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RESUMO 

Esta dissertação dialoga com os domínios epistemológicos da Educação Comparada e História 

da Educação. Trata da Transição para e Consolidação do ensino misto confessional no 

Colégio Salesiano de Juazeiro do Norte – Ceará, destacando o período de 1970 a 1985. Parte 

da análise dos fluxos discursivos entre Dom Bosco – fundador do Sistema Preventivo na Itália 

– e Padre Cícero – primeiro interessado pela implantação da Pedagogia Salesiana em Juazeiro 

do Norte. Enfatiza a operacionalização das práticas pedagógicas dos Salesianos imigrantes, 

nos primeiros anos de atuação no referido município. Em seguida, toma como foco a transição 

do ensino confessional masculino para o ensino misto confessional. Para isso, destaca o 

processo de feminização do magistério, a atuação dos padres-professores e a ideia de uma 

―pedagogia da igualdade‖ direcionada e executada por distintos sexos/gêneros. Ressalta os 

dilemas da educação católica, no contexto investigado e a ação pedagógica dos Salesianos, 

demonstrando a existência de performatividades (des) generificadas no cotidiano escolar. A 

fim de entender como o Sistema Preventivo buscou reproduzir sujeitos para além dos muros 

institucionais, discorre sobre o Regime Militar e a Pastoral da Juventude, vendo-os como 

pontos basilares para a consolidação do ensino misto confessional na realidade do município. 

Antes de finalizar, dialoga com as noções de vigilância preventiva e a urgência da coeducação 

salesiana, deixando questionamentos em aberto. Evidencia que, para a condução desta 

investigação, foi de suma importância à abordagem interdisciplinar, a leitura da historiografia 

consultada, além das crônicas da casa, regulamentos, relatórios anuais, circulares e subsídios 

preservados no arquivo escolar salesiano, bem como quatro entrevistas com ex-alunos e ex-

alunas (atuais funcionárias) da referida instituição. Como resultado, apresenta um conjunto de 

evidências de que o projeto educacional do Padre Cícero, isto é, a atuação dos Salesianos em 

Juazeiro do Norte, foi aceito pela população local, a qual via na educação escolar um caminho 

para o progresso e civilidade do município. Na transição para o ensino misto confessional, o 

processo foi amistoso, embora tenha despertado uma série de ressignificações de sentidos no 

cotidiano pedagógico. A condição juvenil e as performatividades de gênero foram mantidas. 

O sexo visto como natural e ligado à anatomia física. A juventude, dependendo da situação, 

discursada com enunciados positivos ou negativos. Em busca da desnaturalização da vida, dos 

sexos, gêneros e idades, esta dissertação encerra com alguns questionamentos sobre a 

coeducação nas instituições ligadas à Igreja Católica, buscando despertar reflexões e futuros 

estudos. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Católica. Instituição Escolar. História da Educação 

Comparada 



 
 

ABSTRACT 

This work speaks to the epistemological domain of Comparative Education and History of 

Education. It's Transition and Consolidation of mixed confessional education at the Salesian 

College of Juazeiro - Ceará, highlighting during 1970-1985. Part of the analysis of discursive 

flows between Don Bosco – founder of the Preventive System in Italy – and Padre Cicero, 

who was first interested in the implementation of the Salesian pedagogy in Juazeiro. 

Emphasizes on the operationalization and practices of the Salesians immigrants in the early 

years of operations in the municipality.  Then takes a focus on transition from male 

confessional education to coeducation. To do this, highlight the process of feminization of 

teaching, the work of priests, teachers, and the idea of ―the pedagogy of equality" directed and 

performed by different sexes/genders.  Highlights the dilemmas of Catholic education in the 

investigated context and pedagogical action of the Salesians, demonstrating the existence of 

performances un-gendered in everyday school life.  In order to understand how the Preventive 

System sought to reproduce subjects beyond the institutional walls, discusses the military 

regime and Youth Ministry.  Seeing them as key points to the consolidation of 

denominational education in mixed reality of the city.  Before finalizing, dialogues with the 

notions of preventive vigilance and urgency of the Salesian coeducation left many questions 

open. This paper will investigate what is of paramount importance to the interdisciplinary 

approach, the reading of historiography consulted in addition to the chronicles of the house, 

regulations, annual, circular, and subsidies preserved in the Salesian school file reports.  As 

well as four interviews with former students and current faculty of the institution. As a result, 

this paper will present a range of evidence that the educational project of Padre Cicero, e.g. 

the performance of the Salesians in Juazeiro. Whose practices were accepted by the local 

population and is seen in the education a path to progress and civilization of the municipality.  

The transition to coeducation confessional, the process was friendly, although it aroused a lot 

of reinterpretation of meaning in everyday teaching. The condition of youth and gender 

performances were held.  Sex is seen as connected to the natural and physical anatomy.  The 

youth, depending on the situation, respond with positive or negative statements.  In search of 

the denaturalization of life, sexes, genders, and ages this dissertation concludes with some 

questions about coeducation institutions linked to the Catholic Church.  And in doing so seeks 

to awaken reflections and future studies. 

 

KEY-WORDS:  Catholic Education. School Institution. History of Comparative Education 
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1   APRESENTAÇÃO  

 

Desde a minha infância, aprendi com gestos, falas, sorrisos e silêncios. Em casa, 

dei os primeiros passos rumo ao desconhecido. Segurei a mão da minha mãe para não cair. 

Pronunciei as primeiras palavras. Corri em direção ao meu pai. Brinquei até cansar. Quebrei 

perna, braço e ilusões.  

Criei e recriei estórias inimagináveis, onde pudesse ser apenas eu ou, talvez, o 

melhor de mim. Nos anos de 1990, chorei e fingi dores só para ter um pouquinho de atenção. 

Esperei a Xuxa descer de uma nave espacial. Aguardei meu pai chegar com o presente de 

Natal, mas quase sempre ele não chegou. E, mesmo assim, fui feliz. 

Quando completei seis anos, comecei a frequentar uma sala de Alfabetização, no 

Centro Educacional Professor Moreira de Sousa – C.E.M.S, reconhecido até então como uma 

das principais escolas públicas de Juazeiro do Norte, localizado no Ceará. Ainda me lembro 

com carinho das minhas primeiras professoras: ‗Tia Lúcia‘ e ‗Tia Teta‘. Esta última, apesar 

de ser chamada de ‗tia‘, é minha irmã mais velha, uma das responsáveis por eu saber ler e 

estar escrevendo estas palavras. 

Minha vida mudou, quando entrei na Instituição Escolar. Aprendi a viver em 

grupo, a calar, a pedir permissão e a ocultar vontades que pulsavam dentro de mim. Aprendi 

que entre meninos e meninas existiam muitas diferenças, além do órgão genital. Enquanto os 

meninos eram incentivados a brincar de bola ou luta, vestir azul e ter uma agressividade que 

eu nunca tive, as meninas eram estimuladas a brincar de boneca e casinha, usar roupas de cor 

rosa, falar mais baixo, fechar as pernas e agir de modo que eu não podia.  

Por muito tempo não questionei isso. De certa forma, até gostava, pois sentia que 

necessitava fazer parte de algo. Nunca desejei ser diferente dos outros. Queria comer, andar, 

falar, vestir igual aos meninos da minha idade. No entanto, quanto mais envelhecia, percebia 

que não me enquadrava nos padrões sociais. Eu me percebia como alguém de mente inquieta, 

apressada, daquelas que querem tudo, nada e um pouco mais.  

No início da juventude, os meus pensamentos ganharam novos contornos e 

intensidades. No seio familiar e na instituição escolar, eu fui modelado, disciplinado, 

civilizado, mesmo sem saber o impacto que isto teria na construção da minha identidade ou na 

identidade que um dia desejei para mim.  

Recordo que, constantemente, ficava a questionar a relação entre meu pai e minha 

mãe, minhas irmãs e meus cunhados, eu e os outros. Não entendia porque os homens 
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controlavam as ações das mulheres ou porque elas aceitavam tudo silenciosamente. Diversas 

vezes, presenciei cenas de violência física e verbal. Eu ficava indignado, mas ouvia dizer que 

aquilo fazia parte da ―Natureza Humana‖.  

Naquele tempo, eu também era silenciado. Se por um lado, tinha o sexo 

supostamente gerador de normas e condutas sociais, por outro possuía uma idade que não 

beneficiava o meu poder de voz. Desde pequeno, ouvi dizer que a juventude era uma fase 

propícia ao erro. Logo, eu deveria controlar o meu corpo e a minha mente. Nesta jornada, a 

Família, a Igreja Católica e a Instituição Escolar me guiariam, para que eu viesse a me tornar 

um Homem, com H maiúsculo.  

Após a morte da minha mãe, percebi que estava trilhando um caminho diferente 

dos demais. Meu corpo se modificara com a chegada de uma nova fase. Aos 13 anos, eu já 

não era mais o mesmo de outrora. Minha mente era uma enigmática Caixa de Pandora. 

Tempos depois, ao assumir minha orientação sexual, rejeitei de imediato o destino que 

construíram para mim. Fiquei mais corajoso, audacioso e decidi enveredar pela militância, em 

prol de relações mais humanas, independentemente do sexo, cor ou religião. 

Hoje, aos 25 anos de idade, estou aprendendo a subverter e a entender a ordem, 

sob alguns aspectos histórico-culturais que julgo importantes, e isso me faz bem. Não 

contesto de todo a importância das instituições sociais. Elas são imprescindíveis para a 

formação dos sujeitos. Todavia, acredito que as mesmas também podem ser transgredidas, 

num processo lento, que resultará, algum dia, em novas maneiras de ser, pensar e agir. Talvez 

isso seja uma utopia, mas eu quero crer nessa possibilidade.   

Ao lembrar a minha trajetória pessoal, percebo que ela está relacionada com as 

escolhas profissionais que fiz posteriormente. Entre 2008 e 2011, cursei Licenciatura em 

História, no Centro de Humanidades da Universidade Regional do Cariri – URCA. Em 

meados da graduação, decidi percorrer novos caminhos de estudo, a saber, a História da 

Educação do Cariri cearense.   

Sob a orientação da Doutora Zuleide Fernandes de Queiroz, realizei um trabalho 

de conclusão de curso intitulado Evangelizar Educando e Educar Evangelizando: 

Representações sobre os Salesianos em Juazeiro do Norte (1923-1944), além de me 

aproximar cada vez mais do campo da Educação e suas influências na (re) produção dos 

sujeitos. 

A escolha desse objeto de estudo esteve envolvida com questões subjetivas. Sou o 

sétimo filho de uma família católica, onde a religião e a educação escolar são vistas como 

essenciais para a organização de práticas e discursos. Cresci caminhando entre os romeiros de 
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Juazeiro do Norte, ouvindo liturgias, vendo aqueles que olham para a estátua do Padre Cícero 

Romão Batista e não conseguem esconder a admiração e a fé. Meu próprio nome me foi dado 

em homenagem a este ‗Santo Popular‘.  

O Padre Cícero, segundo a historiografia, deixou em testamento para a 

Congregação Salesiana, oriunda da Itália, a maior parte da sua herança com a intenção de que 

ela criasse uma instituição escolar destinada aos meninos da região, o Colégio Salesiano São 

João Bosco. Este existe até hoje, no mesmo endereço, localizado próximo ao Santuário do 

Sagrado Coração de Jesus.  

Ao acompanhar a minha mãe para assistir missas nesse Santuário, lembro-me que 

olhava para a outra margem da rua e ficava encantado com o tamanho do Colégio. Muitas 

vezes imaginei o que acontecia por trás daqueles imensos muros. Depois de muitos anos, 

decidi pesquisar a referida instituição confessional. Nunca estudei nela, pois não tinha 

condições financeiras para frequentá-la, porém ela sempre esteve, de alguma maneira, 

presente nas minhas memórias.  

Em 2012, concorri a uma vaga na seleção de Mestrado em Educação Brasileira, 

pela Universidade Federal do Ceará – UFC, na linha de pesquisa História da Educação 

Comparada – LHEC. Ao ser selecionado, além de receber uma bolsa de estudos do CNPq, fui 

agraciado com novos sonhos e realizações. Recebi a orientação da Doutora Maria Juraci Maia 

Cavalcante. Tomei parte nas atividades de um grupo de pesquisa, onde conheci pessoas e 

pude, por meio de algumas viagens de estudo, visitar lugares inesquecíveis. 

Institucionalmente, esta pesquisa que agora apresento foi realizada, no eixo de 

Instituições, Ciências e Práticas Educativas, dialogando, porém, com o eixo de Família, 

Sexualidade e Educação. Acredito que essa prática multidisciplinar ajudou a ampliar os meus 

horizontes, quanto à delimitação do objeto estudado, permitindo alcançar aspectos, para além 

do pré-estabelecido. 

Juazeiro do Norte tem mais de um século de emancipação política. É reconhecido 

mundialmente, como o espaço territorial associado ao ‗milagre da hóstia‘
1
, as romarias e as 

iniciativas do Padre Cícero. Todavia, muitas facetas da História local ainda são 

desconhecidas.  Pretendendo mudar essa situação, considero, como integrante da LHEC, que 

o arquivo do Colégio Salesiano São João Bosco, assim como quaisquer outros, é um celeiro 

de memória, onde estão guardados fragmentos e indícios de uma determinada realidade, logo 

                                                           
1
  Sobre este acontecimento, enquanto fenômeno político e religioso que extrapola o foco desta investigação, ver 

Della Cava (1976). 
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deve ser preservado, tornando-se, futuramente, um lócus importante para pesquisas de cunho 

sociocultural.  

A referida instituição confessional tem 72 anos de existência. Neste período, 

dirigiu a formação de muitos jovens, que se tornaram ilustres profissionais liberais da região, 

com ―um elevado nível de qualidade do ensino, levando-se em consideração as aprovações 

em concursos públicos, os exames vestibulares e os relatos de ex-alunos‖ (ALMEIDA, 2013, 

p.27). 

A bibliografia sobre os Salesianos, comparada a outras temáticas, não é extensa, 

mas mostra-se rica em possibilidades de leitura e interpretação. Entre as obras principais, 

pode-se destacar Azzi (1982), Braido (2008), Brocardo (2005), Castro (2001), Ferreira 

(2008), Villanueva (2009).  

Os livros de Della Cava (1976) e Machado (2001) também mencionam a presença 

dos Salesianos em Juazeiro do Norte, porém, evidenciam apenas o contato entre os sacerdotes 

italianos e o Padre Cícero. Nesse sentido, diante da bibliografia exposta, é nítido que ainda há 

lacunas a serem preenchidas por novas investigações. 

A principal obra historiográfica sobre a atuação dos Salesianos em Juazeiro do 

Norte foi realizada por Almeida (2011). Em sua tese, posteriormente publicada em forma de 

livro (2013), a autora destaca o projeto educacional do Padre Cícero, a construção do Colégio 

Salesiano São João Bosco e suas práticas educativas voltadas exclusivamente para o púbico 

masculino, durante os anos de 1939 a 1970.  

Após este período, a referida instituição passou a adotar o ensino misto. A partir 

destas informações preliminares e com a finalidade de investigar este processo de mudança 

para e consolidação do ensino misto salesiano, tornou-se válido o diálogo entre a Educação 

Comparada e a História da Educação.  

Segundo Carvalho (2008) os primeiros estudos comparados tinham a intenção de 

conhecer a realidade das outras nações, para adotar diretrizes pedagógicas e organizacionais 

semelhantes, a fim de modernizar os sistemas de ensino, ou fundamentar as decisões políticas 

sobre as futuras reformas educacionais.  

O interesse pelo espaço nacional estrangeiro, como referência, durou até o começo 

do século XX. As viagens, expedições e intercâmbios, decorrentes das práticas de estudos 

empíricos, resultaram em relatórios e informes sobre as vivências no exterior, principalmente 

sobre os Estados Unidos e países europeus, tomados como modelares no campo da educação 

escolar.   
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Após a leitura crítica de alguns resultados, intelectuais dos estudos comparados 

passaram a defender a premissa de que os sistemas de ensino deveriam ser analisados, 

levando em consideração o contexto social, as particularidades políticas e culturais, nas quais 

estavam inseridos.  

Terminada a Primeira Guerra Mundial, vários pressupostos teórico-metodológicos 

dessa área tiveram um considerável aprofundamento, o que possibilitou o alcance do status de 

Ciência para a Educação Comparada, impulsionando a sua entrada em currículos de formação 

de professores, nas universidades de distintos países, inclusive no Brasil (LOURENÇO 

FILHO, 2004).  

Em meados dos anos de 1960, acreditava-se que a comparação entre os sistemas 

de ensino traria benefícios para a humanidade, tais como a eliminação do 

subdesenvolvimento, o progresso, a mobilidade social, o crescimento econômico e o avanço 

da ciência. Por outro lado, buscava-se um maior rigor científico e novas maneiras de entender 

as relações sociais (MADEIRA, 2008).  

Nessa conjuntura, o macro era valorizado em relação ao micro. A Educação 

Comparada ganhou impulso e apoio de agências internacionais. A UNESCO passou a 

subsidiar financeiramente estudos que fornecessem uma visão mais ampla sobre os sistemas 

de ensino presentes nos países ligados a ela (FRANCO, 2000).  

Na década de 1970 e nos anos seguintes, o caráter microssociológico foi 

questionado, pois, supostamente, escondia aspectos relevantes da realidade social e seus laços 

com outras localidades. Houve um declínio nas produções, provocado pelas críticas as teorias 

de modernização e a validade científica dos resultados alcançados (Op. Cit.).  

No raiar do século XXI, após a desnacionalização da economia, da reorganização 

da ordem mundial, das reconfigurações nos Estados-Nações e da influência de agências 

nacionais e internacionais sobre as políticas de ensino – tais como a CAPES, BM, OCDE e 

novamente a UNESCO – a Educação Comparada ressurgiu com força no meio acadêmico 

(CORREA, 2011; MADEIRA, 2008).  

Nas pesquisas da LHEC, onde esta dissertação está inserida, investigações inter e 

intraespaciais estão ganhando prestígio. A abordagem quantitativa, utilizada nas pesquisas, 

para legitimar índices e sustentar dados objetivos, dialoga com a abordagem qualitativa, 

destacando as experiências humanas.  

No domínio da Educação Comparada, desde o início do século XXI, o diálogo 

com outras ciências vêm assumindo uma postura endógena, ampliando conhecimentos através 

da multidisciplinaridade e do deslocamento conceitual.  
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De acordo Mitter (2012), são nítidas mudanças no paradigma teórico desse 

domínio de estudos decorrentes de diversos fatores, entre eles, os conceitos de análise, a 

interpretação dos acontecimentos na realidade educacional e os impactos sofridos pelo 

domínio de estudos provenientes de ciências afins e das humanidades. 

Atualmente, a perspectiva comparada também vem se aproximando da História da 

Educação, o que tem possibilitado um conjunto amplo de pesquisas que buscam captar os 

complexos processos da difusão ou ressignificação de modelos educacionais, assim como as 

reformas de ensino.  

De acordo com Ó e Carvalho (2009) essa associação entre os dois domínios 

manifesta-se em facetas distintas.  

[...] por um lado, ocorre a par de um questionamento acerca do papel do 

conhecimento educacional (e, em particular, dos saberes da história da educação e 

da educação comparada) na construção das realidades educativas; por outro, 

envolve-se numa procura dos sentidos e dos processos que vêm dando forma a 

novas identidades culturais, não circunscritas à escala nacional (p. 166). 

 

A História da Educação pode ser entendida como ―um discurso científico sobre o 

passado educacional, nas suas diversas dimensões e acepções, tendendo para uma história 

total, mas é também memória e paradigma‖ (MAGALHÃES, 2005, p. 97). É memória 

enquanto preservação, sistematização e divulgação de materiais arquivísticos. É paradigma, 

pois possibilita escritas e projeções de experiências variadas, sendo um dos principais 

caminhos para se chegar próximo à ação educativa.   

A partir do diálogo entre os referidos domínios epistemológicos, percebe-se que 

historiar uma instituição escolar não significa apenas explicá-la minuciosamente, mas analisá-

la ou descrevê-la em uma realidade mais ampla, na qual estão presentes as transformações 

advindas do âmbito local, nacional e internacional, sem perder de vista suas configurações 

básicas.  

De acordo com Nóvoa (1998), seria necessário germinar um novo tipo de ciência, 

onde esta ―não se inclua no excesso do mesmo, mas na aceitação do outro; uma ciência que 

não reivindique a explicação singular, mas que reconheça na pluralidade de sentidos; uma 

ciência que compreenda os limites de sua interpretação‖ (CATANI, 2011, p. 44 - 45). 

Em tempos Pós-Modernos, onde os fluxos discursivos não são estudados em 

demasia, o debate referente ao tempo e espaço parece ser de suma importância para os estudos 

de Educação Comparada e História da Educação. Ao refletir sobre isso, Nóvoa (2000), 

ressalta que a serventia de uma definição puramente física do espaço e de uma definição 
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puramente cronológica do tempo é inviável, pois ambos estão fundidos numa mesma 

realidade.  

Estamos colocados perante uma nova concepção que nos convida a olhar para a 

largura e para a espessura do tempo. Uma largura que permite a fluidez histórica, 

concebendo o presente não como um ‗período‘ mas como um processo de 

transformação do passado no futuro (e vice-versa). Uma espessura que nos faz viver, 

simultaneamente, diferentes temporalidades, sobrepostas de tal maneira que o tempo 

deixa de ser um ‗fio‘ (o fio do tempo) para se representar como uma corda onde 

muitos fios se torcem uns sobre os outros (p. 125). 

 

Da mesma forma, o espaço também deve ser repensado, pois não se limita às suas 

margens físicas. Ele nunca é neutro, mas simbólico. Assim como o tempo, é reconstruído, 

ressignificado, valorizado permanentemente a partir dos fluxos discursivos, das tradições, 

traduções culturas, etc.  

Parece-me que apesar dos avanços, um grande desafio para as pesquisas nos 

domínios de Educação Comparada e História da Educação ainda é o estudo dos modos de 

subjetivação. Todavia, a ênfase dada pela perspectiva sócio-histórica de educação, aos 

processos de circulação do conhecimento, já indicam que o fenômeno da subjetivação não 

resulta apenas de mecanismos psicológicos, mas também sociológicos.  

Nesta investigação, compartilha-se da ideia de que o sujeito não existe antes do 

mundo cultural, social, político e econômico. Ele é visto como algo agônico, no sentido de ser 

uma provocação permanente das relações de poder-saber-subjetivação. É mutável e gestado 

conforme as instituições sociais das quais faz parte.  

Para Foucault (2009) esta última é um espaço de sequestro, assim como o 

hospital, a prisão e o quartel. Ela retira os indivíduos do convívio familiar ou social mais 

amplo, durante certo período, para moldar suas condutas, disciplinar seus comportamentos e 

formatar aquilo que pensam, ou seja, para subjetivar suas vidas.  

Nesta perspectiva, fica evidente que a tentativa de (re) produzir o sujeito está 

expressa em inúmeros dispositivos, estratégias e agenciamentos, nas relações entre 

professores e alunos, nos métodos educativos, na concepção de aprendizagem, nas normas e 

condutas impostas, etc.  

Os modos de subjetivação, pensados por Foucault, referem-se a um processo, algo 

transitório, que busca transformar os seres humanos em sujeitos. Isso significa dizer, 

conforme Revel (2005, p. 82) que ―há somente sujeitos objetivados e que os modos de 

subjetivação são, nesse sentido, práticas de objetivação‖, isto é, os sujeitos incorporam 

maneiras de ser, pensar e agir, de acordo com o que é esperado socialmente e/ou por eles 

mesmos.  
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Os modos de subjetivação contribuem para que os sujeitos sejam governados, 

externamente, por outros e, internamente, pelas suas próprias consciências, em permanentes 

repressões e/ou desejos. Porém, nessa (re) produção, eles não são passivos. Conseguem 

driblar a ordem pré-estabelecida e contestar as normas vigentes, num eterno processo de 

perdas e ganhos, do nascimento a morte.  

