços públicos quanto em privados. 

No primeiro encontro foi pedido aos alunos que escrevessem 
seus nomes, apelidos ou como gostariam de ser chamados em 
crachás de identificação, os quais foram utilizados em todos os 
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outros encontros. Foram descritos pelos mesmos com canetinhas 
coloridas, valores que a escola oferece para eles e valores que eles 
têm a oferecer para a escola. Percebeu-se timidez nos primeiros 
encontros, inclusive alguns se tornavam arredios durante as 
suas falas e se travavam naquele momento, como estávamos 
conhecendo-os não forçamos ninguém a falar, mas na grande 
maioria pode observar-se que eles estavam querendo expressar 
algo, seja através da própria fala ou até mesmo de gestos que 
iam sendo expressos. Em todos os círculos utilizamos um tapete 
redondo que simbolizava o formato do círculo e uma das peças 
principais da dinâmica. O tapete era colorido. 

No segundo encontro iniciamos perguntando: “Como foi 
a sua semana?”, e cada um dos alunos contou o que aconteceu, 
coisas boas e coisas ruins. Seguimos passando um vídeo intitulado: 
“Princípio 90- 10”, onde mostra que 10% do que ocorre em nossas 
vidas não depende de nós, porém os outros 90% dependem das 
nossas reações. Através da história do filme os fizemos perceberem 
naquele momento que muitas vezes as críticas deles, as agressões 
deles que eles têm durante o dia poderão estar relacionadas 
diretamente as demais ações negativas que acontecem nas 
próximas horas. 

No terceiro encontro foram levados papéis coloridos (preto, 
marrom, vermelho, rosa, amarelo, verde e azul), pedindo aos 
alunos que pegassem a cor de sua preferência e demonstrasse 
qual delas simbolizava a semana anterior. Após, foi efetuada 
a brincadeira da teia da amizade onde deveria ser passado ao 
colega um barbante, falando as características do mesmo. Foi 
possível ver que em uma sociedade um depende do outro, e 
em uma escola essa ligações são feitas pelo afeto e amizade 
e o quão importante é reconhecermos as qualidades dos seus 
colegas e professores. 

No quarto encontro cada aluno deveria levar um objeto de 
estimação, contando a história daquele objeto e a sua importância 
por ele. Por fim, foi passado um vídeo em que o DJ Alok fala sobre a 
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sua crença em Deus, e pedido aos alunos que contassem em quem 
(pessoa, entidade, crenças…) se apegava ou pedia ajuda em um 
momento triste. Finalizamos esse dia com outro vídeo intitulado “O 
trem da vida” mostramos para eles a importância de cada uma das 
pessoas envolvidas em nossas vidas, que muitas delas embarcam 
logo que nascemos como nossos pais e irmãos e que muitas por um 
breve período de tempo, existem em nossas vidas muitas estações 
de embarque e desembarque e ao longo de nossa trajetória muitas 
serão aquelas que irão desembarcar e outras tantas continuar o 
caminho junto com a gente, porém é fundamental que tenhamos 
respeito, amor e humildade para com todas elas. 

Em nosso último encontro, utilizamos figuras de emojis 
(alegres, tristes, pensativos, amorosos), eles deveriam escolher 
qual deles representava mais o que eles estavam sentido perante a 
semana e os acontecimentos que haviam ocorrido. Nesse mesmo 
dia foi solicitado que eles escrevessem uma qualidade relacionada 
a um colega em um papel, colocando dentro de um balão e os 
enchendo. Os balões foram misturados e estourados, cada um 
pegando um papel aleatório e dizendo se concordavam com aquela 
qualidade que o colega escreveu sobre o outro.

Após o desenvolvimento das dinâmicas observamos que 
embora as classes sociais fossem um pouco diferenciadas nas 
escolas públicas e privadas, os problemas eram muito parecidos, 
o que fez nós repensar sobre a questão da escola, o tipo de aluno 
e a sociedade, chegando à conclusão que os diversos problemas 
encontrados eram frutos da própria sociedade, das suas normas e 
regulamentações e não questão de um aluno A ou B e na grande 
maioria das vezes não estava ligado a escola em si. 