É válido ressaltar que os modos de subjetivação nem sempre fazem uso de coação 

ou exploração. Muitas vezes, são aceitos sem questionamentos ou mesmo entendimento da 

sua existência, isto é, são naturalizados. Em contrapartida, os sujeitos conseguem, de maneira 

fortuita ou voluntária, burlar, escapar ou ultrapassar as classificações e as normatizações 

impostas pelos discursos. Estes, segundo o parecer proposto, estão em permanentes fluxos 

que envolvem diversas instâncias de tempo e espaço. 

A análise e/ou descrição de tais processos adentram as margens do passado, com 

teor crítico, desnaturalizando a vida individual e social. No entender do filósofo francês, os 

discursos significam um conjunto de enunciados que estão relacionados a regras de 

funcionamento comum. 

Essas regras não são somente linguísticas ou formais, mas reproduzem um certo 

número de cisões historicamente determinadas [...]: a ‗ordem do discurso‘ própria a 

um período particular possui, portanto, uma função normativa e reguladora e coloca 

em funcionamento mecanismos de organização do real por meio da produção de 

saberes, de estratégias e de práticas (REVEL, 2005, p. 37).  

 

A partir dessas premissas e dos estudos histórico-comparados, pensa-se que os 

fluxos discursivos abrangem a transmissão, incorporação e/ou ressignificação de distintos 

elementos, alicerçados na tríplice relação poder-saber-subjetivação, incorporados também nas 

práticas pedagógicas.  

O que é escrito ou falado pelos sujeitos não são conteúdos tomados como 

verdades universais e absolutas, embora ressaltem indícios importantes de seus modos de 

subjetivação. Defende-se que tais fluxos buscam consolidar normas e valores implícitos no 

imaginário dos receptores e emissores.  

Além de Foucault, Elias (1993, 1994a, 1994b) também contribui para o presente 

estudo, ao trazer um arcabouço teórico promissor para o entendimento da sociabilidade. 

Conforme o autor alemão, o processo civilizador desenvolve um padrão social de 

comportamento e de sentimento, o que possibilita uma sensação de pertencimento a um grupo 

sociocultural, o desejo de identificação e autocontrole.  

A partir do exame de alguns manuais de boas maneiras, em circulação na Europa 

moderna, Elias tenta demonstrar que os princípios de ser, pensar e agir, foram inseridos na 
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estrutura mental e emocional da aristocracia ali radicada, e posteriormente apropriados pela 

burguesia, quando o regime monárquico entrou em declínio. Sinaliza que atitudes e 

pensamentos indesejados são suprimidos cotidianamente por aqueles que pretendem ser 

identificados como mais polidos, corteses e educados.  

Nas investigações que se dedicam a compreender como as mudanças surgem na 

mentalidade humana, é necessário analisar ―a força irresistível com a qual uma estrutura 

social determinada orienta-se, impelida por suas tensões, para uma mudança específica e, 

assim, para outras formas de entrelaçamento‖ (ELIAS, 1993, p.195). 

No processo civilizador, estaria presente a coerção externa (penalidades, punições 

e normas) e a autocoerção (cortesia, etiqueta e autocontrole). O confronto e a articulação entre 

os dois tipos de coerção possibilitaria a compreensão dos aspectos civis na sociedade e no ser 

individual, constatando que ambos são interdependentes e mutáveis.  

Em suas postulações, é visível a ideia de que as transformações culturais estão 

relacionadas à dinâmica das classes sociais. Quando a classe social, detentora do poder, 

procura distanciar-se das outras, forjam-se novos padrões de comportamento que acabam por 

ser incorporados pelas demais.  

Dessa forma, os gestos e as falas passam por um processo de modelação continua 

para que os corpos ―civilizados‖ diferenciem-se dos brutos. Com isso, ―As manifestações 

corporais são mais ou menos afastadas da cena Pública, muitas delas desde então ocorrendo 

nos bastidores‖ (LÊ BRETON, 2007, p. 21).  

O processo civilizador não atinge a todos na mesma medida. Segrega ao mesmo 

tempo em que disponibiliza um status confortável socialmente para os ditos civilizados. A 

ideia de civilização, por sua vez, é colocada em movimento e ―mantida pela dinâmica 

autônoma de uma rede de relacionamentos, por mudanças específicas na maneira como as 

pessoas se veem obrigadas a conviver‖ (ELIAS, 1994a, p. 94).  

Segundo Elias (1994a), nas crianças, os impulsos emocionais, instintivos e 

mentais, além dos comportamentos, são inseparáveis. Com a maturidade, os impulsos 

espontâneos, assim como a descarga motora, ou seja, os atos e comportamentos decorrentes 

desses impulsos, distanciam-se cada vez mais.  

[...] Uma trama delicadamente tecida de controles, que abarca de modo bastante 

uniforme, não apenas algumas, mas todas as áreas da existência humana é instalada 

nos jovens desta ou daquela forma, e às vezes de formas contrárias, como uma 

espécie de imunização, por meio do exemplo, das palavras e atos dos adultos. E o 

que era, a principio, um ditame social acaba por tornar-se, principalmente por 

intermédio de pais e professores, uma segunda natureza do individuo, conforme suas 

experiências particulares (ibid, p. 98). 
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Tendo consciência dos intrincados processos envolvidos na construção dos modos 

de subjetivação e do processo civilizador, o grande desafio dessa pesquisa foi à tentativa de 

entender como os dois acontecem e se articulam no cotidiano de sujeitos reais. Para isso, 

recorreu-se aos fluxos discursivos, pretendendo fazer uma análise dos modos de ser, pensar e 

agir nas práticas pedagógicas dos Salesianos em Juazeiro do Norte.  

 Segundo Scott (1999) a possibilidade de ver, ouvir ou pegar em narrações do 

passado, não é suficiente para legitimar determinadas informações ou fazer generalizações. As 

experiências preservadas são incompletas, fragmentadas e não corresponde à verdade 

histórica, mesmo estando sustentadas em papeis institucionais ou autobiográficos, e 

impregnadas nas memórias dos sujeitos pesquisados.  

A autora salienta que a noção de referencialidade ganha força nas pesquisas que 

tratam a experiência dos sujeitos como evidências históricas. Sobre isso, faz o seguinte 

questionamento: ―o que poderia ser mais verdadeiro afinal do que o relato do próprio sujeito 

sobre o que ele ou ela vivenciou?‖ (p. 25). 

Em seguida, adverte que esse tipo de apelo à experiência como evidência 

contestável e como ponto originário de explicação – como um fundamento sobre o qual a 

análise se baseia – enfraquece a investida crítica das histórias da diferença, e 

consequentemente, das relações sociais ao longo do tempo. 

 ―A evidência da experiência, seja concebida através de uma metáfora de 

visibilidade ou de qualquer outra maneira que considere o significado como transparente, 

reproduz, ao invés de contestar, sistemas ideológicos estabelecidos‖ (SCOTT, 1999, p. 26). 

Do mesmo modo, chega a burlar a premissa de que as fontes não falam por si. 

Embasados numa visão ortodoxa da ciência, alguns estudos tomam como naturais 

às identidades dos sujeitos pesquisados, supostamente reveladas em memórias orais, escritas 

ou imagéticas. Tais estudos não conseguem reificar os dispositivos e agenciamentos contidos 

nos processos históricos.  

A feminista americana ressalta que não se devem abandonar os arquivos ou 

rejeitar o estudo do passado, mas mudar alguns hábitos de investigação. Examinar 

minuciosamente os métodos de análise, clarificar hipóteses de trabalho e explicar como a 

mudança ocorre na sociedade ou na vida de cada sujeito.  

Tomando emprestadas estas ideias, percebe-se que a busca por um novo caminho 

na narrativa histórica e/ou educacional pode possibilitar uma guinada nas investigações desses 

domínios, que passariam da descrição para a análise histórico-comparada. Nesse sentido, 
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buscar narrar tais experiências pode ser deliciosamente perturbador, diante da escassez de 

fontes ou escolhas equivocadas.  

Nunes (1990, p. 44), ao esboçar pensamentos sobre os desejos do investigador-

historiador, diz que a narrativa histórica construída não é o ato final de um processo. Ela é o 

próprio processo, onde o importante não é um dizer completo, mas ―um pujante querer dizer‖.  

Através da continuidade e da ruptura com formas de dizer já estabelecidas, quem 

narra vai esboçando seu próprio contorno, vai se dando conta das migrações do seu 

desejo, vai se surpreendendo com seu próprio rosto. Da cabeça a mão, da mão à 

cabeça: o gesto que começa é o gesto que insiste, porque narrar não é se encantar 

com o texto. É cair na tentação do humano nele sempre presente. É hesitar, com 

medo do fracasso, antes de se atirar ao mundo. É buscar o que se perdeu do lado 

oposto das certezas. É oferecer alguma coisa a alguém. Quem aceita? (1990, p. 44).  

 

 

Entre as fontes do Arquivo Escolar Salesiano – A.E.S, localizado em Juazeiro do 

Norte, foram catalogadas e analisadas crônicas, atas, regimentos internos, correspondências, 

convites, programação de eventos, etc. Optou-se por uma análise descritiva dos discursos de 

Dom Bosco, compilados em Ferreira (2009), a fim de apresentar as bases religiosas e 

pedagógicas do próprio fundador da Congregação. Os escritos referem-se a cartas, apêndices, 

regulamentos, memórias autobiográficas e opúsculos.  

Os discursos presentes nos escritos do Padre Cícero, organizados em publicações 

de Silva (1977, 1982, 1989), serviram para identificar a gênese dos fluxos discursivos entre 

Juazeiro do Norte e Turim, local onde as práticas pedagógicas dos Salesianos começaram a se 

desenvolver. Entre os escritos, estão cartas endereçadas aos membros da Congregação e 

amigos íntimos, além do seu Testamento. 

O contexto histórico foi abordado a partir de Leis, Subsídios e Encíclicas papais. 

As fotografias do período estudado e de alguns monumentos arquitetônicos serviram para 

ilustrar visualmente os sujeitos e espaços mencionados, os rostos esquecidos, as roupas, as 

festividades, etc. Optou-se também por utilizar o livro Salesiano: Uma Escola Viva na 

Memória e no Coração, como fonte memorialística, pois este agrupa em si distintos artigos 

escritos pelos ex-alunos e funcionários, com enfoque entre 1970 e 1981.   

Quatro entrevistas foram realizadas com instrumentais distintos. Dois 

questionários-subjetivos
2
 foram enviados para os ex-alunos que frequentaram a supracitada 

instituição no período antecedente ao ensino misto, sendo respondidas por Daniel Walker 

                                                           
2
  Foram realizados dois questionários-subjetivos com os ex-alunos Salesianos, Daniel Walker de Almeida 

Marques e Pedro Ferreira Barros. Tínhamos a intenção de fazer entrevistas semi-estruturadas orais, no entanto, 

diante de agendas profissionais e viagens não programadas, resolvemos utilizar o referido instrumental 

metodológico, por acreditar que os discursos dos mesmos são ricos em possibilidades para pensarmos o ensino 

confessional masculino no Colégio Salesiano de Juazeiro do Norte. 



21 
 

Almeida Marques e Pedro Ferreira Barros. Duas entrevistas semiestruturadas e orais serviram 

para conhecer as memórias discursivas das ex-alunas, Cícera Marília Lima Oliveira e 

Raimunda Santos Silva. Ambas, atualmente, funcionárias do Colégio Salesiano. 

Neste último caso, optou-se por fazer as entrevistas em movimento, isto é, 

caminhando nas dependências da instituição citada anteriormente, a fim de impulsionar nas 

entrevistadas as memórias de outrora. O movimento de andar, apontar, falar, pensar, causou 

emoção nas mesmas. Possibilitou informações que provavelmente não seriam mencionadas, 

caso a entrevista fosse noutro local ou estática.  

Para a análise das fontes, optou-se por escolher algumas categorias centrais de 

análise, sendo a primeira delas o ensino misto.  Conforme Louro (2008), a escola que nos foi 

legada pela sociedade ocidental moderna começou por separar adultos de crianças, católicos 

de protestantes, ricos de pobres, além de segregar os sexos. Acreditava-se que meninos e 

meninas deveriam desempenhar ‗funções/ papéis‘ distintos na sociedade.  

No começo do século XIX, alguns grupos de mulheres da aristocracia europeia 

passaram a reivindicar a instrução para suas filhas. Contudo, ―essa necessidade de 

escolarização do sexo feminino estava relacionado à percepção das mulheres como as 

principais educadoras das futuras gerações‖ (ANDRADE, 2007, p. 26).  

Estas meninas seriam preparadas para desempenhar o papel de mãe, boas esposas 

e fieis aos preceitos cristãos. As instituições sociais utilizavam estratégias para a manutenção 

dos seus interesses, tradições e planos. O devir era previsível. Depois de um longo processo, a 

natureza do sexo – com suas qualidades e defeitos – passou a ser questionada. O ensino misto 

começou a ganhar prestígio.  

Todavia, as especificidades histórico-culturais desencadearam diferentes 

apropriações das premissas de igualdade educacional para todos os sexos. De acordo com 

Auad (2006a, p. 62), os países vinculados ao protestantismo, a exemplo dos Estados Unidos 

da América, Suécia e Finlândia foram pioneiros na implantação das escolas mistas.  

Nos países europeus vinculados ao catolicismo, tais como Itália (onde surgiu a 

Congregação Salesiana), Portugal e Espanha, as escolas mistas despertaram oposição até o 

século XX. Em certos casos, a mistura era vista como uma afronta às famílias e tradições 

religiosas, porque colocava em risco a moralidade das meninas e a virilidade dos rapazes. 

Para os representantes do catolicismo: 

[...] essa aproximação poderia fragilizar o caráter forte dos meninos, tornando-os 

homens frouxos e efeminados. Já as meninas, consideradas frágeis e delicadas, 

tornar-se-iam mulheres embrutecidas e perderiam a docilidade peculiar ao sexo 

feminino. Além de estarem sujeitos aos perigos morais provocados pelo contato com 

o sexo oposto (ANDRADE, 2007, p. 12). 
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Até mesmo uma pesquisa superficial, baseada no senso comum, revela que o 

ensino misto, embora venha contribuindo para a construção de novas relações entre os sexos, 

em alguns casos, limita-se a mera coexistência da diferença na escola, sem o questionamento 

de preconceitos enraizados e a manutenção de estereótipos.  

No Colégio Salesiano São João Bosco, antes e após a implantação do ensino 

misto, pretendia-se educar o (s) sexo (s) conforme os preceitos pedagógicos cristãos. Assim, o 

esquecimento dessa informação pode provocar distorções e não se aproximar da realidade 

estudada. Diante disso, optou-se por adjetivar este tipo de ensino com o termo confessional, 

para expressá-lo adequadamente.  

Fazendo um paralelo com Menezes (2002), é possível entender que o ensino misto 

confessional baseia seus princípios, objetivos e formas de atuação numa religião – católica ou 

protestante – diferenciando-se, portanto, das escolas laicas ou do ensino leigo, para um sexo 

específico.  

Além da categoria de análise citada anteriormente, optou-se por utilizar uma dupla 

analítica, a saber, sexo e gênero. Partiu-se do pressuposto de que a diferença entre os sujeitos 

não é natural, mas sim naturalizada, produzida através de processos discursivos e ensinada. 

Nesse sentido, são ―as práticas rotineiras e comuns, os gestos e as palavras banalizadas que 

precisam se tornar alvos de atenção renovada, de questionamento e, em especial, de 

desconfiança‖ (LOURO, 2008, p.63). 

Entre os inúmeros arcabouços teórico-metodológicos que ajudam a entender o 

processo de subjetivação está a Teoria Queer 
3
.  Com o arsenal dessa teoria o gênero – 

masculino e feminino – passa a ser visto como um mecanismo imaginário, inscrito como 

efeito de verdade nos corpos por um discurso de identidade estável e persistente, que busca se 

sustentar nos órgãos genitais. Em contrapartida, o gênero também é entendido como um 

importante aparato através do qual os ditos termos são desnaturalizados.  

Uma das principais estudiosas dessa teoria é Butler (2000, 2003, 2006, 2011). Em 

seus estudos, ela busca dissolver a dicotomia entre sexo e gênero, descontruindo as ideias 

gestadas sobre tais categorias na ciência, no feminismo e no senso comum. Sinaliza que, na 

                                                           
3
  Este termo, originalmente em inglês tem uma difícil tradução. Segundo alguns pesquisadores brasileiros, 

Queer pode ser traduzido por estranho, excêntrico, raro, extraordinário. Também se constitui na forma pejorativa 

com que são designados homens e mulheres homossexuais. O termo é usado com a intenção de transcender o 

real vigente e questionar as normas. Para mais informações ver: Louro (2001) e Miskolci (2012). Atualmente, 

existem poucas investigações, com o enfoque da Teoria Queer, nos domínios epistemológicos de Educação 

Comparada e História da Educação. Acreditamos que esta dissertação venha contribuir para amenizar este 

panorama de pesquisa, indicando possíveis caminhos para a implementação da mesma nos referidos domínios. 

Trazendo, com isso, uma intenção política de desnaturalização dos sexos, gestos, falas, etc.  
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sociedade atual, assim como nas demais, sobressai-se uma ordem compulsória, ou seja, um 

encadeamento entre sexo, gênero e desejo heteronormativo.  

Aponta que o sexo, além de biológico, é histórico, cultural e linguístico. Não é 

uma condição estável do corpo e pode mudar durante o percurso de vida, inclusive por meio 

de cirurgias. O sexo é entendido como uma construção, assim como o gênero, que resulta da 

tentativa dos sujeitos se adequarem as normas sociais, aquelas em que o homem age conforme 

os atributos pensados para a masculinidade e a mulher de acordo com um modo pré-

concebido de feminilidade. 

Para Butler (2006, p. 69) normas são diferentes de regras e leis. Elas operam 

dentro das práticas sociais. Todavia, podem separar-se analiticamente das práticas nas quais 

estão impregnadas, tendendo a desnaturalizar sua operação. Regem a inteligibilidade social. 

Permitem que certos tipos de ações sejam reconhecíveis como tais, impondo uma rede de 

legitimidade sobre a sociedade, definindo os parâmetros do que será aceito, ou não, na vida 

cotidiana.  

A autora contribui para as discussões nos estudos históricos, na medida em que 

ajuda a compreender como as dimensões idealizadas do gênero são (re) produzidas. Butler 

(2006, p. 83), referindo-se aos estudos da Teoria Queer, faz o seguinte questionamento: Como 

entender a formação histórica dos ideais, sua persistência através do tempo e seu lugar como 

uma complexa convergência de significados sociais que não parecem tratar do gênero 

diretamente?   

Em seguida, indica alguns caminhos. Segundo ela, quanto mais às normas de 

gênero são reproduzidas, mais as práticas corporais são invocadas e citadas. Em alguns casos, 

são ressignificadas ou abolidas. Logo, não é necessário entender as origens das práticas 

corporais que caracterizam os gêneros e/ou personificam os sexos, mas entender como isso se 

mantém ou não, isto é, como os desvios das normas interrompem o processo regulador, 

instituindo novos modos de ser, pensar e agir ou a permanência dos mesmos.  

As instituições sociais buscam (re) produzir, reiterar, conduzir as normas 

regulatórias que materializam o sexo e o gênero, vistos como indissociáveis. Contrariando 

outras feministas, Butler (2003) aponta que: 

Se o sexo é, ele próprio uma categoria tomada em seu gênero, não faz sentido definir 

o gênero como a interpretação cultural do sexo. O gênero não deve ser meramente 

concebido como a inscrição de significados num sexo previamente dado (uma 

concepção jurídica); tem de designar também o aparato mesmo de produção 

mediante o qual os próprios sexos são estabelecidos. Resulta daí que o gênero não 

está para a cultura como o sexo para a natureza; ele também é o meio 

discursivo/cultural pelo qual ‗a natureza sexuada‘ ou ‗um sexo natural‘ é produzido 
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e estabelecido como ‗pré-discursivo‘, anterior à cultura, uma superfície 

politicamente neutra sobre a qual age a cultura (p. 25).  

 

Nesta perspectiva, o discurso habita o corpo e, de certo modo, constrói este corpo, 

a ponto de confundir o que é um e o que é outro. Para Butler (2000, 2003, 2006, 2011) mais 

importante do que entender as distinções entre sexo e gênero é respeitar o corpo do sujeito em 

(des) construção. A liberdade deste só é possível quando se rompe com os discursos pré-

concebidos, algo difícil de fazer.   

Segundo a americana, não habitamos o sexo, nem o gênero. Somos 

estimulados/forçados a desempenhá-lo. É impossível ser ―generificado‖ fora dos discursos.  

Logo, para ela, não existe uma identidade essencial. Assim, o que denominamos identidade de 

gênero é entendido como uma escolha ―forçada‖, imposta pela sanção social e pelo tabu 

(BUTLER, 2011). Sua realização tem o objetivo estratégico de manter o gênero dentro de um 

enquadramento binário.  

A diferenciação (homem-mulher, masculino-feminino) resultaria de uma série de 

atos performáticos nos quais os sujeitos estariam implicados antes do nascimento e levados 

adiante nos desejos e instituições sociais. A existência da performatividade, conforme a 

teórica mencionada, não significa que os sujeitos possam escolher uma identidade a cada dia, 

como se fosse uma roupa ou peça teatral, com hora para retirar ou acabar. Ela pode ser 

intencional ou até mesmo nem percebida.  

Em suma, a performatividade pode ser entendida como uma prática citada 

infinitamente, pela qual o discurso busca os efeitos que ele nomeia, isto é, sua perpetuação. 

Juntamente com a repetição de um signo, a citacionalidade – ato de citar repetidamente os 

mesmos discursos – seria fundamental para a reprodução de cada gênero e sua permanência. 

Diante disso, ficamos a pensar que a permanência de alguns discursos sobre os 

sexos e gêneros transcendem os limites espaços-temporais. Logo, a investigação dos fluxos é 

interessante para entendermos a (re) produção dos sujeitos e a percepção de tais categorias nas 

suas dimensões idealizadas.  

O gênero não é inscrito nos corpos dos sujeitos passivamente, nem é determinado 

apenas pela anatomia, pela linguagem, pelo simbólico. Ele não é o ―ser‖ – natural – mas o 

―fazer‖, por meio da reiteração performática de determinados gestos, falas, etc. O gênero é 

aquilo que ―é assumido, invariavelmente, sob coação, diária e incessantemente, com 

inquietação e prazer‖ (BUTLER, 2011, p. 86).  

Seguindo a sua perspectiva, seria necessário caminhar nas margens da História 

para entender como o processo de torna-se sujeito acontece. As reflexões advindas desse 
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contato, entre passado e presente, possibilitaria vislumbrar, para o futuro, novos modos de 

educar e conviver em sociedade. 

A educação dos sexos – incluindo as dimensões idealizadas para os gêneros – não 

acontece sozinha, mas traz em si distintos elementos, tais como cor, credo, situação financeira 

e idade. Este último elemento parece ser relevante para o presente estudo histórico-comparado 

na medida em que expressa o público alvo da pedagogia salesiana. Dos escritos de Dom 

Bosco até os dias atuais, a juventude é vista como o destinatário dos modos de subjetivação e 

civilização. 

 O senso comum sinaliza que esta fase físico-social deve passar por uma 

modelação, a fim de assegurar o futuro das instituições sociais, inclusive da Igreja Católica e 

da Família. Caberia à instituição escolar, principalmente a confessional, realizar esta tarefa. 

No entanto, é comum encontrar discursos em que docentes, discentes e suas famílias culpam-

se mutuamente.  

Para a instituição escolar e seus profissionais, o problema principal situa-se na 

juventude, ou melhor, nas suas características ―naturais‖. Para os jovens, o ensino se mostra 

afastado dos seus interesses, reduzido a um cotidiano sem atrativos, ―tornando-se cada vez 

mais uma ‗obrigação‘ necessária, tendo em vista a necessidade dos diplomas‖ (DAYRELL, 

2007, p. 1106). 

Na historiografia consultada aqui, a categoria de juventude
4
, vem se apresentando 

como um assunto ainda pouco explorado e de complexo entendimento, pois une aspectos 

biológicos e simbólicos, difíceis de serem articulados sem esbarrarem no essencialismo. 

Historicamente, os discursos forjados sobre a juventude são caracterizados pela desconfiança, 

embora, em alguns casos, não verbalizada.   

Segundo Ariès (1981), a juventude é uma múltipla construção, uma invenção 

moderna. Na Idade Média não se fazia distinção entre o mundo infantil e o mundo adulto, 

entre o que poderia ser feito dentro e fora do seio familiar. De acordo com o historiador, assim 

que aprendia falar e se locomover, a criança ―era logo misturada aos adultos e partilhava de 

seus trabalhos e jogos. De criancinha pequena, ela se transformava imediatamente em homem 

jovem, sem passar pelas etapas da juventude‖ (p.10).  

                                                           
4
  Um levantamento de informações demonstrou que em muitos casos, a própria nomenclatura juventude é 

substituída pelas palavras puberdade ou adolescência, criando confusões. A primeira é usualmente utilizada para 

se referir as transformações biológicas no corpo humano. Enquanto a outra é mencionada nas pesquisas de 

pedagogia e psicologia, tendo por base a ideia de que ela se refere às mudanças na personalidade ou nos 

comportamentos humanos. 
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Em 1985, a ONU definiu a juventude como o período de 15 a 24 anos. 

Posteriormente, em 2000, acatou a ideia de que outras definições existiam nas mais distintas 

sociedades, onde apareciam novas delimitações etárias, como resposta a circunstâncias 

sociais, econômicas e ideológicas. Procurava-se demarcar para planejar e, posteriormente, 

intervir socialmente na vida de tais sujeitos, por meio da elaboração de políticas públicas 

(MAIA, 2008).  

Na América Latina, vai se estabelecendo o consenso de que a juventude se 

estende até os 29 anos
5
. Pensamos que ela é uma categoria produtora de sentidos e discursos. 

Logo, para investigá-la, numa perspectiva histórico-comparada, não é viável ―simplificar uma 

realidade complexa que envolve elementos relacionados ao simbólico, ao cultural e aos 

condicionantes econômicos e sociais que estruturam as sociedades‖ (CARRANO, 2013, 

p.100). 

Em seus escritos, Dayrell (2007) sinaliza que a instituição escolar é um espaço 

privilegiado para o entendimento da condição juvenil. Esta, por sua vez, provém: 

Do latim, conditio refere-se à maneira de ser, à situação de alguém perante a vida, 

perante a sociedade. Mas, também, se refere às circunstâncias necessárias para que 

se verifique essa maneira ou tal situação. Assim existe uma dupla dimensão presente 

quando falamos em condição juvenil. Refere-se ao modo como uma sociedade 

constitui e atribui significado a esse momento do ciclo da vida, no contexto de uma 

dimensão histórico-geracional, mas também à sua situação, ou seja, o modo como 

tal condição é vivida a partir dos diversos recortes referidos às diferenças sociais – 

classe, gênero, etnia, etc. (p.1106). 

 

Abramo (2005) defende que a ideia de condição juvenil é útil para a análise, na 

medida em que permite levar em consideração, tanto a dimensão simbólica, quanto os 

aspectos históricos, materiais e políticos, nos quais a produção social da juventude se 

desenvolve.  

Tomando emprestadas estas postulações, nota-se que a Instituição Escolar 

―constrói sua meta no futuro, bem como a sua intencionalidade formadora: de futuros 

cidadãos, pais de família, líderes. E nela os jovens se constituem em seres em trânsito, sem 

presente, adultos potenciais em futuro‖ (DAYRELL, 2013, p.68). 

Para o referido autor, desde meados do século XX, a sociedade ocidental vem 

passando por um conjunto de mutações sociais que afetam diretamente as suas instituições. 

Um novo cenário social está surgindo e passa a interferir diretamente na produção social dos 

                                                           
5  Conforme Carrano (2013) o Congresso Nacional Brasileiro, em 13 de julho de 2010, aprovou a PEC (Projeto 

de Emenda Constitucional) 42/2008, a chamada PEC da Juventude, que insere na Constituição o termo 

―juventude‖ e estabelece a faixa etária de 15 a 29 anos para essa população. Sobre a PEC da Juventude, 

consultar: www.juventude.gov.br. 

 

http://www.juventude.gov.br/
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jovens e na forma como se relacionam com o tempo, redimensionando o encaminhamento dos 

seus projetos de vida e do que a sociedade espera para eles.  

Os resultados que serão apresentados a seguir fazem parte de um longo processo 

de leituras e questionamentos sobre o objeto de estudo e as categorias de análises. Porém, isto 

não seria possível sem a ajuda dos entrevistados, dos participantes dos questionários-

subjetivos e dos funcionários do Colégio Salesiano São João Bosco, que disponibilizaram 

apoio e sorrisos para o andamento da mesma. O incentivo do CNPq e os direcionamentos dos 

seminários e disciplinas cursadas, das atividades e eventos de pesquisa da LHEC também 

foram de suma importância.  

A tentativa de investigar os fluxos discursivos presentes na pedagogia salesiana 

em Juazeiro do Norte, contribuiu para ir além dos estudos existentes. Os caminhos traçados, 

do começo ao fim, foram em parte fruto do acaso e enigmáticos, em parte sabidos e casuais, 

porém resultaram, ao concluir o percurso da pesquisa, em discussões e percepções inéditas.  

Ao longo da dissertação, a descrição minuciosa das fontes tem a intenção de 

demonstrar como os escritos se referem às práticas pedagógicas dos Salesianos, articulando-a 

com as categorias de análise. Em cada parágrafo é identificado à alcunha dos documentos, 

quem os escreveu e para quem foram destinados tais escritos. As análises fazem uso do 

relativismo, com ressalvas, indagações e cautelas.  

Em suma, esta dissertação tem o objetivo de compreender a transição para e a 

consolidação do ensino misto confessional salesiano, focalizando a juventude e as relações de 

gênero nesse processo, mas especificamente, a condição juvenil e a performatividade 

discursada no cotidiano escolar.  

Para isso, utiliza como ferramenta metodológica principal os fluxos discursivos 

entre os escritos pedagógicos de Dom Bosco – fundador da Congregação Salesiana na Itália – 

e as práticas pedagógicas dos Salesianos no município brasileiro de Juazeiro do Norte, entre 

os anos de 1970 a 1985.  
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2 “DE ANIMAIS SELVAGENS A CORDEIROS DÓCEIS”: A DIFUSÃO DOS 

DISCURSOS SALESIANOS E OS PRECEITOS PEDAGÓGICOS CRISTÃOS 

 

2.1 Dom Bosco e a Gênese do Sistema Preventivo em Turim – Itália 

 

Giovanni Melchiorre Bosco
6
, conhecido popularmente por Dom Bosco, nasceu 

em 1815, no povoado de Morialdo, município de Castelnuovo d‘Asti, diocese de Turim, 

Itália. Teve uma infância humilde, marcada pela morte do pai, Francesco Luigi (1784-1817), e 

a presença marcante da mãe, Margherita Occhiena (1788-1856). Faleceu em 1888 e foi 

canonizado em 1934. Atualmente é considerado o padroeiro da Juventude.  

Em 1858, Dom Bosco foi questionado pelo Papa Pio IX sobre o desejo de 

construir uma Congregação religiosa na Igreja Católica. Nesta ocasião ele relatou sua 

preocupação com o contexto italiano e relembrou um episódio ‗sobrenatural‘: o Sonho dos 

Nove Anos 
7
.  

O Sumo Pontífice pediu que o depoente escrevesse literalmente e pormenorizado 

tudo o que tinha dito oralmente, para que servisse como estímulo aos membros da 

Congregação Salesiana
8
, fundada um ano depois com a aprovação papal e inspirada na 

Espiritualidade de São Francisco de Sales
9
. 

Ao ler este Sonho, chama-nos atenção alguns discursos presentes nele. Dom 

Bosco narra que estava num lugar, aparentemente, próximo à sua casa, onde uma multidão de 

meninos brincava, rindo, se divertindo e blasfemando, feito animais ferozes. Ao ouvir aquilo, 

ficou furioso e tentou, com socos e palavras, fazê-los calar. 

De acordo com suas memórias, nesse momento apareceu um homem varonil, com 

o rosto encoberto, que ao chamá-lo pelo nome disse: ―Não é com pancadas, mas com a 

mansidão e a caridade que deverás ganhar esses teus amigos. Põe-te imediatamente a instruí-

los sobre a fealdade do pecado e a preciosidade da virtude‖ 
10

. 

Após estas falas, a gritaria e as blasfêmias cessaram. O silêncio triunfou. Todos 

ficaram ao seu redor. Sem entender o que estava acontecendo, o pequeno Bosco questionou 

                                                           
6
  Existem várias biografias sobre Giovanni Melchiorre Bosco entre elas está Dom Bosco: Padre dos Jovens no 

século da liberdade (2008), escrito por Pietro Braido e composta por dois volumes. 
7
 Utilizamos a versão dos Sonhos dos Nove anos, presente no livreto ―Dom Bosco Continua na Gente – 

Comemoração do Centenário da Morte de Dom Bosco‖, disponível no Arquivo Escolas Salesiano – A.E.S. 
8
  Tem por nome oficial Pia Sociedade de São Francisco de Sales.  

9
  Nasceu na França em 1567. Recebeu o doutorado em leis aos 24 anos. Tornou-se líder da Contrarreforma 

Católica. Originou uma escola de espiritualidade reconhecida pelo nome de Espiritualidade Salesiana, que 

inspirou Dom Bosco nas suas práticas religiosas e pedagógicas. Faleceu em Lyon, em 1622, sendo canonizado 

em 1653 e declarado Doutor da Igreja em 1877.  
10

  Idem nota de rodapé 7 (sete).  
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quem era o ser misterioso que ordenava à realização de tal façanha. O homem varonil, 

respondeu-lhe dizendo: ―Eu sou o filho daquela que tua mãe te ensinou a saldar três vezes. O 

meu nome... pergunta-o à minha mãe‖ 
11

. 

Segundo o relato, neste momento apareceu uma mulher de aspecto majestoso, 

vestida com um manto todo resplandecente. Ela fez sinal, chamando-o para perto. Ao segurar 

sua mão, pediu para que ele olhasse os meninos que também estavam ali, semelhantes a 

animais ferozes. 

Ao obedecê-la, percebeu então que todos tinham fugido (ou se transformado). O 

lugar estava repleto de animais dóceis. ―Eis o teu campo, eis onde deves trabalhar. Torna-te 

humilde, forte e robusto e agora o que vês acontecer com estes animais, tu deves fazê-lo a 

meus filhos‖ 
12

, disse a mulher misteriosa. 

Com lágrimas nos olhos, o pequeno Bosco pediu para que ela falasse de modo que 

ele pudesse compreender, pois não entedia aquelas falas distorcidas e sem nexo. A mulher 

estendeu a mão sobre a sua cabeça, falando mansamente: ―Ao seu tempo, tudo 

compreenderás‖ 
13

.  

Não temos a intenção de questionar a veracidade desse sonho. O que nos interessa 

são os discursos presentes no mesmo, a saber, uma missão pastoral legitimada por algo 

sobrenatural, o chamado clerical junto aos jovens desgarrados e a transformação dos animais 

ferozes em cordeiros dóceis ou, por analogia, de meninos incivilizados a detentores da moral 

e dos bons costumes, calmos e serenos.  

A missão da Congregação Salesiana não se restringe apenas à evangelização dos 

fiéis católicos e a manutenção da tradição religiosa. Diferente de outras, ela também está 

direcionada para a educação dos jovens em instituições escolares e não-escolares. Em ambos 

os casos, O Sonho dos Nove Anos tem tido importante papel de alicerçar a missão dos 

seguidores de Dom Bosco.  

Ao mesmo tempo em que revela as estratégias pedagógicas para educar e 

evangelizar a juventude, os enunciados também ressaltam como os membros da Congregação 

Salesiana devem agir, isto é, com amabilidade e persistência. Este último atributo, no século 

XIX, era visto como inerente ao homem viril.   

Para Vigarello (2013) os sacerdotes da Igreja Católica podem ser considerados 

viris. Semelhante aos leigos, suas ordenações estão enraizadas nas ideias de dominação, 

                                                           
11

 Utilizamos a versão dos Sonhos dos Nove anos, presente no livreto ―Dom Bosco Continua na Gente – 

Comemoração do Centenário da Morte de Dom Bosco‖, disponível no Arquivo Escolas Salesiano – A.E.S. 
12

  Ibid.  
13

  Ibid.  
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controle e vigor. No entanto, não precisam de uma prática sexual para afirmar a virilidade que 

possuem, visto que ela está relacionada ao ―seu valor de exemplaridade, com suas referências 

mais mentais do que físicas, com suas convicções quase contundentes‖ (p. 14-15).  

Após o famoso Concílio de Trento
14

, realizado entre 1545 a 1563, os sacerdotes 

europeus foram instigados a buscar um maior autocontrole, diante da cópula pecaminosa, 

valorizando assim a castidade. O corpo e a alma – esta entendida sob o prisma da 

mentalidade, consciência – foram modelados para não pecar. Técnicas espirituais de 

meditação passaram a fazer parte do cotidiano eclesiástico.  

De acordo com Airiau (2013, p. 395), a Igreja Católica passou a civilizar os guias 

do seu rebanho, para canalizar possíveis desvios de conduta ou virilidades exacerbadas. A 

formação dos sacerdotes manteve-se controlada e vigiada de perto. Muitos deles eram jovens, 

assim como Dom Bosco, que foi ordenado em 1841.  

Neste contexto, o autocontrole era reforçado pela vigilância dos paroquianos. 

Antigas práticas como a embriaguez, a violência e a luxúria foram repudiadas na vida dos 

sacerdotes e na sociedade. Os primeiros deveriam ser exemplos para a segunda e desejar o 

autogoverno, ter uma vida exemplar e de retidão.  

Provavelmente, em menor ou maior proporção, tudo isso influenciou no modo de 

ser, pensar e agir de Dom Bosco. Suas experiências juvenis, as leituras e a própria formação 

contribuíram para gestar uma maneira específica de educar os jovens italianos. Todos eles, 

inicialmente, do sexo masculino.  

Antes e durante a ordenação sacerdotal do italiano, os discursos sobre a 

masculinidade sedimentavam ações e comportamentos. De acordo com Corbin (2013, p.9), 

desde o final do século XVIII, os cientistas naturalistas instigavam os homens a sentirem-se 

membros da espécie que dominava os outros.  

No século seguinte, a virilidade passou a ser identificada com a honra, a força, o 

autocontrole, no sentido de sacrifício. Ao mesmo tempo em que se realizava na exploração e 

na conquista de territórios, na colonização e em tudo aquilo que demonstrava domínio sobre a 

natureza, isto é, na expansão econômica.  

Foi neste cenário que Dom Bosco construiu o Oratório de São Francisco de Sales, 

conhecido por Oratório Festivo: ―Um ambiente no qual se privilegiavam as relações pessoais, 

                                                           
14

  O Concílio de Trento foi o  19º concílio ecuménico. Foi convocado pelo Papa Paulo III para assegurar a 

unidade da fé e a disciplina eclesiástica, no período da Contrarreforma. O Concílio foi realizado na cidade 

de Trento, localizado na Itália. Compreende o período de 11 de outubro de 1962 a 08 de dezembro de 1965.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conc%C3%ADlios_ecum%C3%A9nicos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Paulo_III
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trento
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a presença e o diálogo dos educadores entre os jovens, o protagonismo juvenil e a vida de 

grupo, como lugar privilegiado de personalização‖ (VILLANUEVA, 2009, p.18).  

De acordo com Borges (2005), a construção do Oratório encontra alicerces no 

Humanismo Renascentista surgido no século XV, entre leigos e cristãos. Entre os leigos 

estava Vitorino Da Feltre, fundador de uma instituição denominada Casa Giocosa
15

. Espaço 

que focalizava a formação integral, com a premissa do ensino gradual, de acordo com o 

desenvolvimento físico e psíquico dos seus participantes.   

Enquanto a maioria das instituições de ensino italianas separam os sujeitos 

conforme os sexos, priorizando a educação da aristocracia, na Casa Giocosa os jovens 

recebiam formação moral e intelectual, independente da anatomia, num ambiente de 

convivência acolhedor, voltado para os jovens carentes da região de Pádua.  

Grego, geometria, astronomia, música, literatura, filosofia, história, declamação e 

leitura pública eram os principais conhecimentos colocados em pauta. Além disso, o corpo era 

educado através de vários jogos, a saber, equitação, salto, corrida, esgrima, guerra simulada, 

jogos de bola e exercícios ginásticos (BORGES, 2005). 

É válido ressaltar que, no século XVI, o Humanismo Renascentista também 

ganhou notoriedade e força, junto à Igreja Católica. Entre os ilustres dessa época, estava Padre 

Felipe Néri. Com alguns companheiros, ele criou instituições para dar assistência material e 

espiritual aos jovens carentes, entre elas o Oratório São Girolamo. A alegria estava na base de 

suas práticas pedagógicas.  

Dom Bosco, em meados do século XIX, se interessou por estas maneiras 

peculiares de educar e passou a gestar um Oratório em Valdocco, localizado em Turim, Itália, 

onde as circularidades pedagógicas entre os Humanistas e os Salesianos eram evidentes. 

Nesse novo contexto, a Itália passava pela Revolução Industrial. Muitos jovens vinham do 

interior para as grandes cidades em busca de emprego na construção civil, porém as vagas não 

eram suficientes (BROCARDO, 2005).  

Desprotegidos e a mercê das vontades alheias, alguns deles passaram fome e 

ficaram desabrigados, sem terem condições financeiras para retornar ao meio rural. Em 

muitos casos, eram perseguidos pela polícia, mesmo antes de roubarem. Vistos como 

criminosos em potencial, vadios (BRAIDO, 2005, 2008). 

                                                           
15  O nome ―Giocosa‖, deriva do vocábulo latino iocus, sinônimo de ludus, aproximando-se do que conhecemos 

por ―alegria‖. Segundo a historiografia, a experiência pedagógica de Victorino da Feltre foi uma das primeiras 

tentativas, na Itália, de criar uma escola sem o direcionamento das organizações religiosas, mais precisamente da 

Igreja Católica.  
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Ao visitar os presidiários, na companhia do Padre Cafasso
16

, Dom Bosco ficou 

angustiado diante da ―malícia e miséria dos Homens‖. Em Memórias do Oratório de São 

Francisco de Sales 
17

 ele diz:  

Ver turmas de jovens, de 12 a 18 anos, todos eles sãos, robustos e de vivo engenho, 

mais sem nada a fazer, picados pelos insetos, à míngua de pão espiritual e temporal, 

foi algo que me aterrorizou. O opróbio da pátria, a desonra das famílias, a infâmia 

aos próprios olhos personificam-se naqueles infelizes. Qual não foi, porém, a minha 

admiração e surpresa quando percebi que muitos deles saiam com firme propósito de 

vida melhor e, não obstante, voltavam logo à prisão, da qual haviam saído poucos 

dias antes (1999, p. 104). 

 

Almejando mudar aquela situação, o italiano passou a catequizar os ex-

presidiários para que eles não voltassem a cometer os mesmos crimes e não influenciassem os 

outros jovens imigrantes. Acreditava que o tempo livre deveria ser preenchido com oração e 

divertimentos, assim como ressaltava os humanistas.  Dizia que os jovens esqueceriam o 

passado de crimes, a partir da assistência acolhedora, tornando-se ―bons cristãos e honestos 

cidadãos‖.  

Nos escritos de Dom Bosco, percebemos discursos sobre o seu método educativo, 

conhecido internacionalmente por Sistema Preventivo. Entre eles destaca-se a Carta ao 

Marquês Benso de Cavour 
18

, em 1846. Nesta época, o Oratório de São Francisco de Sales 

tinha encerrado o seu período nômade e buscava um local para se fixar. Logo, necessitava da 

aprovação de alguma autoridade civil.  

Na referida carta, Dom Bosco conta às intempéries que o oratório sofreu, mas 

destaca que o número de jovens era consideravelmente grande, logo merecia atenção por parte 

dos poderes públicos. Segundo ele, o escopo do catecismo, empregado no Oratório, consistia 

em recolher, nos dias festivos, os jovens que, abandonados a si mesmos, não frequentavam a 

Igreja Católica.  

                                                           
16

  José Cafasso (1811-1860). É considerado Santo pela Igreja Católica, sendo canonizado em 1947.  Devoto de 

São Francisco de Sales e Felipe Néri. Ajudou a formar leigos e sacerdotes, entre eles Dom Bosco.  
17

  Segundo a historiografia, este livro foi escrito em obediência a uma determinação do Papa Pio IX. Ao viajar 

para Roma, no ano de 1858, Dom Bosco foi aconselhado pelo Pontífice a escrever a história e os elementos 

sobrenaturais que envolveram a fundação de sua Congregação. O italiano adiou esta tarefa o quanto pode. Ao 

retornar a Roma, no ano 1867, querendo Pio IX saber se o seu pedido fora atendido, Dom Bosco argumentou que 

inúmeras atividades o impediam de cumprir esse projeto. O Papa novamente pediu a confecção dos seus escritos 

memorialísticos, argumentando que estes serviriam de exemplo e de inspiração para as gerações futuras, 

consolidando de certa forma os ideais do Sistema Preventivo Salesiano.  
18

  Carta ao Marquês Benso de Cavour. Disponível em FERREIRA, Antônio da Silva. Não Basta Amar: A 

Pedagogia de Dom Bosco e seus escritos. São Paulo: Editora Salesiana, 2009. P. 36-39. Miguel Benso, 

conhecido por Marquês de Cavour (1781-1850), foi Decurião e sindico municipal de Turim. Em 1835 foi 

nomeado Vigário da cidade. De acordo com Ferreira (2009, p. 36) o Vigário da cidade e de polícia era um 

Magistrado nomeado pelo Rei entre os Decuriões da administração municipal de Turim. Tinha poderes judiciais, 

administrativos e de polícia superiores aos puramente municipais, pois também tinha poderes conferidos pelo 

Estado. Quanto às competências de polícia, competia-lhe ―promover a observância das ordens que diziam 

respeito à religião, à abundância e ao discreto preço dos víveres, à tranquilidade e à segurança pública‖. 
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Parece-nos que esta ―captura‖ buscava instruir os jovens a amar o trabalho, cultuar 

os Santos Sacramentos, respeitar as autoridades e a fugir dos maus companheiros. Além de 

mostrar o caminho da retidão e prevenir de influências más. Na referida carta, também 

chama-nos atenção outro argumento levantado por Dom Bosco: o incentivo à vocação dos 

jovens masculinos.  

Ele destaca que, no curto espaço de três anos, alguns oratorianos já liam latim e 

tinham a intenção de seguir a carreira eclesiástica. O que, supostamente, demandaria menos 

problemas à sociedade. Seus participantes tinham entre 10 e 16 anos, muitos viciados e 

próximos a dar motivo às queixas públicas ou a ser colocados nos lugares de punição. 

O documento intitulado Plano de Regulamento para o Oratório Masculino de São 

Francisco de Sales em Turim, na Região de Valdoco 
19

, escrito em 1854, é indispensável para 

o entendimento das propostas educativas de Dom Bosco. Nele, observamos os fluxos 

discursivos na constituição da pedagogia salesiana e sua ressignificação permanente.  

Na segunda metade do século XIX, o italiano foi à cidade de Milão a trabalho e 

teve contato com o Regulamento do Oratório de São Luís. Conforme Ferreira (2009, p. 39), a 

estrutura dos documentos educativos é semelhante. Em contrapartida, o oratório, pensado por 

Dom Bosco, possui características distintas, tornando suas práticas pedagógicas em originais.   

No Plano de Regulamento, encontramos o discurso de que a juventude compõe ―a 

mais delicada e a mais preciosa parte da Sociedade Humana‖ 
20

. Para o fundador da 

Congregação Salesiana, é fácil educar os jovens, desde que eles sejam retirados do ócio, do 

encontro com os maus companheiros e do descuido dos pais.  

Conforme os escritos de Dom Bosco, a dificuldade estaria na forma de educá-los, 

no modo de reuni-los, de falar a eles, moralizá-los e não na sua ―natureza má‖. Os jovens 

estariam numa fase de transição, que precisaria ser prevenida para que não ocorressem erros, 

desvios e subversões.  

Outro documento relevante é o manuscrito intitulado Os dados históricos a 

respeito do Oratório de São Francisco de Sales 
21

. Ao que tudo indica, este documento foi 

escrito após um momento tenso. De acordo com Ferreira (2009, p. 63), entre 1860 e 1861, a 

polícia tinha perseguido os padres Salesianos e vigiado as práticas educativas no Oratório, 

pois havia a especulação da organização de levantes contra a política local.  