Pode-se perceber uma evolução significativa na empatia 
e respeito entre eles, desde o momento em que começamos o 
primeiro círculo e o último, durante essas cinco semanas houve uma 
crescimento pessoal e educacional muito grande entre eles, isso 
pode ser facilmente percebido em relação as primeiras perguntas 
que eram feitas, aonde muitos não queriam nem sequer falar e 
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o último aonde aguardavam ansiosos o momento da sua fala. 
Importante frisar que nesses momentos muitos foram os temas 
debatidos, entre eles: drogas, sexualidade, respeito com os seus 
familiares, várias patologias que foram descritas nesses encontros 
e que muitas vezes nem mesmo os professores que encontram- 
se todos os dias com eles sabiam. Casos de adoção que foram 
apresentados perante os seus colegas, notou-se realmente que 
eles encontraram no Círculo da Paz segurança, abertura para suas 
falas, o que muitas vezes não é possível dentro de uma sala de 
aula em um período normal da disciplina.
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Muito se tem dito dentro do ambiente 
universitário sobre o respeito à diversidade e 
a necessidade de uma educação para a paz. 

Entretanto, pensamos que há uma 
necessidade constante de se pensar e 
repensar a “Não-Violência” na educação na 
América Latina, tendo em vista a grande 
polarização da sociedade brasileira e, por 
conseguinte, da própria universidade.

O livro “A não-violência e a educação 
da América Latina – volume 2” é uma 
continuação da abordagem sobre o tema, 
como sequência independente do livro “A 
educação, a cultura e a não-violência na 
América Latina (2020)” que teve uma 
aceitação enorme do público leitor cientí-
fico, por intermédio de sua gratuidade nas 
redes sociais. 

Este segundo volume, portanto, terá 
inicialmente um lançamento virtual, em 
e-book fechado, totalmente gratuito para os 
leitores que optarem pela pesquisa científica. 

Cabe destacar que cada um dos autores 
deste livro, em capítulos individuais ou 
coletivos, é responsável pelos seus pensa-
mentos e por sua construção científica 
totalmente livre. 

Exatamente pelo respeito à diversidade, 
tão pregada na academia, algumas vezes de 
forma utópica, nos reservamos a preservar a 
integralidade de exposições muitas vezes 
contrárias entre si, em capítulos indepen-
dentes, pois julgamos que a verdadeira 
“não-violência”, termo adotado pelo grupo 
LABIRINTOS e KITANDA, está no fato de 
aceitar a historicidade de cada pesquisador 
e respeitar as suas leituras e caminhadas. 

A presente coletânea é fruto de uma 
parceria proativa de todos os componentes 
da obra, que se prontificaram a executar as 
tarefas necessárias para que pudéssemos 
lançá-la no segundo semestre de 2020. 

A eficácia dos autores, com meta única 
estabelecida, que agora o leitor tem em 
mãos, criou esta publicação internacional 
como um projeto de integração literária e 

científica em torno das grandes áreas da 
educação, da cultura e da não-violência na 
América Latina. Ela possui publicações de 
autores dos seguintes países, em ordem 
alfabética: Argentina, Brasil e Chile. 

Na visão dos diversos protagonistas da 
obra, de acordo com a sua pesquisa e estilo, 
o leitor irá se deparar com obras de cunho 
acadêmico-científico e outras de organiza-
ção criativa e literária. Todas, contudo, terão 
o mesmo eixo de desenvolvimento: a busca 
da não-violência, ou seja, a difusão da paz. 

É fato que a educação e a cultura já 
possuem o seu caráter transformador, 
ocupando o lugar merecido de destaque na 
história de nossos povos e, por consequên-
cia, no corpo do texto. Acreditamos, contu-
do, que este livro, tanto quanto o anterior, 
contribui um pouco mais para o diálogo do 
assunto, do processo de sociabilização e de 
amorosidade nos espaços educativos e 
intelectuais de nossa latinidade.

Por fim, cabe destacar que todos nós, os 
participantes do livro, tomamos consciência 
da importância de nosso papel no processo 
de contribuição para o avanço de nossos 
povos no contexto da América Latina, nos 
assuntos tomados como foco dessa coletâ-
nea. Esperamos que você possa crescer, no 
decorrer da leitura ou pesquisa científica no 
livro, pois em um primeiro momento, tais 
textos custaram um grande empenho de 
nossa parte.

Parabéns a todos nós, autores e autoras, 
pela consecução de mais esse objetivo 
intelecto-profissional.

Agradecemos, também, aos leitores que 
investiram ou investirão tempo na leitura de 
nossa arte.

Os (as) organizadores(as)
Santa Maria, RS, julho de 2020.
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