                                                           
19

  Plano de Regulamento para o Oratório Masculino de São Francisco de Sales em Turim, na Região de 

Valdoco. Disponível em FERREIRA, Antônio da Silva. Não Basta Amar: A Pedagogia de Dom Bosco e seus 

escritos. São Paulo: Editora Salesiana, 2009. p. 39-54.  
20

  Ibid.  
21

  Os dados históricos a respeito do Oratório de São Francisco de Sales. FERREIRA, op. Cit. p. 63-69. 
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Diante disso, Dom Bosco resolveu escrever o referido manuscrito, a fim de 

sublinhar o caráter filantrópico da sua obra para a sociedade, as autoridades civis e 

eclesiásticas. Preocupava-se também em traçar um inventário sobre os outros Oratórios que 

surgiram a partir da sua obra inicial, a saber, o Oratório São Luiz em Porta Nova (1847) e o 

Oratório do Santo Anjo da Guarda (reaberto em 1849) em Vanchiglia. Ambos na Itália. 

O manuscrito mencionado acima revela que, em 1850, o número de jovens que 

frequentava os Oratórios Salesianos era superior a duas mil ou três mil pessoas. Para atraí-los, 

os padres utilizavam pequenos prêmios, brinquedos e boa acolhida, comida, colocação no 

mercado de trabalho e assistência junto às famílias.  

O cotidiano configurava-se da seguinte forma. Inicialmente, algumas horas eram 

reservadas para quem quisesse se confessar. Depois havia uma missa, com a reflexão de 

alguma leitura da Bíblia. Em seguida, recreio. Após o meio dia, as atividades eram retomadas, 

contando com a catequese, breve instrução do púlpito, benção com o venerável e novamente o 

recreio. Ao fim do dia, terminadas as atividades religiosas, cada jovem podia escolher se 

queria voltar para casa ou permanecer brincando um pouco mais, desde que fossem 

respeitados os horários de funcionamento do Oratório e as decisões dos assistentes adultos. 

Com o aumento da procura, os Salesianos perceberam a necessidade de fazer 

aulas dominicais e noturnas, voltadas para aqueles que estavam em idade avançada e, por falta 

de meios ou comodidade, não tinham nenhum tipo de instrução necessária para se aprender 

um ofício. Os jovens pobres eram o público principal dessas práticas pedagógicas.  

Parece-nos que um dos documentos mais importantes escritos por Dom Bosco é O 

Sistema Preventivo na Educação da Juventude 
22

. Originalmente, este opúsculo foi redigido 

em francês no ano de 1877, por ocasião do Patronage Saint Pierre de Nice, proferido 

oralmente e escrito logo depois. No mesmo, Dom Bosco não se refere ao Oratório, mas a um 

colégio, em regime de internato.  

Este documento se tornou referência em todos os espaços educativos dirigidos 

pelos Salesianos, tanto na Europa, como também em outras partes do mundo. Está na base da 

Constituição Salesiana 
23

. Segundo ele, existiam dois tipos de educação da Juventude: o 

Repressivo e o Preventivo. No primeiro, os alunos eram apresentados às leis e depois 

vigiados, pelos professores e diretor, a fim de reconhecer seus transgressores e puni-los. No 

                                                           
22

  O Sistema Preventivo na Educação da Juventude. Disponível em FERREIRA, Antônio da Silva. Não Basta 

Amar: A Pedagogia de Dom Bosco e seus escritos. São Paulo: Editora Salesiana, 2009. p. 74-78.  
23

  Documento que traz em si os Estatutos dos Regulamentos Gerais e alguns escritos de Dom Bosco. Principal 

base para se pensar a Identidade da Congregação Salesiana. Uma versão on-line está disponível em 

http://www.sdb.org/pt/Documentos/Constituicoes.  

http://www.sdb.org/pt/Documentos/Constituicoes
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outro, os padres-professores serviam de exemplos para os demais. Tinham a missão de tornar 

conhecidas as prescrições e as regras disciplinares da instituição, vigiar os possíveis desvios, 

corrigir com bondade.   

O Sistema Preventivo seria mais vantajoso do que o outro, pois tornaria o 

processo educativo saudável e fácil. Teria mais chances de possibilitar um ambiente 

agregador, de respeito e cumplicidade entre alunos, professores e coordenação pedagógica. 

Traria em si um tripé educativo: Razão, religião e amorevolezza 
24

. Rejeitaria o castigo 

violento e até as punições leves.  

Ao escrever sobre os castigos, Dom Bosco ressalta que, apenas em raríssimos 

casos, eles deveriam ser usados e quando fossem seria aconselhável não fazê-los em público. 

Afirma que o ato de colocar os jovens de joelhos em posição dolorosa, puxar orelhas ou fazer 

qualquer outro tipo de castigo não eram admissíveis, pois desmoralizavam o educador e trazia 

consequências para a formação dos educandos.  

Nos últimos anos de sua vida, o italiano trocou correspondências com alguns 

Salesianos espalhados por vários países, entre eles, a Argentina. Por causa da idade avançada, 

ele não tinha condições físicas de atravessar o Oceano. Ao saber do uso da severidade e da 

rigidez presente em uma de suas casas, Dom Bosco escreveu uma Carta ao Padre Tiago 

Costamagna 
25

, indicando caminhos a serem seguidos. 

Propõe aos missionários educar sem usar os castigos, evidenciando a ideia de que 

não se deveria usar também palavras humilhantes e repressões severas. A presença da 

caridade, doçura e paciência deveriam ser visíveis. Outra postura condizente desses 

missionários seria não questionar as autoridades e buscar ser exemplo para os outros, adultos 

ou jovens. 

O seu Sistema Preventivo parece bastante diferenciado e de difícil aceitação, 

principalmente no tempo em que ele criou os Oratórios Festivos, pois a sua proposta 

era completamente oposta à forma de educação praticada na época, com seus 

fundamentos em teorias educacionais fechadas que exigiam uma adaptação quase 

adestradora por parte dos alunos. O distanciamento entre educador e educando era, 

então, a parte mais difícil e importante para ser modificada e, assim, permitir o 

                                                           
24  Conforme Ferreira (2009, p. 12) Dom Bosco defendia que o educador exprime de maneira encarnada a 

amorevolezza (termo que significa amabilidade, bondade): presença significativa de caridade pastoral, de 

equilibrado e profundo amor, de afeto demonstrado. Afeto racional, jamais conturbado pelo egoísmo ou por 

atitudes doentias. Afeto incondicional pelos jovens, que permanece apesar das faltas que acontecem, que se 

manifesta no compreendê-los, no sentir os fatos do ponto de vista deles, no permitir que eles mesmos encontrem 

o caminho para a sua correção e o próprio crescimento.  
25 Carta ao Padre Tiago Costamagna. O Sistema Preventivo na Educação da Juventude. Disponível em 

FERREIRA, Antônio da Silva. Não Basta Amar: A Pedagogia de Dom Bosco e seus escritos. São Paulo: 

Editora Salesiana, 2009. p. 102-103. Dom Tiago Costamagna (1846-1921), nascido em Caramagna, Piemonte, 

entrou no Oratório de Valdocco aos 12 anos. Recebeu o sacerdócio em 1868. Nove anos depois, partiu com a 

terceira expedição missionária para a América Latina. Em 1880 foi feito Diretor da casa de Buenos Aires-

Almagro e Inspetor da Argentina (FERREIRA, 2009).  
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sucesso na utilização dos princípios do seu Sistema Preventivo (ALMEIDA, 2013, 

p.153) 

 

Dom Bosco tentou uma experiência escolar fora de Turim, aceitando a direção do 

Seminário de Giaveno, após o sucesso dos Oratórios.  A princípio enviou um diretor de sua 

confiança, mas não teve respostas satisfatórias, pois o clero diocesano pediu que a 

organização da referida instituição fosse realizada por um religioso da localidade. 

Uma segunda oportunidade surgiu na Diocese de Casale Monferrato, na Itália. O 

Bispo da localidade era amigo de Dom Bosco e ofereceu-lhe a direção do seminário de 

Mirabello. Nesta oportunidade, o italiano esforçou-se para ter êxito perante o novo desafio. 

Escolheu o Padre Miguel Rua 
26

 para ser diretor da instituição religiosa. Junto com ele, 

buscando uma base de sustentação pedagógica, ―enviou também um certo número de alunos 

do Oratório de Turim, de bom comportamento, para que encaminhassem os alunos novos nos 

costumes e práticas do sistema salesiano‖ (FERREIRA, 2009, p. 105). 

Parece-nos que ele acreditava que a presença de jovens subjetivados e civilizados 

nas normas dos Salesianos, ajudaria os outros, ainda transviados, a se convencerem que 

aquele tipo de educação era propicia e, por isso mesmo, passariam a imitá-los. A socialização 

entre os jovens agiria como elemento aglutinador para um bom andamento do Oratório.  

Ao escrever para o Padre Miguel Rua, em 1883, Dom Bosco aconselha-o a fazer-

se amar mais do que fazer-se temer; no mandar e no corrigir, agir de maneira que se 

reconheça o bem de tais ações para a formação dos jovens. A Carta enviada ao italiano serviu 

de base para a escrita de outra, em 1886, onde os destinatários eram todos os diretores até 

então vigentes nas instituições salesianas de educação.  

Nas suas Lembranças Confidenciais aos Diretores 
27

 percebemos discursos sobre 

os comportamentos permitidos em sala de aula, a regulação dos sentimentos e a relação 

professor-aluno. Sobre esta última, Dom Bosco recomenda que padres-professores 

interroguem os alunos, indistintamente; leiam por turno os trabalhos de cada um, ―fujam das 

amizades particulares e das parcialidades e não levem nunca os alunos ou outras pessoas para 

o quarto‖ 
28

.  

                                                           
26

   Miguel Rua (1937-1910) foi educado no Oratório Salesiano. Após a morte de Dom Bosco, tornou-se Reitor-

mor da Congregação Salesiana. Foi beatificado pela Igreja Católica em 1972. 
27

  Lembranças Confidenciais aos Diretores O Sistema Preventivo na Educação da Juventude. Disponível em 

FERREIRA, Antônio da Silva. Não Basta Amar: A Pedagogia de Dom Bosco e seus escritos. São Paulo: 

Editora Salesiana, 2009. p. 105-106.  
28

   Lembranças Confidenciais aos Diretores O Sistema Preventivo na Educação da Juventude. Disponível em 

FERREIRA, Antônio da Silva. Não Basta Amar: A Pedagogia de Dom Bosco e seus escritos. São Paulo: 

Editora Salesiana, 2009. p. 105-106. 
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Com base em algumas indicações colhidas em consulta bibliográfica, podemos 

dizer que uma marca comum aos professores da Modernidade, muitos deles religiosos e 

conhecidos por mestres, era a responsabilidade de serem exemplos para os alunos. A docência 

apresentava-se como uma missão a ser cumprida, para o engrandecimento da Igreja Católica 

ou Protestante. Visto que estes últimos também possuíam espaços educativos para a instrução 

dos jovens e competiam com os demais.  

Na modernidade, as instituições escolares, principalmente aquelas que eram 

dirigidas por congregações ou ordens religiosas.  

[...] criaram regras e determinaram condutas que regulavam seus gestos, os modos 

adequados de colocar suas mãos e seu corpo, de caminhar e de falar; estimularam o 

silêncio e ensinaram a comunicação por sinais, disseram quando, onde e como 

corrigir os estudantes; indicaram o que observar e por que observar. Um detalhado e 

minucioso conjunto de dispositivos de poder instituiu, simultaneamente, um 

conjunto de saberes sobre esses meninos e jovens, sobre seu corpo, sua sexualidade, 

sobre seus interesses e vontades, seus modos de compreensão, etc. (LOURO, 2008, 

p. 93). 

 

Quando Dom Bosco faleceu, em 1888, os Salesianos já estavam presentes em 

várias partes do mundo, tais como França, Espanha, Inglaterra, Argentina, Chile, Uruguai e 

Equador. No Brasil, o primeiro projeto educativo-pastoral realizado pelos religiosos italianos 

foi o Colégio Salesiano Santa Rosa 
29

, localizado em Niterói – RJ e construído no limiar de 

1883. A este se sucederiam outros, localizados em distintas regiões brasileiras, como a do 

Nordeste. 

2.2 Padre Cícero e os Salesianos em Juazeiro do Norte 

 

A primeira obra salesiana no Nordeste foi instalada há mais de 100 anos no Recife 

– PE, nas proximidades das margens do rio Capibaribe, organizado pelo Padre Lourenço 

Giordano. A mesma veio atender aos pedidos da comunidade local e a ordens diretas de Dom 

Bosco, posteriormente ratificadas pelo Padre Rua, seu sucessor.  

No começo do século XX, os Salesianos se espalhavam por várias localidades do 

Brasil. Para organizá-los e articulá-los em prol da evangelização e educação dos jovens, foi 

criada a Inspetoria do Norte do Brasil, tendo por encarregado o Padre Giordano. Nessas 

                                                           
29  Em 1877, Dom Pedro Maria de Lacerda foi pessoalmente a Turim - Itália pedir a Dom Bosco o envio dos 

salesianos para a sua diocese no Rio de Juazeiro - Brasil. Na época, a Congregação Salesiana já estava presente 

na Argentina e no Uruguai. Os Salesianos chegaram no Brasil em 14 de julho de 1883, coordenados pelo 

inspetor Pe. Luís Lasagna. Em razão de um surto de febre amarela que assolava a capital fluminense, 

estabeleceram-se em Niterói, onde hoje funciona a primeira escola salesiana no país, o Colégio Santa Rosa 

(AZZI, 1982).  
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circunstâncias, o número de religiosos vindos da Itália era relativamente pequeno, isto é, 33 

salesianos, que atuavam em projetos educativos e pastorais na Bahia, Sergipe e Pernambuco. 

No Ceará a presença marcante da Igreja Católica demarcava práticas e discursos, 

porém mantinha-se numa encruzilhada entre a romanização e a cultura popular. O município 

de Juazeiro do Norte, por exemplo, crescia diante da chegada dos romeiros, enquanto uma 

elite local requeria uma educação de qualidade para os seus filhos. O comércio era 

impulsionado pelo ‗milagre da hóstia‘, mas a maioria da população tinha baixa renda 

financeira. No centro desses acontecimentos estava o Padre Cícero. 

Cícero Romão Batista nasceu em 1844. Ordenou-se em 1870. Dois anos depois, 

juntamente com sua mãe e irmãs, mudou-se para um pequeno vilarejo chamado Taboleiro 

Grande, pertencente ao município de Crato, que futuramente passaria a ser Juazeiro do Norte. 

As principais obras historiográficas consultadas sobre este assunto (DELLA CAVA, 1976; 

MACHADO, 2001; OLIVEIRA, 1974) narram que esta mudança ocorreu após um sonho, 

onde o cearense teve contato com Jesus Cristo e os doze apóstolos.  

Supõe-se que, assim como Dom Bosco, a missão do Padre foi decidida por ordem 

sobrenatural. Caberia a ele guiar o povo, principalmente os pobres, rumo à salvação. 

Conforme a historiografia local, aos 12 anos de idade, Cícero fez votos de castidade, após ler 

uma biografia de São Francisco de Sales, patrono dos Salesianos.  

Tempos depois, ficou sabendo das experiências missionárias do Padre Mestre 

Ibiapina, religioso culto que estimulava as vocações sacerdotais. Talvez, inspirado nas 

experiências desses dois homens, ele tenha resolvido se dedicar aos estudos e buscar a ordem 

sacerdotal.  

De acordo com Silva (1977, p. 64), a data do primeiro contato entre o Padre 

Cícero e os Salesianos ainda está um tanto nebulosa. No entanto, alguns estudiosos 
30

 afirmam 

que esse contato aconteceu durante a viagem que o padre fez a Roma, na tentativa de reaver 

sua ordenação com o Papa Leão XIII. 

Segundo o seu Testamento, após receber contribuições financeiras dos romeiros, 

sentiu o desejo de aplicar parte em propriedades visando construir um patrimônio destinado a 

ajudar uma instituição de caridade. Por direito canônico, a herança deveria ser entregue a 

Diocese do Crato no qual ele fazia parte (MEDEIROS FILHO, 2009; MACHADO, 2001).  
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  Tais como Della Cava (1976) e Oliveira (1974).  
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No entanto, contrariando esta tradição e admirando o empenho dos Salesianos de 

Dom Bosco, o cearense resolveu reescrever o seu testamento 
31

, argumentando que, entre 

todas as Congregações Religiosas: 

[...] nenhuma se me afigura mais benemérita e de ação mais eficaz, e de caridade 

mais acentuada do que a dos bons e santos discípulos de Dom Bosco, os 

Beneméritos Salesianos, a eles deixarei quase tudo que possuo [...] E rogo a esses 

bons e verdadeiros servos de Deus, os Padres Salesianos que me façam esta grande 

Caridade, instituindo nesta terra uma obra completa [...] cuja existência, desses 

mesmos colégios, nesta terra para todo o sempre, será a maior tranquilidade para a 

minha alma na outra vida (PADRE CICERO ROMÃO BATISTA, 04/10/1923 apud 

MACHADO, 2001, p. 47). 
 

Diversas cartas foram trocadas entre ele e seus futuros herdeiros, sendo 

preservadas até hoje no Arquivo Escolar Salesiano. Para Della Cava (1976, p. 255), elas 

representam ―o drama comovente de um velho padre, demasiadamente altivo para submeter-

se a seus pares e demasiadamente convicto da eficácia de sua própria maneira de agir‖. 

Um dos principais destinatários das cartas do Padre Cícero foi o Padre Pedro 

Rota, inspetor dos Salesianos. Este último, no dia 23 de setembro de 1924, respondeu uma 

carta ao cearense dizendo que ―o Brasil catholico enteiro appaudiria um gesto tão nobre e 

generoso‖, a saber, ―a construção de um Colégio Salesiano em Juazeiro do Norte‖ 
32

.  

Em contrapartida, aponta duas dificuldades para esta realização. A primeira delas 

seria a grande escassez de pessoas disponíveis para tal empreitada. A segunda, a situação do 

Padre Cícero em relação às autoridades eclesiásticas, pois os religiosos não poderiam fazer 

parte da Diocese, sem a autorização do Bispo. 

Nesta época, após o suposto Milagre da Hóstia e dois inquéritos 
33

, Padre Cícero 

teve suas ordens sacerdotais suspensas. Começou a buscar sua reabilitação junto a Santa Sé, 

mas não teve êxito. Ao saber dessas dificuldades, o religioso, com mais de 80 anos de idade, 

salienta as dificuldades desse processo. Em carta escrita a 23 de maio de 1926 
34

, diz que 

recebeu uma notificação, onde é imposta a sua retirada do interior cearense e sua entrada em 

uma Congregação religiosa.  
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 Em outra versão do Testamento, parte dos bens ficaria para as Ordens Religiosas dos Trapistas, dos 

Premonstratenses e a Congregação das Irmãs de Caridade de São Vivente de Paula.  
32 Carta do Reverendo Pedro Rota Para o Padre Cicero. São Paulo. 23 de setembro de 1924. Disponível em 

SILVA, Antenor de Andrade. Padre Cícero: mais documentos para sua história. Salvador – BA: E.P., 

Salesianas,1989. p. 65.  
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  Ver Della Cava (1976).  
34

  Carta do Padre Cícero Para o Reverendo Pedro Rota. Juazeiro do Norte. 23 de maio de 1926. Disponível em: 

SILVA, Antenor de Andrade. Cartas do Padre Cícero: 1877-1934. Salvador, BA: Editora Salesiana, 1982. P. 

307 – 309. 
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Ressalta que a única solução para estes entraves seria a atuação do padre Pedro 

Rota, frente à Santa Sé, mas precisamente a aceitação deste último em sua defesa, perante 

Roma. Em relação à sua ida para uma congregação, adverte que:  

[...] o Joazeiro foi uma cidade feita por mim e é constituída por uma população, na 

sua maioria, pobre em meio da qual existe uma grande quantidade de pessoas 

desvalidas (orphãos, viúvas, etc.) que são sustentados por mim. Seria assim, uma 

calamidade se eu me visse na contingência de abandonar esta cidade, porque, além 

de mais, acredito e devo dizer-lhe francamente, o povo não se conformaria com 

uma tal medida, que talvez desse lugar a um movimento de desastrosas 

consequências 
35

. 

 

Segundo Medeiros Filho (2009), quando o Padre Cícero ficou sabendo da recente 

criação da Diocese de Petrolina, localizada em Pernambuco, procurou contribuir para a sua 

estrutura física. Colocou-se à disposição do bispo salesiano, Dom Antônio Malan, e doou um 

relógio para a Catedral.  

Os seus amigos também foram convidados a participar dos preparativos para a 

instalação de obras salesianas em Juazeiro do Norte, doando dinheiro para a construção das 

mesmas. Entre eles, estava o Doutor Lopes Martins, a quem o Padre Cícero pediu ajuda, no 

dia 11 de dezembro de 1924, para a vinda dos Salesianos, apontando que estes trariam ―as 

messes, dos seus fecundos benefícios Moraes e Sociais‖ 
36

.  

Ao escrever para o milionário alagoano, Baziliano Salmento, em 20 de fevereiro 

de 1931, o cearense tentou convencê-lo a deixar parte dos seus bens para a Congregação 

Salesiana. Argumenta que está empenhado em uma grande obra, fundada pelo ―servo de 

Deus, Dom Bosco‖.  

Após discursar sobre as riquezas humanas e a fugacidade da vida, incentiva o 

amigo a contribuir para a vinda dos Salesianos para o Nordeste do Brasil, reforçando a 

premissa de que as doações em prol da Igreja Católica receberam a graça divina. 

O que der a Deus nesta vida, é o que unicamente encontrará na outra vida como 

intermediário da sua salvação. Esta vida se acaba para todos, e quem não morreu 

moço, numa idade avançada como a sua não pode deixar de se acabar e ainda que 

não queira fazer o que lhe peço, queira se salvar. Se confesse para se reconciliar com 

Deus, e querendo venha aos pés de Nossa Senhora das Dores se entregar a Ella 

como seu filho e servo e se confessar para se salvar. Venha se salvar 
37

.  
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  Carta do Padre Cícero Para o Reverendo Pedro Rota. Juazeiro do Norte. 23 de maio de 1926. Disponível em: 

SILVA, Antenor de Andrade. Cartas do Padre Cícero: 1877-1934. Salvador, BA: Editora Salesiana, 1982. P. 

307 – 309. 
36

  Carta do Padre Cícero Para o Ex. Dr. Lopes Martins. 11 de dezembro de 1924. Juazeiro do Norte. Disponível 

em: SILVA, op. Cit. p. 296 – 297.  
37

  Carta do Padre Cícero Para Baziliano Salmento. 20 de fevereiro de 1931. Juazeiro do Norte. Disponível em: 

SILVA, Antenor de Andrade. Cartas do Padre Cícero: 1877-1934. Salvador, BA: Editora Salesiana, 1982. P. 

309 – 312. 
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Nos seus escritos, cartas e testamento, argumenta que esta instituição é santa e 

trabalha com a educação de meninos desvalidos e pobres, preparando-os para Deus e para a 

sociedade, como se tem feito esta mesma em outras partes do Brasil e nos outros países 

civilizados da Europa.  

A preferência do Padre Cícero pela Congregação Salesiana pode ser relacionada 

com elementos que vão além dos problemas pessoais que ele enfrentava com a Igreja local. 

Existia uma afinidade tradicional entre os religiosos italianos e o episcopado na luta por uma 

ordem conservadora. Além disso, os Salesianos privilegiavam os preceitos pedagógicos 

cristãos na educação, voltando suas atenções para a juventude, o que melhorava as relações e 

a execução dos projetos (ALMEIDA, 2013).  

Após cinco anos da morte do Padre Cícero, em 1934, a vinda dos Salesianos para 

Juazeiro do Norte tornou-se urgente. Sabendo da ausência de um procurador, que 

representasse tais religiosos nos tramites legais, alguns moradores da região requisitaram para 

si à herança que não lhes foi confiada (MACHADO, 2001).  

Alguns entraves decorrentes da herança do cearense foram resolvidos numa 

instância aparentemente alheia a todo o processo. ―Deram a palavra final às autoridades 

fiscais brasileiras, sem intervenção da Igreja. [...] O legado passou aos padres salesianos, 

contanto que esses religiosos assumissem o compromisso de pagar impostos‖ (MEDEIROS 

FILHO, 2009, p. 16). 

As Cartas escritas pelo Padre Cícero sobre os Salesianos e o Testamento 

evidenciam que ele não mediu esforços para a realização do seu último sonho. Apesar de estar 

a viver um período de decadência política, em função da sua saúde e idade, o ancião se tornou 

referência de determinação e persistência.  

A análise dos seus escritos nos instiga a pensar que, apesar da idade, ele ainda 

continuou a ser viril, pois não desistiu dos seus ideais, possuía certa dominação sobre os 

romeiros e a população juazeirense, independente da classe social ou idade. Ele continuava a 

exercer a função de patriarca, guia espiritual, provedor.  

Acreditamos que a virilidade pensada para o sexo masculino, mas especificamente 

a virilidade sacerdotal, faz parte de um processo longo, complexo e que não se extingue a 

partir de certa idade, logo não pode ser identificada como polo oposto à velhice. A virilidade 

não está apenas no corpo. Está também na alma, na consciência, nos discursos que provoca o 

governo dos outros e o autogoverno. Nesse sentido, o Padre Cícero pode ser considerado um 

homem viril.  
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Podemos encontrar indícios dessa virilidade em algumas obras historiográficas 

sobre a biografia e principais empreendimentos do Padre Cícero
38

. Nelas, o cearense é visto 

como um homem que buscou orientar seus impulsos e chegar a um perfeito autodomínio. 

Alguém que não só amava, mas fazia-se amar, semelhante aos preceitos de Dom Bosco.   

Parece-nos que os escritos do referido religioso foram responsáveis por difundir 

os discursos sobre os Salesianos e criar expectativas frente aos imigrantes da Itália, mesmo 

antes da vinda deles para o interior cearense. Ao que tudo indica, o mesmo via na instituição 

escolar um elemento importante para a mudança social. 

O crescimento demográfico ditava novas regras de convivência e maneiras de ser, 

pensar e agir, pois, sendo a população juazeirense composta em grande parte de romeiros, era 

motivo de discriminação e desigualdades. A educação era vista como uma das formas de 

minimizar esses problemas sociais, civilizando e subjetivando vidas.  

Tendo consciência disso, pensamos que o seu projeto educacional apresentava-se 

em consonância com o processo de romanização, onde a educação católica era valorizada na 

formação da juventude. As obras bibliográficas e fontes sobre/escritas pelo Padre Cícero, 

citadas anteriormente, sinalizam que ele empenhou-se em criar elementos de ruptura com uma 

cultura iletrada, buscando redirecionar a sociedade, mantendo traços locais e novos padrões 

civilizatórios, que seriam operacionalizados por meio de uma instituição confessional, com 

características próprias, isto é, o Colégio Salesiano.  

Talvez o Padre Cícero, tenha visto na educação da juventude um caminho para o 

engrandecimento de Juazeiro do Norte. Por isso, tenha investido esforços para a realização 

dos projetos educativo-pastorais dos italianos, com o intuito de profissionalizar e educar 

obedecendo à doutrina religiosa.  

[...] o fim último da educação era preparar o jovem em um colégio cristão 

permanente, ou seja, uma instituição escolar que não deveria desaparecer com a 

morte do seu dono, como acontecia com as escolas particulares em Juazeiro do 

Norte (ALMEIDA, 2013, p.150).  

 

Conforme o secretário Expedito Sebastião da Paixão, a instalação da Congregação 

Salesiana ―foi realizada no dia 31 de março de 1939, às 8 horas, no Círculo de Operários e 

Trabalhadores Católicos de São José‖ 
39

. O evento aconteceu cinco anos após a morte do 

Padre Cícero.  

Nesta cerimônia o novo Bispo do Crato, Dom Francisco de Assis Pires, chamou 

os Salesianos de ―Benfeitores da juventude‖ de Juazeiro, desejando que esta pudesse 
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  Entre elas, estão as obras de Della Cava (1976) e Oliveira (1981).  
39

  Ata de Sessão de Instalação Oficial da Congregação Salesiana em Juazeiro do Norte. 31 de março de 1939. 

Disponível no A.E.S.  
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―integrada, no convívio social, empregar os seus esforços para a glória e honra de Deus e 

engrandecimento do querido Brasil‖ 
40

.  

Segundo as Crônicas da Casa (1939) a princípio a comunidade salesiana era 

formada pelos padres Antônio Agra e Davino Ferreira. Tais pioneiros, como não dispunham 

de residência própria se abrigaram nas dependências da casa paroquial. As refeições diárias 

eram oferecidas por Dona Generosa de Alencar, uma fiel admiradora da Igreja Católica.  

Da fundação até a chegada dos Salesianos em Juazeiro do Norte passaram vários 

anos, resultando em muitas mudanças na organização da Congregação. No entanto, é possível 

identificar que os religiosos traziam em si características comuns com os de outrora. Além do 

apego ao trabalho incansável, possuíam ―à determinação quando queriam alcançar os seus 

objetivos, lutando contra as convenções sociais e políticas caso se tornassem um entrave para 

o desenvolvimento de seu trabalho‖ (ALMEIDA, 2013, p.57). 

Entre as Crônicas da Casa, pertencentes ao arquivo salesiano, encontramos uma 

compilação de documentos descritivos que abarcam o período de 1939 a 1942. Neles 

comenta-se que, em 1° de abril de 1939, os romeiros e líderes locais tiveram grande 

expectativa em conhecer os herdeiros do Padre Cícero. Padre Antônio Agra, falou a mais de 

duas mil pessoas que assistiam sua missa. Nestas circunstâncias, celebrava-se a Semana Santa 

e as confissões duraram até às duas horas da manhã.   

No mesmo ano, os Salesianos inauguraram uma escola no bairro horto 
41

, onde 

duas professoras ensinaram cem crianças de ambos os sexos. O ensino misto confessional era 

organizado em cinco séries primárias e abrangia duzentos alunos no curso diurno
42

. Os 

Salesianos buscavam ampliar suas atuações em prol da educação cívica, religiosa e moral, 

ensinando as primeiras letras para moças e rapazes.  

Conforme as Crônicas da Casa, em 1940, Padre Antônio Saraiva passou a fazer 

parte da comunidade salesiana. Com dedicação, juntou em torno de si um grupo de jovens, 

ensinando o catecismo e organizando um espaço educativo nos moldes descritos por Dom 

Bosco: o oratório festivo. Todavia ―Até aquele momento ainda não era possível organizar da 

forma devida, o Oratório Festivo‖ (ALMEIDA, 2011, p. 117).  

 Essa obra se destinava a agrupar os jovens do sexo masculino, nos dias festivos, 

quando estivessem livres de estudo e trabalho, proporcionando-lhes divertimentos e instrução. 
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  Ata de Sessão de Instalação Oficial da Congregação Salesiana em Juazeiro do Norte. 31 de março de 1939. 

Disponível no A.E.S. 
41

  Este bairro é o ponto mais alto de Juazeiro do Norte. Fica localizado numa colina. Atualmente existe nele uma 

estátua do Padre Cícero, com 27 metros de altura. Além disso, o bairro possui um Museu com réplicas em cera 

de ilustres personalidades do município.  
42

  Crônicas da Casa, 1939. Disponível no A.E.S. 
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Em meados de 1940, ―os oratorianos já sabiam cantar a missa em latim e ficavam empolgados 

com a liturgia diária‖ 
43

. Parece-nos que os esportes, brincadeiras e oficinas eram utilizados 

como estratégias pedagógicas para a modelação de corpos e almas, semelhante às 

prerrogativas encontradas nos escritos de Dom Bosco.  

Após uma leitura atenta dos documentos, principalmente das Crônicas da Casa, 

não encontramos informações sobre o fechamento da escola do bairro horto e o término da 

educação voltada para ambos os sexos. Talvez este primeiro empreendimento dos Salesianos 

fosse um meio para conseguir apoio da população juazeirense, surtindo efeito positivo.  

Segundo o Histórico Escolar do Colégio Salesiano São João Bosco 
44

, em 1939, 

alguns comerciantes da localidade juntaram esforços, acumulando a quantia de 50 contos de 

réis, para que os padres recém-chegados iniciassem a construção do colégio sonhado pelo 

Padre Cícero, possibilitando assim uma melhor educação para a juventude. Esta doação 

visava transformar o panorama educacional do município, no entanto, valorizava-se o ensino 

não-misto.  

Medeiros Filho (2009, p. 22) sinaliza que nesta época Juazeiro do Norte tinha uma 

educação secundária atrasada em comparação a outras localidades. O município de Crato, por 

exemplo, possuía razoável número de instituições escolares, muitas delas dirigidas por 

eclesiásticos. Devido à rivalidade que sempre existiu entre os dois núcleos habitacionais, 

compreende-se facilmente o entusiasmo da população juazeirense diante da notícia de que 

Juazeiro do Norte ia ter também o seu colégio.  

Ao venderem parte de suas terras, recebidas por herança, e com o recebimento de 

donativos, os religiosos começaram a construir a sua principal instituição: o Colégio 

Salesiano São João Bosco. Este foi fundado em 26 de abril de 1942, quando regularmente 

entrou em funcionamento o curso primário, com a matrícula verificada de 224 alunos 
45

.  

A inauguração contou com a participação das principais autoridades eclesiásticas 

e civis do Ceará. Sua construção apoiava-se em interesses particulares, pois atenderia as 

demandas sociais, ao mesmo tempo em que estava em conformidade com a tradição salesiana. 

O interesse maior seria ―formar homens, considerados os verdadeiros responsáveis pela 

elevação da sociedade juazeirense em todos os aspectos‖ (ALMEIDA, 2013, p. 173). 
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  Crônicas da Casa, 1940. Pertencente ao A.E.S.  
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  Histórico do Colégio Salesiano São João Bosco. Disponível no A.E.S. 
45

  Crônicas da Casa, 1942.  Disponível no A.E.S.  
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No Discurso de Inauguração do Colégio Salesiano
46

 encontramos indícios do 

processo civilizador esperado para a região, diante da chegada dos religiosos. O orador 
47

 

inspirado em parte por suas leituras e experiências em outro Colégio, também organizado pela 

mesma Congregação, levantou a premissa de que ―Em qualquer época, a vontade humana se 

impõe como o fator essencial das conquistas em todos os seus aspectos e tem sido sempre ela 

a causa original dos grandes benefícios prestados ao progresso‖ 
48

.   

De acordo com suas palavras, a civilização é almejada mesmo diante das 

convenções prejudiciais e de todas as circunstâncias que possam interferir no êxito e na 

vitória, e em sentido mais amplo, na evolução e no progresso.  ―[...] É esta vontade, a fonte 

inesgotável de todas as realizações uteis, de todas as conquistas apreciáveis, que dignifica a 

espécie e faz projetar para um futuro sempre melhor o homem e a sociedade‖ 
49

. 

A análise do referido documento evidencia os fluxos discursivos entre Turim-

Itália e Juazeiro do Norte-Brasil, entre tempos e espaços distintos. Antes das práticas 

pedagógicas, os discursos já às legitimavam. As ideias de Dom Bosco espalhavam-se pela 

população. O colégio já era visto como um ―Espírito fecundo forjado na mais árdua e na mais 

nobre das lutas que pode encetar uma alma, a luta contra a ignorância‖ 
50

 mesmo antes de ser 

fundado.   

Ao vasculhar o Arquivo Salesiano, percebemos que o Discurso de Inauguração 

do Colégio Salesiano foi escrito e reescrito algumas vezes 
51

, talvez com a intenção de 

perpetuar a memória local. Nele afirma-se que Juazeiro do Norte, até o momento, tinha uma 

população numerosa, mas desprovida de instrução. Assim, a chegada dos Salesianos seria um 

acontecimento que proporcionaria ―a marcha ascendente de nossa cidade na estrada do 

futuro‖ 
52

. 

O Colégio seria ―um farol luminoso‖ que dirigiria ―o frágil batel da infância no 

mar tempestuoso da vida, encaminhando-o com facilidade nas estradas retas e sem 

empecilhos que conduzirão a toda sorte de êxitos e até mesmo a glória‖, iniciando ―uma 

assistência à mocidade desta terra, anexando à saúde do corpo os predicados do espírito, 

bebidos de um dos métodos de educação mais uteis e mais completos‖ 
53

.  
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  Discurso de Inauguração do Colégio Salesiano. 26 de abril de 1942. Disponível no A.E.S. 
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 Desconhecemos o nome do Orador. Mas no seu discurso ele salienta que foi aluno interno do Colégio 

Salesiano Sagrado Coração de Jesus, localizado em Recife.  
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  Discurso de Inauguração do Colégio Salesiano. 26 de abril de 1942. Disponível no A.E.S. 
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  Ibid.  
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  Discurso de Inauguração do Colégio Salesiano. 26 de abril de 1942. Disponível no A.E.S. 
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  Encontramos cinco cópias. Aparentemente escritas em décadas distintas, no arquivo escolar salesiano.  
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  Discurso de Inauguração do Colégio Salesiano. 26 de abril de 1942. Disponível no A.E.S. 
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  Ibid.  
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De acordo com o Estatuto do Instituto Salesiano Padre Cícero 
54

, criado em 31 de 

março de 1939, esta instituição visava subministrar, a par de uma sólida instrução, a educação 

moral, apta a formar bons cristãos, cidadãos honestos e hábeis, nos vários ramos de atividade 

a que se destinavam. 

Para isso utilizava o Sistema Preventivo de Dom Bosco, criado em Turim – Itália, 

o qual dar ênfase ―em prevenir as faltas com assídua e amorosa vigilância e impregnar o 

ambiente colegial de um verdadeiro espírito de família, de tal modo a se considerarem mestres 

e alunos como pais e filhos‖ 
55

.  

De acordo com Medeiros Filho (2009, p.23) as escolas profissionais buscavam 

educar os jovens do sexo masculino para que eles atuassem na sociedade e tivessem renda 

financeira. No começo possuíam oficinas de alfaiataria de sinos e relojoaria de torres. O 

produto de tais ofícios atendia às igrejas do Nordeste. Com o passar dos anos, as encomendas 

foram decaindo, tornando-se simulacros de projetos não viáveis.  

No início do século XX, a sociedade juazeirense era marcada por muitas 

desigualdades e descriminações em múltiplos aspectos. Nesse sentido, a profissionalização e 

elevação do nível educacional eram ―qualidades ideais para ser um cidadão de bem, capaz de 

contribuir com o desenvolvimento local, sendo os Salesianos um alicerce perfeito para 

edificar uma boa formação‖ (ALMEIDA, 2013, p. 150).  

Ficamos a pensar se nos primeiros anos de atuação do Instituto Salesiano Padre 

Cícero havia uma diferenciação entre os jovens do mesmo sexo. Não sabemos dizer se os 

membros das famílias mais abastadas valorizavam tanto a formação profissional, quanto os 

ensinamentos pedagógico-cristãos, se ambos os projetos educativos estavam concatenados ou 

segregados.  

Encontramos indícios nos documentos pertences ao arquivo escolar 
56

 de que 

alguns bolsistas almejavam participar do Instituto Salesiano Padre Cícero com o objetivo de 

obter qualificações e indicações de empregos, pois precisavam contribuir com as despesas da 

casa e prepararem-se para o futuro. Ao que tudo indica, eles não rejeitavam os preceitos 

pedagógicos cristãos. Notamos também que os alunos advindos de famílias tradicionais 

também afluíam para esta instituição. Se existia alguma diferenciação entre eles, os escritos 

que sobrevieram ao tempo ocultaram-nas.  
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  Estatuto do Colégio Salesiano São João Bosco. Disponível no A.E.S. 
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  Ibid.  
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  Entre eles, destacam-se listas de Bolsistas e Histórico do Colégio Salesiano São João Bosco, disponível no 

A.E.S.  
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2.3 A Operacionalização dos Preceitos Pedagógicos Cristãos 

 

Nas Constituições e Regulamentos da Congregação Salesiana (1985), encontramos 

uma série de discursos acerca das práticas pedagógicas, que servem como guias para a 

subjetivação dos seus membros e do seu público, isto é, a juventude. De acordo com o 

documento, Dom Bosco indicou para os seguidores um programa de vida na máxima: Da mihi 

animas, cetera tolle, ou seja, Dai-me Almas e Ficai com o Resto.  

No Capítulo II, artigo 15 e 17, encontramos o discurso de que os membros da 

Congregação devem ser cordiais, prontos a dar o primeiro passo e a acolher sempre com 

bondade, respeito e paciência. Espera-se que eles não desanimem diante das dificuldades, 

acreditem nos recursos naturais e sobrenaturais do homem – embora não lhes ignorem a 

fraqueza – não lamentem do tempo em que vivem e conservem tudo o que é bom, 

especialmente aquilo que agrada aos jovens.  

Segundo as Constituições e Regulamentos os seus membros não buscam penitências 

extraordinárias, mas aceitam as exigências diárias e as renúncias da vida apostólica: estão 

prontos a suportar o calor e o frio, a sede e a fome, as fadigas e o desprezo, sempre que se trata 

da glória de Deus e da salvação das almas. 

Os votos dos sacerdotes são mencionados no Capítulo VI, a saber, pobreza, 

obediência e castidade. O artigo 82 ressalta uma advertência de Dom Bosco para o bem da 

Congregação. Diz que a virtude da castidade deve ser preservada. Quem não conseguisse este 

feito, nas obras e nos pensamentos, não poderia participar da instituição, pois sua presença 

poderia se ―tornar um perigo eminente para os outros e para os jovens‖.  

De acordo com o mesmo artigo, a castidade desenvolveria o sentido cristão das 

relações pessoais, favoreceria amizades verdadeiras e contribuiria para fazer da comunidade 

uma família. Em contrapartida, o clima fraterno ajudaria a viver na alegria o celibato por amor 

do Reino de Deus e a superar, sustentados pela compreensão e pelo afeto, os ―momentos 

difíceis‖, provavelmente, em alusão aos desejos carnais.  

As práticas pedagógicas dos Salesianos personificam estes discursos e revelam 

que os fluxos foram mais intensos do que se imagina, pois sobreviveram às mudanças 

espaciais e temporais. Os religiosos, de lá para cá, raramente estão envolvidos em casos de 

pedofilia ou pederastia. São exemplos de retidão para a Igreja Católica.  

Após algumas entrevistas e a leitura de um vasto material documental, parece-nos 

que, decorridos quase dois séculos, a pedagogia salesiana ainda visa inserir os preceitos 
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pedagógicos cristãos na vida dos jovens, sem castigos físicos. Para isso, ressignifica os 

valores e as crenças presentes na cultura popular de cada localidade em que atua.  

Em Juazeiro do Norte, por exemplo, se antes as orações eram feitas ao Padre 

Cícero, considerado um Santo Popular, a partir da chegada dos Salesianos, Dom Bosco 

também passa a ser venerado. O processo de romanização ganha força e remodela antigos 

modos de ser, pensar e agir (DELLA CAVA, 1976; ALMEIDA, 2013).  

 As Crônicas da Casa, compostas por escritos entre 1939 a 1942, ressaltam que o 

currículo do Colégio objetivava aumentar o nível de conscientização histórica e moral das 

crianças e jovens carentes. Nesta época, isto é, nos primeiros anos de atuação da pedagogia 

salesiana em Juazeiro do Norte, a política do Estado Novo, comandado por Getúlio Vargas, 

buscava articular o local e o nacional, em busca de normatizações.  

A leitura do referido documento, permite-nos saber que o nacionalismo e os ideais 

de cidadania eram exaustivamente citados e a semana da pátria comemorada com bastante 

entusiasmo. Os símbolos nacionais cultuados, resultando na criação do sentimento patriótico. 

As músicas e as poesias serviam para homenagear os grandes heróis da nação, assim como os 

desfiles escolares de sete de setembro, os batalhões infantis e as peças teatrais. O Hino 

Nacional e o Hino da Independência eram cantados em festas do Estado e em feriados 

municipais 
57

.  

Conforme o Estatuto do Instituto Salesiano Padre Cícero
58

, por muito tempo o 

maior nível de ensino no Colégio foi o Ginásio, composto por quatro séries. O curso de 

admissão ou o 4° ano primário tinha o intento de preparar os alunos que concluíam o 3° ano 

elementar para os Exames Oficiais de Admissão à Primeira Série Ginasial. Sendo realizado no 

começo do mês de dezembro.  

Neste período funcionava, brevemente, um curso gratuito para os novos 

candidatos provenientes de outras instituições. Em conformidade ao referido documento, 

todos os candidatos, do sexo masculino, deveriam entregar a secretária do ginásio: 1) Certidão 

do Registro Civil com firma reconhecida, 2) Atestado de saúde física e mental e 3) Atestado 

de vacina. Tais documentos demonstram uma preocupação com o corpo que seria educado no 

Instituto.  

O curso primário dividia-se em três anos. Os conteúdos estavam de acordo com os 

programas do Governo do Estado. Para todos os alunos existiam algumas regras a serem 
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 Tais informações sintéticas estão disponíveis nas Crônicas da Casa, mas especificamente, aquelas que tratam 

do período entre 1939 a 1942.  
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  Estatuto do Instituto Salesiano Padre Cícero. Disponível no A.E.S. 
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seguidas. Entre elas, podemos destacar a ideia de obrigatoriedade perante o regime, as 

determinações dos superiores, aos usos e tradições colegiais 
59

.  

Os alunos habitualmente negligentes, na frequência, na aplicação aos estudos ou 

na observância disciplinar, eram admoestados e, não mudando a situação, convidados a se 

transferirem para outro estabelecimento. De acordo com o Estatuto, o instituto oferecia 

almoço e merenda a cada dia útil.  

Para conseguir estes benefícios, os jovens, sob nenhum pretexto, poderiam se 

eximir dos atos comuns de piedade ou de simples cortesia. Eram incentivados a participar dos 

atos públicos, religiosos e civis. Comparecer as festas colegiais e frequentar as missas nos 

Domingos e dias santos, além de usar o uniforme de acordo com a ocasião.  

O Regimento interno do Ginásio Salesiano São João Bosco, diz que o ensino 

proposto da instituição tinha o objetivo de ―socorrer, beneficiar o próximo‖, voltando à 

atuação para os jovens, ―amparando-os nos anos mais perigosos, instruindo-a nas ciências e 

nas artes, e encaminhando-a a prática da Religião e da virtude‖ 
60

. 

Nos primeiros anos, a referida instituição mantinha convênio com a Inspetoria 

Seccional de Fortaleza, por isso competia ao diretor zelar pelo perfeito cumprimento das leis e 

regulamentos, assegurar a ordem e a eficiência escolar, além de impor regras e disciplinas, 

sem desrespeitar as políticas vigentes. Criar laços com as famílias dos educandos, administrar 

o corpo docente e atuar no Oratório Salesiano 
61

.  

Em relação à disciplina interna, o Regimento comenta que todos os dias, antes de 

se iniciar o trabalho escolar, o diretor ou seu representante teria a função de expressar 

algumas palavras afetuosas em público, durante dois ou três minutos, dando alguns avisos ou 

conselhos acerca de coisas que se deviam fazer ou evitar. Até hoje esta tradição se mantém.  

Tais pronunciamentos são vistos como ―a chave da moralidade, do bom 

andamento e do bom êxito da educação‖ 
62

. Entre as normas para os padres-professores, 

destaca-se o lema: ―Pensas que és exemplo‖, assim como incentivou Dom Bosco em uma de 

suas cartas aos Salesianos.  
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  Estatuto do Instituto Salesiano Padre Cícero. Disponível no A.E.S. 
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  Informações contidas no Regimento Interno do Ginásio Salesiano São João Bosco. Juazeiro do Norte. Versão 

de 19 de março de 1964. Pertencente ao Arquivo Escolar Salesiano. Sem paginação.  
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  Ibid. 
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  Informações contidas no Regimento Interno do Ginásio Salesiano São João Bosco. Juazeiro do Norte. Versão 

de 19 de março de 1964. Pertencente ao Arquivo Escolar Salesiano. Sem paginação. 
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Foto 1.  Alunos do Ginásio do Colégio Salesiano São João Bosco. Turma da 3ª série. 1961. Fonte Arquivo 

Escolar Salesiano 

 

Em relação ao corpo discente, o referido documento ressalta que os jovens do 

sexo masculino, possuíam alguns deveres, tais como procurar estimular uns aos outros com o 

bom exemplo; usar o uniforme para aulas comuns e para as sessões de Educação Física e o 

uniforme de gala nas comemorações cívicas; levar a caderneta escolar todos os dias; procurar 

honrar sempre o nome do Ginásio e prezar o asseio 
63

. 

Esses deveres nos dão uma ideia de como era, aparentemente o cotidiano escolar, 

pois a realidade pode ter sido outra e as experiências múltiplas, visto que os documentos 

institucionais só revelam vestígios do passado, fragmentos, discursos com intencionalidades e 

ocultamentos.  

Da mesma forma, podemos conhecer o regime disciplinar do Colégio, sabendo 

que entre as proibições estavam negociar com os colegas; jogar ou usar bebidas alcoólicas no 

Estabelecimento ou em sua circunvizinhança; fumar em todo e qualquer tempo espaço; 

praticar, dentro ou fora do Estabelecimento, ato ofensivo à moral e aos bons costumes 
64

.  

Toninho Vieira, ex-aluno do Colégio Salesiano e atualmente radialista, escreve 

sobre suas memórias no livro Salesiano: Uma Escola Viva na Memória e no Coração lembra-
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   Informações contidas no Regimento Interno do Ginásio Salesiano São João Bosco. Juazeiro do Norte. Versão 

de 19 de março de 1964. Pertencente ao Arquivo Escolar Salesiano. Sem paginação. 
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se da ansiedade antecedida pela inauguração do Santuário do Sagrado Coração de Jesus. De 

acordo com ele, o clima era tenso. Suspeitava-se que um jovem do município, usuário de 

drogas, juntamente com seus colegas poderiam atrapalhar a festa.  

Naquela época, todos eles frequentavam o Oratório festivo e assistiam os 

campeonatos internos do Colégio, porém foram impedidos de fazer balburdias na inauguração 

do Santuário. Condizente com as memórias de Toninho Vieira, em algumas ocasiões, 

preconceitos e receios eram presentes dentro e fora da instituição.  

Qualquer pessoa que surgisse com o cabelo Black-power ou coisa parecida, roupa, 

gíria, etc., já era tido como um ―coisero‖, ou seja, maconheiro. Pois bem. É chegado 

o grande dia para a inauguração do santuário. O colégio estava recebendo irmãos, 

sacerdotes salesianos, leigos, etc., de toda parte do Brasil. Eis que, salvo engano, em 

plena tarde de sexta-feira ou sábado, surge no corredor do colégio, próximo à 

cantina que ficava após a escada, aquele moreno de barba grande, cabelo Black-

power com uma mala na mão, quando de repente, Zé Abílio olhou para seu Robério 

e disparou: _ O senhor não disse que não queria maconheiro aqui no colégio? Seu 

Robério, com um sorriso um tanto maroto no rosto de imediato rebateu. _ Menino, 

cala a boca, aquele é o padre Elias (In: MOURA, 2008, p. 120).  

 

Tempos depois, Padre Elias Cedraz tornou-se diretor do Colégio Salesiano. O 

Santuário do Sagrado Coração de Jesus é considerado um dos principais monumentos 

arquitetônicos e religiosos do Cariri cearense. Até hoje, segundo as entrevistadas, nas 

primeiras sextas-feiras do mês, alunos e alguns funcionários do Colégio passam por um ritual, 

em que participam de uma missa no Santuário, antes de começarem as respectivas atividades.  

No caso específico da pedagogia salesiana em Juazeiro do Norte, parece-nos que a 

premissa ―Dai-me Almas e Ficai com o Resto‖, vai além do discurso. Ela atua na prática 

pedagógica e nomeia os sujeitos. Tenta gestar valores e guiar a consciência de adultos e, 

principalmente, jovens. Por mais que não sinalize as reais intenções, percebe-se que ela atua 

também nos corpos.  

Além disso, as evidências apontaram que, os fluxos discursivos entre Turim – 

Itália e Juazeiro do Norte – Brasil, visaram à reprodução de gestos, maneiras de falar, 

autocontrolar-se, etc. As práticas pedagógicas mantiveram-se atravessadas por mecanismos e 

estratégias de controle, correção e disciplinamento.  

Nestas circunstâncias, podemos evidenciar a presença/constituição de identidades 

―escolarizadas‖, no Colégio Salesiano, as quais se ancoravam na premissa de naturalidade. 

Segundo Louro (2008, p. 62) a instituição escolar moderna, utilizando estratégias e 

agenciamentos, continua imprimindo sua ―marca distinta‖ sobre os sujeitos, inferindo 

distinções entre aqueles que frequentaram determinada instituição.  

Gestos, movimentos, sentidos são produzidos no espaço escolar e incorporados (...), 

tornando-se parte dos seus corpos. Ali se aprende a olhar e a se olhar, se aprende a 

ouvir, a falar e a calar; se aprende a preferir. Todos os sentidos são treinados, 
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fazendo com que cada um (...) conheça os sons, os cheiros e os sabores ‗bons‘ e 

decentes e rejeite os indecentes; aprenda o que, a quem e como tocar (ou, na maior 

parte das vezes, não tocar); fazendo com que tenha algumas habilidades e não 

outras... E todas essas lições são atravessadas pelas diferenças, elas confirmam e 

também produzem diferença. Evidentemente, os sujeitos não são passivos receptores 

de imposições externas. Ativamente eles se envolvem e são envolvidos nessas 

aprendizagens – reagem, respondem, recusam ou assumem inteiramente (Op. Cit, p. 

61). 

 

A partir da análise dos fluxos discursivos, percebemos que os Padres-professores 

salesianos, também estavam envolvidos em ―performatividades masculinas‖ e identidades 

―escolarizadas‖. Um exemplo disso pode ser encontrado numa carta escrita para o Inspetor 

Salesiano, datada de 13 de dezembro de 1968 e guardada no acervo do Colégio Salesiano.  

Padre Osvaldo Freitas, diretor salesiano, expõe a situação em que vive e a 

subversão das ordens por parte de um dos religiosos, a quem chamaremos de M.A. 

Neste mês que passou aqui em Juazeiro ele não quis fazer nada. Nem celebrar a 

noite e sempre reclamando que não queria ficar aqui em Juazeiro, que era um 

enjeitado da Congregação, que o Sr. não ligava para ele, etc. O M.A não pode 

continuar aqui pelos seguintes motivos: a) não está satisfeito comigo, nem si quer 

fala comigo a não ser uma vez ou outra quando se trata dos seus interesses. b) É 

completamente independente e não inspira confiança nos cargos que lhe são 

confiados, por exemplo, não é honesto com relação ao dinheiro. Há poucos dias 

atrás, sem licença e sem falar com o Padre Prefeito, comprou um relógio no valor de 

CR$ 60, 00 aludindo que o seu relógio estava feio e que queria um, com calendário 
65

.  

 

Mais adiante, a carta expõe outros desvirtuamentos do religioso, tais como a falta 

de honestidade e o descumprimento das regras. O diretor, por sua vez, se apresenta como um 

homem destemido, a ponto de pensar em desistir da sua função para não viver no espaço da 

desordem.  

Supomos que o cargo de diretor salesiano exigia muitos compromissos e 

obrigações. Demandava investimentos e agenciamentos diretivos. Um exemplo disso pode ser 

encontrado na referida carta. Padre Osvaldo comenta que encontrou mortadela, dropes e 

caramelos escondidos na rouparia. Acusa M.A por ter desobedecido às ordens.  

Diga, Pe. Inspetor, é possível trabalhar com um homem desses? Que confiança se 

pode ter numa criatura dessas? Além disso, é independente: Faz o que quer e como 

quer, sai quando quer, vai ao cinema quando lhe dá vontade etc. Se não for possível 

transferi-lo daqui por causa da Faculdade [...] peço ao Sr. para arranjar um outro 

colégio para mim, preferencialmente sem esse cargo de ‗diretor‘. Passar outro ano 

na Congregação como este de 1968, isso nunca 
66

. 
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A análise dos fluxos discursivos entre Turim e Juazeiro do Norte traz evidências 

de que era exigido um tipo específico de masculinidade para os membros da Congregação 

Salesiana, independente do tempo e espaço, com atributos singulares, tais como virilidade, 

castidade, honestidade e perseverança.  

Nessa perspectiva, concordamos com Butler (in: PRINS; MEIJER, 2002, p. 163) 

na ideia de que os discursos habitam os corpos. Estes, por sua vez, ―carregam discursos como 

parte de seu próprio sangue‖. E ninguém pode sobreviver sem, de alguma forma, ser 

carregado por eles.  

Logo, parece-nos que no Colégio Salesiano não existiu uma construção discursiva 

baseada apenas na alma dos sujeitos em contraposição a um corpo desejado, estimulado a 

tornar-se homem. As duas dimensões estavam inter-relacionadas na pedagogia salesiana. 

Corpos e almas – dos adultos e, principalmente dos jovens – eram educados, civilizados, 

subjetivados cotidianamente.  

No caso dos sacerdotes, a Santa Sé incentivava substituir a prática sexual pela 

castidade e distintas virtudes. Assim como hoje, eles não eram vistos como homens pela 

metade, pelo fato de não praticarem o ato sexual. Logo, podemos perceber que o gênero 

reconhecido por masculino apresenta distintas configurações, assim como o gênero feminino, 

e não possui uma relação casual com a sexualidade,  

Nas Instituições Salesianas de Educação, o contato com outros sujeitos do mesmo 

sexo também direcionava hábitos e desejos. Ao ler os documentos mencionados ao longo 

dessa escrita, percebemos que os padres-professores e os alunos mantinham constantes trocas 

de vivências, experiências, legitimadas pelos discursos de uma masculinidade natural. 

 A convivência entre adultos e jovens, supostamente iguais no sexo e gênero, 

provocava a consolidação de comportamentos, ao mesmo tempo em que despertava a 

subversão. No cotidiano escolar os mais jovens, nem sempre aceitavam passivamente os 

ensinamentos dos mais velhos, isto é, dos padres-professores. Por isso, talvez seja válido 

afirmar que, no mesmo espaço, coexistiam distintos discursos sobre masculinidades, alguns 

em reprodução, outros em transgressão.  
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3 (DES) NATURALIZANDO SEXOS, GESTOS E FALAS: A PEDAGOGIA 

SALESIANA EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO 

 

3.1 Pedagogia da “Igualdade”, Feminização do Magistério e os Padres-professores no 

Colégio Salesiano São João Bosco 

 

A análise dos fluxos discursivos entre os escritos de Dom Bosco e a atuação dos 

Salesianos em Juazeiro do Norte – até os anos de 1960 – evidencia que os atributos de gênero 

foram disfarçados com a ideia de naturalidade. Por outro lado, normas, currículos, práticas 

pedagógicas foram pensadas para assegurar os atributos de masculinidade. Esperava-se que o 

jovem ao se transformar num homem, ao receber a educação dos religiosos e sair do espaço 

escolar, adquirisse comportamentos e condutas ímpares. 

Com o passar dos anos, as instituições salesianas de educação receberam novos 

fluxos discursivos. A ideia sobre o sexo frágil – feminino – e o outro hegemônico – masculino 

– começou a enfraquecer diante do novo contexto social. Provavelmente, as mudanças nas 

relações entre os sujeitos aconteceram perante e em relação aos discursos vigentes na 

sociedade. 

As crianças, assim como os adultos, têm a capacidade de desconstruir binarismos de 

gênero e criticar a masculinidade hegemônica, e essa capacidade é a base de muitas 

intervenções educativas e programas de transformação. Ao mesmo tempo titulares 

de masculinidade hegemônica não são necessariamente ‗entorpecidos culturais‘, eles 

podem tentar ativamente modernizar as relações de gênero e remodelar as 

masculinidades como parte de contratos (CONNELL, 2013, p. 271-272).  

 

Conforme Albuquerque Junior (2003) no Brasil, durante a primeira metade do 

século XX, o meio rural contribuía decisivamente para a economia nacional e a família era 

vista como o núcleo da ordem social. Os discursos da época, diziam que o fim da sociedade 

dita patriarcal resultaria num significativo enfraquecimento dos laços familiares. Em 

contrapartida, o individualismo cresceria e, juntamente, com a solidariedade de classe, poderia 

se tornar um perigo eminente.  

Nesta conjuntura, o sexo feminino estaria encarregado da missão de preservar a 

instituição familiar. As mulheres, sobretudo as jovens, eram instigadas a ―não só respeitar a 

distribuição e hierarquia tradicional de papéis no âmbito da família‖, mas também se preparar 

―para exercer o papel de mãe e educadora dentro de um mundo em transformação‖ (Ibid, p. 

38). 

Até a segunda metade do século XX, as expectativas socioculturais sobre a 

conduta feminina, os dogmas religiosos impostos pela Igreja Católica, às implicações na 
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sexualidade e as normatizações, aliadas as exigências de casamento religioso e a confissão 

dos pecados alicerçavam uma vigilância profunda dos corpos e almas. Neste contexto, os 

ideais vinculados ao feminismo mundial, passaram a incentivar as moças a lutarem por novos 

direitos, tais como a educação e profissionalização.  

Almeida (2007) assinala que a liberação econômica para as mulheres, por meio do 

trabalho remunerado e o acesso à educação significavam o começo de uma ruptura com os 

atributos de gêneros. Todavia, acreditava-se que era necessário educá-las para que o lar, 

marido e filhos com isso se beneficiassem.  

A possibilidade de se profissionalizar, por meio do magistério primário, tornou-se 

um meio das jovens poderem vislumbrar um novo modo de vida em sociedade. Em 

contrapartida, ainda mantinha-se ligadas às performatividades do gênero, isto é, ao que 

deveriam fazer e representar-se em sociedade. Em outras palavras, a profissionalização 

feminina vinha atender os interesses da nova conjuntura nacional e as políticas sociais 

vigentes. Apesar disso, tais conquistas parciais serviram como impulsionadores para novas 

reivindicações.  

[...] educar-se e instruir-se mais do que nunca significou uma forma de quebrar os 

grilhões domésticos e conquistar uma reduzida parcela do espaço público. Foi 

Também a possibilidade de se adequarem as normas sociais e ao mundo novo que se 

descortinava e principiava a selecionar os mais preparados intelectualmente e que 

abria cada vez maior espaço para a sociabilidade. Possuidoras de saberes domésticos 

e dos saberes privados sobre o mundo dos homens, desejavam o saber público, 

mesmo derivado do saber masculino e referendado com seu selo oficial. Esse saber 

público era, de certa maneira, uma possibilidade de acesso ao poder, ainda que 

restrito, mas significava o repúdio a um sistema de desigualdades e de opressão e a 

oportunidade de confrontar-se com esses mecanismos (ALMEIDA, 2007, p. 83).  

 

Enquanto estudavam, as jovens aguardavam o casamento e o estudo configurava-

se como uma preparação para o futuro. Essas mulheres, de acordo, com o imaginário da 

época, ―não eram mais as procriadoras incultas, mas as futuras esposas educadas, 

conhecedoras das necessidades do marido e dos filhos, alicerces da moral e dos costumes, 

fiéis guardiões do lar cristão e patriótico‖ (Ibid, p. 85).  

Acreditamos que o rompimento de alguns discursos e práticas não nivelou as 

desigualdades entre os sexos/gêneros, nem sequer significou a liberação das mulheres, mas 

apenas ―humanizou-as‖ ao consentir o direito à instrução. A feminização do magistério no 

Brasil ocorreu no momento em que o campo educacional crescia e a mão-de-obra feminina 

passou a ser vista com entusiasmo, por ter um custo menor (LOURO, 1997, 2008).  

Antes e após este processo a moralidade atuou direcionando e ressignificando 

discursos. A educação de moças por professores do sexo masculino e o ensino misto nas 
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instituições escolares eram vistos com receio (AUAD, 2004, 2006a; ALMEIDA, 2005, 2006, 

2007). Logo, defendia-se a segregação no campo profissional e nas salas de aula, com base no 

argumento de que a educação deveria ser dada pelos ―iguais‖, isto é, homens educariam o 

sexo masculino e mulheres ficariam responsáveis pela educação do sexo feminino.  

Conforme os sexos eram atribuídos características de gênero, criados 

determinados currículos, objetivos e estratégicas educativas de acordo com a natureza que 

eles, supostamente, continham. Essas ideias começaram a mudar com a abertura do magistério 

e com o ensino misto (ANDRADE, 2007; LOURO, 2007).  

Nesta conjuntura, a gestação das escolas normais tinha a pretensão de formar um 

considerável número de professores, independente do sexo, que pudessem atender a um 

esperado aumento na demanda escolar. Mas essa finalidade não foi alcançada exatamente 

como se esperava. Pouco a pouco os relatórios estatais e locais começaram a indicar que, 

curiosamente, as escolas normais estavam recebendo e formando mais mulheres que homens 

(LOURO, 1997).  

Tais instituições serviram de base para que algumas mulheres adquirissem um 

maior grau de escolaridade e ocupação profissional. Em certa medida, elas contribuíram para 

a reconfiguração das relações de gênero. Algumas jovens normalistas sentiam-se atraídas pelo 

magistério diante da possibilidade de sustentar-se financeiramente, visto que era um trabalho 

fora de casa e aceito socialmente. No entanto, o salário recebido expressava apenas uma 

complementação da renda familiar.  

Embora atuando numa dupla jornada, elas ainda não tinham conseguido 

transgredir as normas sociais até então vigentes. Apesar disso, independente da origem social, 

pensamos que seus percursos foram melhores do que as ínfimas experiências escolares de 

suas mães.  

No passado, as escolas normais tornaram-se sonhos de consumo de muitas jovens 

Com a formação recebida, elas tendiam a disciplinar os outros e a si mesmas. Gestos e falas 

eram contidos para demonstrar autoridade perante os outros. A amabilidade e a autoridade 

mantinham-se como elementos indispensáveis para o êxito do ensino. 

De acordo com Louro (1997), em alguns estabelecimentos, as professoras só 

exerciam sua função até o momento em que não eram casadas. As viúvas e as mulheres mais 

velhas, popularmente chamadas de ‗solteronas‘, eram aceitas nas escolas normais, embora 

com algumas ressalvas. Mesmo com uma instrução elevada, carregavam o peso de terem 

subvertido a suposta ordem natural, pois não atendiam o padrão exigido pela sociedade, ou 

seja, de casar, ter marido e filhos.  
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Após a aceitação e expansão do magistério feminino, defendia-se que a educação 

direcionada para os primeiros anos de vida das crianças, tanto na escola, quanto em casa, era 

uma função reservada para as mulheres. Tais fluxos discursivos estavam sustentados em 

teorias pedagógicas e psicológicas, que embasavam suas premissas nas ideias de que o afeto e 

o amor facilitariam o processo de ensino-aprendizagem. Características estas relacionadas 

historicamente ao sexo feminino e traduzidas/apropriadas para a profissionalização.  

Num movimento duplo, as novas relações de gênero ajudaram a modificar 

algumas estruturas sociais e vice-versa. Com este novo panorama educacional, muitos jovens 

de famílias abastadas, de ambos os sexos, a princípio, não precisaram mais sair da terra natal 

em busca de melhores oportunidades para seus projetos de vida. Isso porque, nesta época, 

ainda era comum que eles fossem retirados do convívio familiar e internados em colégios de 

outros Estados ou países da Europa.  

As famílias que não tinham poder aquisitivo também viam na educação uma 

possibilidade de ascensão financeira. Assim como hoje, o certificado de conclusão significava 

muito para elas. Era um projeto de parceria, de projeção e de escolha, pois havia uma seleção 

entre aqueles que seriam educados e os que deveriam trabalhar.  

Conforme os documentos do arquivo escolar e as memórias de alguns 

entrevistados, no final dos anos de 1960, o Colégio Salesiano São João Bosco já possuía 

algumas professoras atuando no ensino primário e infantil. Antes desse processo, os padres-

professores eram os responsáveis pelos primeiros anos de educação escolar. Depois da 

feminização do magistério, as mulheres leigas passaram exclusivamente a educá-los, sendo 

chamadas de tias. Criavam-se assim novos laços afetivos na pedagogia salesiana.  

Se a primeira vista, o referido processo parece tomar de emprestado atributos 

tradicionalmente associados ao gênero feminino, tais como amor, sensibilidade e doação, um 

olhar mais atento, demonstrará que tais atributos já estavam na base do Sistema Preventivo 

Salesiano, em pleno século XIX, na Itália e posteriormente no Brasil. Seria a pedagogia 

salesiana uma transgressora dos atributos de gênero?   

Ao analisar alguns perfis das professoras do Colégio Salesiano, a partir dos 

contratos empregatícios disponíveis no acervo da referida instituição, percebemos traços 

comuns, a saber, a maioria delas era solteira e tinha um nível de educação alto, com cursos 

profissionalizantes e até mesmo nível superior. Aparentemente, mulheres cultas e religiosas.  

Parece-nos que elas foram subjetivadas e civilizadas, juntamente com os Padres-

professores, a fim de transparecerem exemplos de cristianismo e cidadania. Tinham que 

obedecer às normas e regras da Congregação, utilizar o Sistema Preventivo Salesiano em suas 
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aulas, ser fieis a Igreja Católica e a Nação, seguir o Estatuto, etc. Em contrapartida, esta 

análise impede-nos de saber como elas agiam além dos muros institucionais, visto que a 

sociedade juazeirense, ainda valorizava os resquícios do patriarcalismo e as tradições 

familiares.  

Antes de 1970, das grandes metrópoles ao interior, algumas escolas também 

segregavam os jovens conforme as finalidades da educação religiosa. A Santa Sé passava por 

transformações, disputando espaço com os protestantes em ascensão. O comunismo recebia 

repúdio social e o feminismo ascendia novos debates sobre os papeis sexuais.  

O Concilio Vaticano II, realizado nos anos de 1960, contribuiu diretamente para 

algumas mudanças significativas nos espaços educativos confessionais. Um exemplo disso 

está na Declaração Gravissimum Educationis 
67

, onde é destacada a importância e atualidade 

da educação, em particular do ensino cristão.  

Segundo este documento, todos, indistintamente, têm direito a uma educação 

correspondente ao próprio fim, de acordo com a própria índole, sexo, cultura e tradições. 

Defende-se que o cristão possui o direito a uma educação confessional para si e seus 

descendentes.  

 O ensino confessional, a luz dessas postulações, seria importante por estimular o 

cultivo das faculdades intelectuais, o desenvolvimento da capacidade de julgar retamente, a 

promoção dos bons valores e a preparação da vida profissional. A trajetória escolar de Junot 

Cornélio Matos, ex-aluno salesiano e filósofo, nos ajuda a compreender laços entre a 

instituição escolar, os modos de subjetivação e suas escolhas profissionais.  

Ao escrever suas memórias no livro Salesiano: Uma Escola Viva na Memória e 

no Coração, o atual professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 

recorda que:  

Das inúmeras experiências vivenciadas naqueles anos, recordo as missas rezadas no 

Santuário, ainda em construção, quando o Miele nos fazia cantar as canções melosas 

do Pe. Zezinho, que a todos emocionavam. As quermesses para angariar fundos para 

o Colégio; a campanha do sorvete para a construção do Santuário (eu mesmo vendi 

muitas canecas). [...] jamais vou esquecer a chegada tão chata do Pe. Moura, para 

substituir Pe. Pereira, na coordenação escolar, e da forma singela e rápida, como ele 

nos conquistou. [...] Uma das frases que ficou cravada, oráculo de Moura, na 

bagunçada Sala da Pastoral, rezava assim: “Ei, engravatadão, diante de Deus você 

está nu”. Trago comigo, permanentemente, essa nudez que certamente, me fez 

melhor. O menino simples, filho de Dona Iolanda. O garoto do Juazeiro, que saiu de 

casa para ir para o Seminário, no desejo de ―servir a Deus do Jeito de Dom Bosco”, 

continua, teimosamente, explorando o chão da vida e buscando o melhor de si (in: 

MOURA, 2008, p. 6-7). 
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  Disponível em Concílio Vaticano II – Síntese dos Documentos Conciliares (2010), Organizado por Dom 

Hilário Moser.  
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Da fundação até os anos de 1969, o Colégio Salesiano São João Bosco, voltado 

exclusivamente para o público masculino, tornou-se o principal investimento do Instituto 

Salesiano Padre Cícero. Este, apesar de ser particular, possuía bolsas de estudo, o que 

proporcionava no seu interior a coexistência de jovens oriundos de distintas classes sociais.  

Com base em alguns questionários-subjetivos respondidos por ex-alunos podemos 

perceber indícios de como se configurava o ensino confessional masculino e as práticas 

pedagógicas que permaneceram após a implantação do ensino misto confessional. É válido 

ressaltar, mais uma vez, que o instrumental metodológico citado anteriormente foi composto 

por pesquisas com distintas temáticas tais como família, sociabilidades, influência da instituição 

escolar nas futuras escolhas profissionais, norteadas pelas relações de gênero.  

O historiador, Daniel Walker Almeida Marques, ex-aluno do Ginásio Salesiano 

entre 1961 e 1964, ao responder o questionário-subjetivo, no dia 26 de janeiro de 2014, 

salienta que não havia distinção entre os alunos mais afortunados e os demais. ―Muita gente 

que podia pagar as mensalidades conseguia bolsa‖. Ele mesmo estudou com a ajuda 

financeira do deputado federal Doutor Leão Sampaio. ―Não havia nenhum preconceito, a 

convivência entre os alunos bolsistas e não bolsistas era sempre pacífica, sem qualquer 

vestígio de desigualdade social‖ 
68

.  

Segundo ele, também não havia diferença entre o ensino ministrado pelos padres 

salesianos e os professores leigos. Em seus relatos, lembra-se com carinho do Padre Mário 

Balbi e do Padre Gino Moratelli. O primeiro, um homem culto, muito competente que 

ministrava várias disciplinas, tais como Inglês e Ciências. O segundo, italiano e diretor do 

Ginásio.  

Se por um lado, o Sistema Preventivo era visto como a base da pedagogia 

salesiana em Juazeiro do Norte, por outro, existia algumas divergências, entre o discurso e a 

prática cotidiana.   

[...] a disciplina era rígida.  Acompanhava os costumes da época, sendo comum a 

prática de castigos, como expulsão da sala de aula, suspensão, escrever um grande 

número de palavras no caderno ou quadro negro, decorar poemas longo como Os 

lusíadas. Nada, porém de agressão física. O ensino era muito eficiente, o melhor da 

cidade, quem estudava, aprendia e era aprovado no exame final: quem não estudava, 

era reprovado sumariamente. O sucesso da disciplina escolar era garantido porque 

naquele tempo se respeitava a autoridade do professor e ninguém sabia ao certo 

quais eram os direitos dos alunos. Ninguém sabia o que eram Direitos Humanos. A 

ordem era aceitar tudo sem restrição e se obedecia até porque os pais dos alunos 

acatavam sem reclamar. Durante o tempo em que estudei lá a disciplina era sempre 

mantida (DANIEL WALKER, JUAZEIRO DO NORTE, 2014). 
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    Depoimento pertencente ao Questionário-Subjetivo, respondido por Daniel Walker de Almeida Marques. 

Juazeiro do Norte. 26 de janeiro de 2014. 
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O ex-aluno recorda que o intervalo das aulas era um grande momento de diversão. 

Depois do lanche conversava, fazia alguns exercícios físicos, visitava a biblioteca, ouvia 

músicas e notícias transmitidas através de um serviço de autofalantes que ele mesmo fundou 

com a ajuda de alguns colegas.  

Conta-nos que os Salesianos não falavam sobre certas temáticas, tais como 

sexualidade e drogas. Argumenta que alunos e professores sabiam da existência de alguns 

jovens que fumavam maconha, ―mas no ambiente escolar do salesiano isso não existia‖. 

Adverte que ―naquele tempo sexo era considerado tabu, especialmente por se tratar de uma 

escola religiosa‖. Ressalta que as disciplinas escolares, tais como ciências, era ministrada por 

um padre, logo ―não davam margem a se falar abertamente sobre sexualidade‖ 
69

.  

Curioso notar seus discursos sobre o ensino confessional masculino. Segundo 

Daniel Walker, na época em que estudou, a farda dos alunos parecia com o uniforme militar 

da Aeronáutica. Conforme sua analogia, os alunos se sentiam como se estivessem numa 

academia militar. ―[...] naquele tempo as mulheres ainda não faziam parte das forças armadas 

brasileiras. Talvez por isso a gente aceitasse sem nenhuma restrição o ensino masculino‖.  

Outros relatos interessantes são descritos por Pedro Ferreira Barros, professor da 

Universidade Regional do Cariri – URCA, Doutor em Educação Brasileira e ex-aluno 

salesiano. De acordo com seus escritos, disponibilizados no questionário-subjetivo datado de 

6 de fevereiro de 2014, a decisão de estudar no Colégio Salesiano partiu dele mesmo. Porém 

teve que insistir muito para que sua mãe aceitasse a mudança, pois, implicava gastos extras 

com fardamento e etc.  

Por algum tempo, Pedro Ferreira Barros estudou na Escola Normal Rural, onde 

havia o ensino misto e cujo secundário transformou-se em curso ginasial em 1956. Para 

mudar de instituição ele se submeteu aos exames de seleção para bolsistas, conseguindo seu 

intento, assim como outros colegas. Antes do término letivo todos os outros colegas bolsistas 

retornaram à escola de origem, porém ele permaneceu e concluiu o curso ginasial em 1961.  

Filho de família católica praticante, Pedro Ferreira Barros comenta que, antes dos 

anos de 1970,  

[...] a sociedade patriarcal exigia uma preparação das novas gerações de acordo com 

as funções sociais que estes desenvolveriam como adultos. Assim, o Colégio 

Salesiano representava o ‗mito‘ da superioridade masculina; estudar lá conferia 

status, não tanto em razão do poder aquisitivo, mas, em função do fato de ser 

homem, ou seja, pertencer à elite sexual. À época só estudava quem podia pagar 

escola, não havia escolas públicas de ensino secundário ou ginasial, e, mesmo de 

ensino primário, em Juazeiro só havia um Grupo Escolar, criado em 1929, depois 
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Juazeiro do Norte. 26 de janeiro de 2014. 
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denominado Grupo Escolar Pe. Cícero. Outras três escolas de ensino primário eram 

particulares: Grupo Rural Modelo criado por Dona Amália Xavier, agregado à 

Escola Normal Rural (1936), o curso primário mantido pelo Instituto Salesiano Pe 

Cícero (1942) e o terceiro curso primário era mantido pelo Ginásio Santa Teresinha 

(1947), o qual foi criado, também, por Amália Xavier de Oliveira. Este último era 

um Ginásio feminino, e foi vendido em 1957 para a Congregação das Irmãs de Jesus 

Crucificado (PEDRO FERREIRA BARROS, JUAZEIRO DO NORTE, 2014).  

 

 

Ao relembrar sua trajetória escolar, diz que não havia tantos problemas 

disciplinares, o convívio em sociedade era mais tranquilo, devido aos controles sociais 

efetivos e eficientes. Ressalta que ―os alunos desenvolviam uma identidade por pertencerem a 

determinada escolas, se ‗vestia a camisa‘, como se diz hoje‖ 
70

. Lembra-se com carinho do 

Padre Diretor, Gino Moratelli, professor de História Geral e Música: Um homem de retidão 

de caráter, bondade e humor. Um italiano típico, amável com as crianças.  

Guarda grata recordação do Padre Secretário, Mário Balbi: amazonense, enérgico, 

muito sério e circunspecto, professor de Matemática, Inglês e Educação Física. Diz que, 

devido ao cargo desse padre, os alunos o temiam, pois o mesmo fazia os controles da vida 

escolar, inclusive, das sanções e aplicações disciplinares.  

Segundo ele, os alunos que infringissem as normas disciplinares recebiam 

sanções, tais como tarefas extras, retenções no fim da aula, convocação dos pais para divisão 

de responsabilidade, suspensões. Todavia, ―Não aconteciam muitas ocorrências, mas, como 

era uma escola de machos, havia garotos/jovens ‗bem formados‘ que enfrentavam a 

autoridade‖ 
71

.  

Com esta posição de subversão das ordens, os mesmos ―ganhavam certo respeito 

entre os pares, o que lhes valia a referência de cabra escroto‖ 
72

. Segundo ele, no contexto da 

época, esta identificação tinha mais ―visibilidade‖ do que na sociedade violenta dos dias 

atuais. 

Pedro Ferreira Barros salienta que o Colégio era composto por jovens ―bem 

nascidos‖, respeitosos, tranquilos, disciplinados no lar e mantidos sob o cuidado zeloso dos 

familiares. A amabilidade dos padres-professores era frequente. Todavia poderia criar 

incômodos.  
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Conforme seus discursos memorialísticos, ―Não era muito bom cair na ‗graça‘ de 

algum padre, pois, a turma começava a brincar fazendo xacota, coisa de machos‖ 
73

.  

[...] no Salesiano só havia ―macho‖, era macho ensinando os garotos a se tornarem 

machos, falo assim porque a sociedade era muito patriarcal e, embora os homens 

não fossem superiores geneticamente e intelectualmente, como sabemos hoje, 

constituíam o segmento social dominante, representava o dono, o senhor. Creio que 

por isso os pais, a sociedade patriarcal – machista - valorizava tanto o colégio. A 

mulher era julgada inferior, semi-capaz, como é o casa das crianças, precisavam ser 

educadas em escolas próprias, que as preparassem para as funções que lhes eram 

destinadas: gerar, criar e educar filhos, cuidar da casa e servir ao senhor, entre outras 

tantas. Elas eram adestradas para essas funções. (PEDRO FERREIRA BARROS, 

JUAZEIRO DO NORTE, 2014).  

 

O cotidiano educativo também é lembrado por ele com nostalgia. Recorda-se que 

os recreios eram tranquilos e divertidos, ao término os alunos faziam filas no pátio interno e 

voltavam para casa. Divertiam-se ao som de música. Aparentemente, não havia espaço e 

clima para indisciplinas.  

O atual professor universitário argumenta que no tempo de sua juventude falar 

sobre sexo era um tabu, todavia no círculo de amizades falava-se sobre o assunto. ―Alguns 

pensavam que sabiam tudo, e quem não sabia, ou achava que não sabia, ficava quieto para que 

não percebessem‖ 
74

. 

Segundo Pedro Ferreira Barros, no mesmo período em que estudou no Colégio 

Salesiano, a Escola Normal Rural de Juazeiro do Norte também tinha forte conteúdo religioso 

no currículo, às vezes imperceptíveis aos olhos dos alunos e pais. Entre eles estavam 

―celebrações religiosas próprias da escola e da comunidade, comemoração da devoção a 

Maria durante todo o mês de maio, retiros espirituais para todos os alunos e alunas da escola, 

geralmente, no mês de outubro‖ 
75

. 

No Colégio Salesiano, por sua vez, além da confissão e comunhão nas primeiras 

sextas-feiras do mês, os alunos eram incentivados a participar das Ligas Religiosas Juvenis, 

entre elas a Liga de São Domingos Sávio e de Santo Agostinho. Essa atividade prática se 

constituía em oportunidade para o desenvolvimento da formação religiosa e moral dos alunos. 

Servia como uma oportunidade para a formação cidadã e/ou uma estratégia para o exercício 

da organização, da autogestão, do protagonismo e proatividade juvenil. 

Ao analisar os relatos dessas memórias, encontramos evidências de que as práticas 

pedagógicas instituídas e discursadas por Dom Bosco em Turim – Itália foram ressignificadas 
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no Colégio Salesianos em Juazeiro do Norte, mantendo alguns pressupostos pedagógicos de 

sentido e direcionamentos. 

Parece-nos, com base nas leituras de estudos consultados, que os discursos sobre 

os benefícios do ensino confessional masculino foram transportados para o ensino misto e 

impulsionados pelo novo contexto social, inclusive as premissas defendidas pelo Concílio 

Vaticano II. Em Juazeiro do Norte, a transição para o ensino misto confessional aconteceu a 

partir de 1970, tendo sido pré-visualizado a partir da feminização do magistério e de 

mudanças nas relações de gênero.  

3.2 A Implantação do Ensino Misto Confessional e os Dilemas da Educação Católica  

 

Segundo as Crônicas da Casa, disponíveis no Arquivo Escolar Salesiano, em 

novembro de 1966, o Conselho Pedagógico se reuniu para discutir algumas temáticas, entre 

elas a abertura do curso colegial, que foi aprovado um ano depois. O mesmo vinha sendo 

requisitado pela sociedade juazeirense desde o começo dos anos de 1960.  

Entre os anos de 1967 e o início de 1970, progressivamente, o curso misto foi 

implantado no Colégio Salesiano São João Bosco 
76

. Com ele, surgiram novas mudanças na 

referida instituição, desde a parte estrutural até o processo de ensino-aprendizagem. Os 

professores, padres e leigos, passaram a educar jovens de distintos sexos no mesmo espaço, 

utilizando o método educativo de outrora.  

Conforme Almeida (2013, p. 322) ―A implantação do curso colegial veio de 

forma gradativa, ou seja, em 1967, funcionou apenas o primeiro ano científico; em 1968, o 

segundo ano; e, em 1969, o terceiro ano‖. Em conformidade com as Crônicas da Casa, no 

último ano citado, o terceiro científico foi realizado, tipo cursinho, à noite e misto. 

Inicialmente contou com quase 50 alunos, porém pouco mais de 20 chegaram ao término.  

Juazeiro do Norte, nesta conjuntura, possuía oito ginásios, três científicos, sendo 

dois de contabilidade. Tais informações estão presentes num Recorte de jornal, escrito por 

Fran Barbosa e colado nas Crônicas da Casa. Para o autor, o ensino misto era um sonho que 

estava sendo realizado, um objetivo alcançado pelas reivindicações da sociedade, visto que: 

 

                                                           
76

  Não sabemos se este processo aconteceu sem problemas fora dos muros institucionais. Conforme os 

documentos analisados teve aceitação imediata, comprovado pelo número de matriculados. Uma posterior 

análise na imprensa local pode comprovar ou renegar esta hipótese. É válido ressaltar que não utilizamos 

documentos da Imprensa nesta pesquisa, exceto recortes de jornais disponíveis no próprio Arquivo Escolar 

Salesiano – A.E.S. nosso Lócus investigativo principal. É válido ressaltar que, após este período, foi colocada em 

vigor a lei 5.693/71. Logo, podemos assinalar que este processo de transição também está articulado as politicas 

educacionais vigentes.  
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Mede-se o grau de Civilização de um povo, sua instrução, por sua densidade 

democrática e seu valor produtivo, desde que tudo isso esteja montado em uma 

infra-estrutura. Esta década de setenta, caracteriza-se como ―a década da educação‖. 

Todos os setores governamentais tem em vista o desenvolvimento educacional da 

Pátria. [...] A nossa juventude feminina tão logo concluía o ginasial, tinha que se 

deslocar em busca do ensino do segundo grau. Os padres salesianos na pessoa de seu 

então diretor Padre Osvaldo Freitas, atenderam as solicitações de um povo cioso de 

instrução e deu início ao trabalho de fazer funcionar o científico misto que agora 

surge e um corpo docente a altura dos melhores existentes a capital. Professores de 

Universidades de Fortaleza, Recife e Ouro Preto
77

. 

 

A Ata de Reunião do Conselho da Casa, datada em 1° de dezembro de 1970, 

ressalta a aprovação do Científico Misto por unanimidade, apresentando alguns motivos.  1°: 

o Colégio possuir trocadores de roupas e banheiros para as mulheres. 2°: a quantidade 

razoável de professores de ambos os sexos, leigos e padres-professores. 3°: a falta de uma 

instituição com ensino científico diurno. 4°: aumentar os lucros do Colégio, visto que o 

cientifico existente tinha um déficit financeiro baixo. 5°: a insistência das famílias 

juazeirenses para a continuação do ensino misto confessional.  

De acordo com este documento, a comunidade salesiana de Juazeiro do Norte era 

composta pelo Padre Felippe Guimarães – Diretor, Padre José Dantas Silva – Vice-Diretor, 

José Pereira Silva – Conselheiro, Padre Francisco Pinkowsky – Confessor, Padre Nestor 

Rabelo Sampaio – Reitor do Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Além de dois 

professores, a saber, Antônio Rodrigues Araújo e Natanael Francisco dos Santos. 

O Colégio contava também com os seguintes professores externos: Raimundo 

Santana, Joaquim Lobo Macedo, José Agamenon Damasceno, Abraão Bezerra Batista, José 

Bezerra e Silva, Luiz Magalhães e José Macário. A presença feminina estava representada por 

Joaquina Gonçalves Santana, Judite Viana de Oliveira, Odorina Tenório, Terezinha Santos, 

Zenilda Chaves Marques e Cícera Viana da Silva.  

Em relação aos padres-professores, encontramos indícios de que eles ainda 

continuaram sendo vistos como os responsáveis pelo serviço educativo-pastoral. No decorrer 

de suas atuações modificaram algumas tradições e costumes do seu próprio cotidiano para se 

aproximarem da cultura local. Tinham horários a serem cumpridos dentro e fora do Colégio.  

De acordo com a Ata de Reunião do Conselho da Casa, de 1970, o dia era 

organizado da seguinte forma: 

 

                                                           
77  Reportagem escrita por Fran Barbosa, intitulada ―Científico misto para Juazeiro do Norte‖.  In: Tipografia 

São Francisco, 1971. Disponível no A.E.S.  
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05h30min – Levanta-se 

06h00min – Meditação e Laudes 

06h30min – Missa celebrada 

07h00min – Entrada dos alunos 

07h30min – Orações dos alunos e Bom dia 

09h25min – Merenda 

11h45min – Almoço 

13h00min – Entrada dos alunos 

13h15min – Orações dos alunos e Boa tarde 

15h10min – Merenda  

17h20min – Leitura Espiritual  

17h45min – Jantar 
78

 

 

Nos anos de 1970, a religião ainda tinha destaque nas práticas pedagógicas, sendo 

mais do que uma disciplina. Conforme o documento, nas sextas-feiras havia missa para o 

primário em dois horários, as 14h00min e as 15h00min. A catequese também era realizada em 

forma conjunta, nas sextas-feiras, coordenada pelo Padre Cezar e celebrada pelo Padre 

Dantas. Nelas se reuniam alunos da 1ª, 2ª séries e 4º e 5º anos. Também eram realizadas 

missas conjuntas para a 3ª e 4ª séries as quartas-feiras.  

Ao garimpar o arquivo escolar do Colégio Salesiano, encontramos diversos planos 

de estudos e orientações, circulares e correspondências entre a referida instituição e a 

Associação de Educação Católica – A.E.C. Acreditamos que as questões burocráticas da 

referida instituição, em Juazeiro do Norte, assemelhava-se a outras realidades educativas 

espalhadas pelo Ceará, mas especificamente, Colégios e Escolas particulares católicas. 

Construindo com isso traços de uma identidade confessional comum.  

De acordo com o Capítulo 1, Art. 1°, do Estatuto 
79

, a A.E.C é uma sociedade 

civil, de fins educativos sem objetivos de lucro, que congrega através das Secções Estaduais, 

estabelecimentos de ensino, associações de educação e cultura. Seus educadores professam 

uma filosofia educacional norteada nos princípios cristãos.  

No Estado do Ceará, a A.E.C propõe-se a manter uma absoluta e filial 

dependência à Autoridade Eclesiástica, não só à fé e à moral católica, mais ainda a todas as 

diretrizes da Sé e do Episcopado Nacional. No referido Estado, passa a abranger 

estabelecimentos particulares e associações educativas, de qualquer grau, mantidos por 

Ordens ou Congregações Religiosas, pelo Clero Secular, ou por leigos que professam a fé 

católica.  

A A.E.C e, por influência, os seus participantes, visavam educar integralmente os 

aspectos físicos, psíquicos, morais e sociais dos sujeitos, para elevá-los e aperfeiçoá-los, de 
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  Ata do Conselho da Casa, 1970. Disponível no A.E.S.  
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  Estatutos da A.E.C. Disponível no A.E.S. 
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acordo com o exemplo de Jesus Cristo. Caberia a ela promover a união de todos os 

estabelecimentos católicos do Estado, para difusão e melhor defesa da pedagogia fundada na 

doutrina da Igreja, bem como para a aplicação dos princípios da verdadeira democracia cristã.  

Entre suas finalidades, estaria também o desejo de estimular o aperfeiçoamento 

pedagógico e didático dos associados, mediante congressos, assembleias e outras iniciativas; 

colaborar com os poderes públicos no campo educacional, especialmente com a secretária de 

educação e cultura do Estado.  

Segundo os discursos do Estatuto, a A.E.C. buscaria cooperar com outras 

associações de inspiração católica, como a Associação dos Professores, a dos Pais de Família, 

a de ex-alunos, etc; contribuir para a observância dos princípios cristãos de justiça e de 

caridade, sugerindo melhores condições de vida e relações de trabalho, entre diretores, 

professores e auxiliares. 

Além de promover, cada vez mais, a educação gratuita ou semi-gratuita, nos 

colégios católicos, através da criação de bolsas, conselhos protetores, etc, zelando junto aos 

poderes constituídos, pelo direito dos colégios particulares aos auxílios oficiais, e procurando 

fazer compreender, as classes privilegiadas, a função social da propriedade; facilitar o 

conhecimento e a aquisição de livros e revistas, que pudessem constituir traços da cultura 

nacional. 

Ao analisar planos de estudos e orientações, circulares e correspondências entre a 

o Colégio Salesiano e a Associação de Educação Católica do Ceará. – A.E.C., percebemos 

que havia laços entre ambos e a A.E.C do Brasil. Os membros desta última traziam em si o 

ideal de cristianizar e educar os jovens, de distintos sexos, concedendo bolsas de estudos para 

os menos afortunados.  

Nos anos de 1970, todas as instituições católicas de ensino, viam-se diante de um 

contexto em que o Estado cada vez mais se apresentava como o centro normatizador de 

políticas educacionais. Nesse panorama, a união das mesmas, na A.E.C, defendia o direito da 

sociedade civil de receber um ensino de acordo com os princípios da Igreja Católica.  

Aos 26 de Julho de 1972, a A.E.C debateu sobre a importância da orientação 

educacional, tendo por subsídio um Artigo publicado na A.E.C de Santa Catarina 
80

. O 

mesmo ressalta discursos sobre a educação naquela época e os dilemas enfrentados pelas 

instituições escolares, organizadas pelas Congregações e Ordens religiosas.  
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  Subsídio publicado na A.E.C de Santa Catarina aos 26 de Julho de 1972. Cópia disponível no A.E.S.  
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O artigo começa ressaltando a inoperância de algumas instituições escolares. 

Afirma que alguns professores não conseguiam acompanhar de perto cada aluno, logo a 

maioria ficava no anonimato. Mais adiante ressalta que a orientação educacional seria um dos 

caminhos para ―salvar o jovem‖, prevenindo sua despersonalização. Nessas circunstâncias, o 

professor de ensino confessional deveria empenhar-se, fazer o máximo possível para a 

educação dos jovens, almejando com isso o bem da humanidade.  

Ao analisar a Educação Brasileira, destacando o contexto histórico daquela época, 

isto é a ditadura militar, o documento faz uma critica as práticas pedagógicas e destaca que as 

instituições escolares ainda não haviam se libertado de uma tendência prejudicial à formação 

humana, a saber, a tendência de valorizar, antes que a educação integral do aluno, sua 

formação intelectual.  

Comenta que o professor muitas vezes ficaria refém das expectativas socais. Por 

não ter saída, valorizaria a transformação enciclopédica de conhecimentos. Revela, em tom 

crítico, que nas instituições ligadas a A.E.C, assim como em quaisquer outras, ainda não 

existia ―lugar para os espíritos criadores independentes e originais na forma de pensar‖ 
81

. 

Logo, tornar-se ia urgente transformar esta situação.  

Segundo o documento, esta forma de educar resultava no aparecimento de dois 

grupos e um círculo vicioso. No primeiro grupo estariam os alunos que acompanhavam os 

ensinamentos. No segundo, os que não se identificavam com as direções valorizadas. Estes 

procurariam chamar atenção dos professores através da indisciplina, desinteresse, 

agressividade, displicência, etc.  

Antes de encerrar, afirma que o professor pode ser responsável por muitas 

―deformações de personalidade, bem como pela criação, em sua classe, de um clima de 

hostilidade, resistência e indisciplina, muito embora não acredite que a causa desses 

desajustamentos possa resistir em sua própria ação‖ 
82

.  

É obvio que os dilemas da educação não se restringiam apenas as instituições 

católicas. Os valores humanistas e cristãos, as discussões sobre a liberdade de ensino e a 

educação privada também circulavam entre outras escolas confessionais protestantes e até 

mesmo nas leigas.  

Ao analisar os discursos presentes no artigo mencionado anteriormente, chama-

nos atenção o destaque dado à relação professor-aluno. Aos primeiros, incluindo os 

salesianos, caberia a preparação dos futuros profissionais e fiéis da Igreja Católica. A função 
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  Artigo publicado na A.E.C de Santa Catarina aos 26 de Julho de 1972. Cópia disponível no A.E.S.  
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principal dos professores seria controlar os jovens, assegurar o devir, inserindo em suas vidas 

práticas cívico-religiosas.  

No Colégio Salesiano São João Bosco, a disciplina de religião era ministrada duas 

vezes por semana, desde o início de 1970. Segundo o Plano de Curso do referido ano, ela 

tinha a função de ―Formar uma personalidade cristã‖. Nas aulas, almejava-se descobrir os 

anseios, desejos e problemas do jovem, independente do sexo, ―para melhor atingi-lo e levá-lo 

a conversão e adesão pessoal a Deus‖ 
83

.  

Algumas estratégias pedagógicas dos salesianos, em relação ao ensino misto 

confessional, estão visíveis nos Regimentos 
84

, mas precisamente no Capítulo VII, sobre a 

composição e finalidades do Serviço de Orientação Religiosa. Segundo o mesmo, este serviço 

é o órgão competente para a execução do programa pastoral do Colégio. 

A função do Coordenador religioso seria elaborar, no início do ano letivo, o plano 

de pastoral institucional, em consonância com a direção do estabelecimento. Além disso, tinha 

o propósito de aumentar o clima de religiosidade no estabelecimento promovendo 

movimentos religiosos e grupos de reflexão, manter viva a consciência da finalidade 

específica de educandário católico e distribuir a programação das aulas de religião no 

estabelecimento.  

As Crônicas da Casa revelam indícios do cotidiano escolar. Numa delas, em 29 

de outubro de 1972, diz-se que todas as instituições salesianas reverenciaram a Beatificação 

de mais um membro da Congregação, o Padre Miguel Rua, sucessor de Dom Bosco e líder 

dos religiosos no final do Século XIX.  Segundo o escrito, o padre-professor Francisco 

Pinkowsky, residente em Juazeiro do Norte, teria recebido à batina das mãos deste sacerdote.  

 Raimundo Nonato de Alencar de Castro estudou no Colégio Salesiano na Quarta 

série até o primeiro científico 
85

, em 1975. Segundo suas memórias, alguns professores 

marcaram época, por terem um carinho extremoso ou por aparentarem uma rigidez 

assustadora. Um deles era o Padre José Dantas, um disciplinador rigoroso e professor de 

geografia. No cotidiano escolar, todos os educandos ficavam estáticos ouvindo seus 

ensinamentos em sala de aula, porém alguns não o temiam.  

 

Estava eu a cumprimentar o padre Zé Dantas pela data do seu aniversário, quando 

adentra a sala da tesouraria o nosso peralta e querido Dilsinho, e proferiu: Padre Zé 

Dantas estou aqui para demonstrar que não lhe dou apenas trabalho, trouxe um 
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 Regimento do Ginásio Salesiano São João Bosco e Regimento Do Colégio Salesiano São João Bosco. 
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presente para o senhor de todo o meu coração, estendendo a mão entregou e falou: 

um ―Pente Flamengo‖, coisa de primeiro mundo, nem esperou a resposta do padre e 

saiu correndo (...) pela primeira vez em vários anos de convivência vi o padre Zé 

Dantas esboçar um sorriso. Cabe ressaltar que o padre era completamente careca (In: 

MOURA, 2008, p. 19).  

 

O ex-aluno salesiano, Carlos Cláudio, conhecido por Cacau, também recorda 

momentos significativos das suas experiências no Colégio. Ele estudou na referida instituição 

entre 1973 e 1979. Atualmente é médico neonatologista. Em seus escritos memorialísticos, 

disponíveis no livro Salesiano: Uma Escola viva na Memória e no Coração relata que as 

atividades esportivas atraiam atenção dos alunos, principalmente por causa do futebol. Este 

era organizado pelo padre-professor José Macário, fundador do Mirim Esporte Clube.  

De acordo com Cacau, o time tinha por lema: craque na bola, craque na escola, ou 

seja, sem notas boas a participação era proibida. Quando cursava a quinta série, no último 

bimestre de 1976, Cacau ficou sabendo da nota de um teste, realizado por Israel, professor de 

matemática. Para sua surpresa, foi agraciado com a nota 1 (um), numa escala que ia de 0 

(zero) a 10 (dez), com média 7 (sete). Ao contar para sua mãe o desfecho do teste foi 

reprimido. Esta, por sua vez, se dirigiu até o Colégio a fim de conhecer os motivos da nota.  

Depois de algum tempo, o professor Israel me falou sobre os detalhes da conversa 

que tivera com a minha mãe, Dona Valda: ela falava de forma severa e grave, 

continuamente, sem dar muito espaço para suas interpelações e ele passou a 

apresentar um sorriso aparentemente inoportuno, ao que, incontinente, minha mãe 

inquiriu através de um olhar fulminante; percebendo a situação, Israel se apressou a 

explicar: calma Dona Valda, eu não estou rindo da senhora, fique tranquila, muito 

provavelmente o garoto recuperará a má nota... Eu estou rindo ao me lembrar de 

Ediê, colega de Carlos Cláudio, que passou hoje perto de minha sala, acompanhado 

de outros meninos e bradando: ―Tirei uma nota maior que a do Carlos Cláudio, tirei 

um três‖ (In: MOURA, 2008, p. 57). 

 

A variedade de informações contidas nas Crônicas da Casa, nos ajuda a pensar 

que o contexto local trouxe singularidades para as instituições salesianas de educação. O 

movimento de romaria, por exemplo, em determinados meses, impossibilitava o 

funcionamento das aulas. Nestas ocasiões, os padres-professores ficavam ocupados com 

missas, confissões e assistência paroquial, durante várias horas. Enquanto isso, alguns alunos 

trabalhavam nas imediações, ajudando os pais a venderem produtos para os fiéis do Padre 

Cícero.  

Nas décadas de 1970 e 1980, obedecendo às novas leis, o Colégio Salesiano 

ofertou a disciplina de Organização Social e Política Brasileira – O.S.P.B. A princípio, assim 

como a disciplina de Religião, ela também era ministrada pelo Padre José Pereira de Lima. 

Tinha o objetivo de ―preparar o jovem para o exercício consciente da cidadania‖. Inseri-lo na 
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vida política e social do país, ―através de um conhecimento adequado das instituições 

brasileiras, da estrutura governamental, dos progressos políticos e administrativos‖. 

Com a instalação do ensino misto confessional, o Colégio Salesiano ganhou um 

novo regimento, conforme as políticas educacionais da época e a legislação vigente no 

Regime Militar. O artigo 3°, do referido documento destaca que a supracitada instituição 

ministrava ensino de 1° e 2° graus tendo em vista os seguintes objetivos: 

A formação integral do educando para o desenvolvimento da sua personalidade 

humana e cristã, nos princípios do sistema educativo de São João Bosco e 

visando a sua participação na obra do bem comum. O desenvolvimento 

harmonioso das potencialidades dos educandos como elemento de auto-

realização, qualificação para o trabalho, preparo para o exercício de uma 

cidadania consciente e engajamento numa vida cristã autêntica e responsável. A 

habilitação profissional para o domínio dos recursos científicos e tecnológicos 

que lhes permite utilizar as possibilidades que o atual desenvolvimento do país 

está a exigir e oferecer 
86

. 

 

Nesta nova conjuntura, o corpo docente era constituído por professores 

devidamente qualificados, de acordo com o disposto na Lei Federal 5.692/71. Estavam 

divididos em dois grupos: os membros da Congregação Salesiana e os contratados pelo 

diretor. O Artigo 35, do mesmo documento, sublinha as exigências impostas para os 

professores contratados, a saber, formação do educador, conhecimento do conteúdo, 

capacidade e habilidade metodológico-didática.  

Os contratados, leigos de ambos os sexos, deveriam testemunhar integridade 

moral através da honestidade de vida e seguir a diretriz educacional, comprometendo-se não 

apenas a aceitá-la, mas também integrar sua ação pedagógica, na consecução dos objetivos 

visados pelo Colégio. Em consonância com o Artigo 40, os professores não poderiam utilizar 

suas disciplinas para difundir ideologias contrárias aos interesses nacionais ou atividades 

político-partidárias, visto que o contexto ditatorial reprimia possíveis subversões.  

No Relatório sobre as Reuniões dos Pais 
87

, encontramos alguns indícios dos 

problemas enfrentados no ensino misto confessional. Comenta-se que os pais reclamaram da 

quantidade de provas por dia, enquanto os professores questionaram o que fazer com os 

alunos que estudavam no Colégio e não conseguiam assimilar o conteúdo proposto.  

Entre as sugestões debatidas estariam à disponibilidade de aula particular extra, o 

reforço no próprio Colégio e aula aos sábados. O relatório também diz que os problemas 

maiores seriam com as disciplinas de física, química e biologia. Encerra ressaltando que o 
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corpo discente do 2° grau era composto por 195 e na reunião estariam apenas 21 pais ou 

responsáveis.  

Na reunião com os pais e responsáveis da 5ª a 8ª, encontramos a informação de 

que se esperava 216 participantes, porém só compareceram 76. Comenta-se que o inglês da 5ª 

série teria ―alguma coisa errada‖, pois os alunos não conseguiam assimilar os novos 

conhecimentos. Entre as hipóteses levantadas estariam duas principais: a impaciência de 

alguns professores durante o processo de ensino-aprendizagem e a indisciplina dos alunos.   

Nessa ocasião, os pais e responsáveis também questionaram por que os trabalhos 

de Educação Artística não eram realizados em equipe. Almejavam ter menos custos com a 

educação dos filhos. A indignação deles também estava relacionada aos menores. Segundo o 

documento, a reclamação estava alicerçada na ideia de que os menores da 7ª série e do 

Colégio eram prejudicados, no contato com os mais velhos e membros de outras séries.  

Ao debater os assuntos pertinentes a 1ª a 4ª série, os professores discursaram em 

tom crítico que os pais deveriam conversar mais com seus filhos. Apontaram que a instituição 

escolar, juntamente com a pedagogia utilizada, não era suficiente para transformar os 

comportamentos dos jovens. Uma pré-formação deveria surgir em casa. O número de alunos 

nas referidas séries era de 185 e, na reunião, a presença dos pais e/ou responsáveis chegou à 

quantidade de 148.  

Ficamos a pensar se a participação dos familiares na instituição escolar estava 

diretamente relacionada com a faixa etária e o grau de escolarização, ou se o documento 

analisado é apenas uma experiência singular. Pensamos que as mudanças na sociedade 

juazeirense e, consequentemente no Colégio Salesiano, mantinham-se ligadas ao período 

histórico da ditadura militar (1964-1984), com suas leis, decretos e direcionamentos.   

Ao analisar as Crônicas da Casa percebemos que esta instituição cumpria as 

exigências das políticas educacionais, vigentes no começo dos anos de 1970. Um exemplo 

disso é o fornecimento de duas salas de aula para a implantação do Movimento Brasileiro de 

Educação – MOBRAL.  

No campo educacional brasileiro, os bispos conseguiram sustentar alguns dos 

interesses da Igreja Católica, entre eles o Ensino Religioso em todas as escolas. Essa vitória 

deu-se perante a promulgação da Lei n° 5.692/71 e, ao que tudo indica, pretendia alcançar a 

hegemonia católica sobre o resto da sociedade e credos distintos.  

No cenário nacional, aflorava Teologia da Libertação e as Comunidades Eclesiais 

de Bases, enquanto, internacionalmente eram debatidas as resoluções do Concílio Vaticano II, 
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onde a mulher ganhava cada vez mais espaço nos discursos da Igreja e nas instituições ligadas 

a ela.  

A instituição escolar, diante do novo contexto histórico-social, foi se constituindo 

como necessária para a naturalização dos sexos, dos gestos e das falas, reforçando parcerias 

com a Família e a Igreja Católica. Assegurando as iniciativas em prol de uma sociedade 

majoritariamente civilizada e subjetivada conforme as instituições sociais.  

À escola foi atribuída, em diferentes momentos, a produção do cristão; do cidadão 

responsável; dos homens e das mulheres virtuosos/as; das elites condutoras; do povo 

sadio e operoso, etc. Certamente não se esperava que ela desempenhasse sozinha 

essas tarefas, embora, com muita frequência, elas lhe fossem explícita e 

pontualmente endereçadas (LOURO, 2008, p. 90). 

 

Após a instalação do ensino misto confessional, a possibilidade de passar no 

vestibular ou em concurso públicos motivava novas matrículas – principalmente de famílias 

abastadas. As expectativas, criadas para além dos muros institucionais constituíam-se como 

―o maior sonho da juventude local, principalmente daqueles que não possuíam os recursos 

necessários para prosseguir os estudos nas várias capitais do país‖ (ALMEIDA, 2013, p. 334). 

A análise dos documentos pertencentes ao arquivo escolar evidencia que a 

decadência numérica das instituições salesianas de educação não foram provocadas pela 

implantação do ensino misto confessional. Ela aconteceu diante da falta de recursos 

financeiros para pagar as instituições. Por mais que atraísse os jovens de várias classes e 

sexos/gêneros, poucos conseguiam manter as despesas provenientes dos materiais de estudos, 

matrículas, fardas, etc.  

Nos anos de 1970, muitas famílias de classe baixa não tinham condições para 

manter seus descendentes em instituições particulares. Almejando transpor esta situação 

procuravam bolsas de estudo. Em Juazeiro do Norte, no alvorecer desses novos tempos, 

algumas empresas 
88

 ofereciam auxílio financeiro, diante das súplicas dos Salesianos. Em 

muitas ocasiões o nome do Padre Cícero era relembrando, demonstrando que ele, após vários 

anos de óbito, mantinha-se reverenciado e respeitado nas memórias locais.  

De 1970 a 1985, o artesanato e a agricultura ainda eram meios de subsistência de 

muitas famílias juazeirenses. O aumento da marginalidade era visível e preocupava os 

Salesianos 
89

. Seguindo os preceitos de Dom Bosco, os sacerdotes ficavam inconformados 
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 Entre as empresas destacam-se: COELCE – companhia de Eletricidade do Ceará, TELECEARÁ – 

Telecomunicação do Ceará, BOPIL – Borrachas e Plásticos LTDA, BEC – Banco do Estado do Ceará, LUNA – 

Indústria de Cerâmica e CIBEMESA – Comércio e Indústria Bezerra de Menezes. 
89

  Nas Crônicas da Casa, no alvorecer dos anos de 1980, há uma presença maior deste assunto, o que nos 

permite dizer que os Salesianos preocupavam-se com o contexto local e a falta de políticas públicas para os 

jovens marginalizados em Juazeiro do Norte.  
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com aquela situação. Buscavam trazer tais jovens para o Colégio, oferecendo bolsas e sonhos 

de prosperidade e melhores condições de vida. Em contrapartida, o cotidiano escolar também 

apresentava problemas. A subversão das normas era frequente, o desempenho de alguns 

alunos era inferior ao esperado, à participação das famílias não acontecia como outrora.  

Um pequeno panfleto intitulado Expectativas para o ano de 1985 
90

 traz 

evidências desse período histórico e dos dilemas que atravessavam o ensino misto 

confessional. Segundo ele, era preciso impedir a entrada de alunos sem farda, não permitir 

alunos na sala da coordenação pedagógica, evitar a entrada de estranhos nas festinhas e ter 

maior rigidez com os alunos bagunceiros.  

O documento ressalta alguns objetivos para um melhor desempenho do processo 

de ensino-aprendizagem. Menciona que seria imprescindível mais participação das mulheres 

no esporte, novos encontros – com a participação dos professores e alunos – melhor 

preparação antes de executar as atividades, mais comunicação nas aulas de comunicação e 

expressão.  

Antes de finalizar, o panfleto – provavelmente distribuído para os funcionários 

das Instituições Salesianas de Educação – ressalta alguns objetivos vindouros: 

No dia das mães haja presente para todas as mães. Passeio para os alunos de 86. 

Domínio do conteúdo e segurança por parte dos professores. Maior participação dos 

alunos em 86. Que o novo diretor, seja amigo como o Pe. Elias. Que a semana 

cultural – seja sempre assim. Que no próximo ano sejam dadas duas aulas de 

religião. Que seja feita a festa dos estudantes. Que sejam tirados os alunos 

bagunceiros. Seja proibido o uso de camisetas na sala de aula. Que melhore a 

coordenação. Que a coordenação dê mais atenção aos alunos e não só aos lideres 
91

.  

 

Tais informações demonstram que novos fluxos discursivos coexistiam com 

antigos, num emaranhado de postulações. Todavia, é válido ressaltar que este processo de 

trocas, traduções e ressignificações discursivas também estavam presentes na ação 

pedagógico-pastoral que ia além das aulas ministradas no Colégio Salesiano São João Bosco.  

3.3 Ação Pedagógica-pastoral e Performatividade (Des) Generificada 

 

Em agosto de 1971, Padre Nestor Sampaio, diretor do Instituto Padre Cícero, 

inaugurou oficialmente a parte construída para o oratório feminino, ampliando a educação 

confessional para as crianças juazeirenses. Segundo as Crônicas da Casa, o auge da 

comemoração do oratório feminino foi o banquete oferecido às 28 meninas que faziam a 

Primeira Comunhão, formadas pela irmã Maria de Lourdes Alexandre Barbosa.  
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   Panfleto. Expectativas para 1985. Pertencente ao Arquivo Escolar Salesiano.  
91

   Ibid.  
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Foto 2. Oratório Festivo Feminino. Década de 1960. (À Direita Padre Nestor Sampaio e Irmã Lourdes) 

Fonte: Arquivo Escolar Salesiano. 

 

No Relatório de 1973, encontramos a informação de que a matrícula do Oratório – 

incluindo todos os participantes – chegou a 750 alunos. Eles recebiam aulas de formação 

moral, religiosa e esportiva. Todos os domingos e dias santos assistiam missa e em seguida 

passavam o restante da manhã praticando as diversas sociabilidades de esportes oferecidas 

pelo oratório. Durante o ano, era comum a organização de diversas festinhas e comemorações, 

encontros formativos, passeios e premiações.  

Segundo um Circular escrito por Padre Elias, diretor das instituições salesianas no 

início dos anos de 1980, de segunda a sexta, os religiosos se dedicavam à educação dos jovens 

mais abastados e bolsistas. Aos domingos, o Colégio, era ocupado pela turma pobre do bairro. 

O Padre menciona que o número de crianças e jovens ultrapassava 300. A equipe abrangia 29 

pessoas que trabalhavam sem remuneração alguma, incluindo leigos e uma equipe de 

seminaristas.  

O Oratório oferecia palestras sobre vários temas. Uma vez por mês os oratorianos 

eram beneficiados com distribuição de um lanche após a missa. Não tendo condições de 

presentear a todos no fim do ano, os Salesianos pediam a doação de roupas e materiais de 

higiene, tais como pastas dentais e sabonetes. 

O Circular menciona que os jovens, primeiramente, eram motivados mais pelo 

esporte do que pela formação religiosa, no entanto, os organizadores insistiam na proposta da 

oração, missa dominical e formação religiosa com aulas de catequese antes do esporte. 
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Segundo o Relatório de 1984, a situação do Oratório agrava-se, influenciado pelo contexto 

local e a falta de incentivos financeiros. Em Juazeiro do Norte, a violência aumentava 

consideravelmente. Os reflexos podiam ser sentidos no Oratório. Alguns jovens frequentavam 

este espaço educativo munidos de facas, intimidando os padres-professores e leigos.  

Durante a pesquisa no arquivo escolar, encontramos várias cópias de Ofícios 

enviados para políticos do Cariri Cearense e Estado do Ceará, pedindo subvenções e verbas 

para o oratório salesiano, no ano de 1985. Entre os políticos estavam os Senadores Vigílio 

Távora, José Lins e Cesar Cals. Além dos deputados Sérgio Philomeno, Paes de Andrade, 

Ossian Araripe, Orlando Bezerra, Moyses Pimentel, Mauro Sampaio e Marcelo Linhares.  

A análise dos documentos e de algumas fotografias faz-nos acreditar que o 

Oratório não segregou os sexos/gêneros no começo dos anos de 1970 até 1985. Todos 

deveriam ser educados a partir dos preceitos pedagógicos cristãos e do Sistema Preventivo. 

Os contatos de sociabilidade eram frequentes. Os educandos não eram forçados a participar 

do mesmo. No entanto, diante da carência de fontes, pensamos que a realidade possa ter 

ganhado novos contornos.  

Além do Oratório, o Centro Juvenil Padre Francisco Pinkowiski, apresentava-se 

como um importante incentivador da educação cívico-religiosa. Seu nome é em homenagem a 

um ilustre padre-professor que atuou no Instituto Salesiano Padre Cícero. Cujo alguns eventos 

relacionados a ele foram mencionados anteriormente. 

De acordo com uma reportagem de jornal local, escrita por Valter Barbosa, Padre 

Francisco, tinha nacionalidade polonesa e chegou ao Brasil em 1931. Passou uma temporada 

no Uruguai e depois retornou para o Brasil, onde trabalhou em diversos colégios de 

Pernambuco. Desde os anos de 1950, trabalhou no Colégio Salesiano, contribuindo para a 

formação de inúmeros jovens juazeirenses. Nos anos de 1970, ele recebeu uma homenagem 

na Rádio Progresso.  

Tratava-se de uma crônica escrita por Geraldo Menezes Barbosa. Neste 

documento, o jornalista e admirador das obras salesianas, menciona que o polonês possuía 

uma humanidade cristã e caritativa surpreendente.  

Seu apostolado, como sacerdote, vem sendo um dos mais aperfeiçoados, porque 

além de cuidar do ministério de Deus ainda assume a grande e nobilitante tarefa de 

visitar e agradar os pobres, os mais distantes da cidade, os menos favorecidos, 

aqueles que ficam, no contexto populacional, inteiramente á margem de um aceno 

ou de um gesto, de um sorriso ao menos. [...] Ficou tão conhecido daquela pobreza 
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abandonada de Juazeiro que, ao se aproximar, daquelas ruelas, era rodeado por 

crianças que lhe festejavam a presença como se fora um anjo da guarda
92

.  

 

João Bosco Alves de Sousa, ex-aluno do Colégio Salesiano, relata algumas de 

suas memórias no livro Salesiano: Uma Escola Viva na Memória e no Coração. Lembra-se 

com carinho do Padre Francisco Pinkowiski.  

 

Foto 3. Padre Francisco Pinkowiski, celebrando uma missa em 5 de nov. de 1972. Fonte: Arquivo Escolar 

Salesiano 

 

O atual psicólogo comenta que nunca esqueceu a fisionomia do padre, nem o 

cheiro de naftalina que saia da batina do mesmo. Nessa época, o polonês já era muito idoso e 

escutava mal, porém confessava os alunos às sextas-feiras. Quando não ouvia bem os pecados 

cometidos, mandava os jovens falarem mais alto, fazendo com que os outros também 

soubessem os erros cometidos.  

Dependendo do pecado cometido, as penitências eram brandas. A maior delas era 

a repetição de dez ave-marias diante de algum santo da igreja. Certa vez, um dos amigos de 

João Bosco, chamado Evanildo foi convidado a se posicionar junto ao padre e relatar o que 

ele tivera feito de errado.  

                                                           
92  Reportagem sobre a vida de Francisco Pinkowiski. Escrito por Geraldo Menezes Barbosa. s/d. Disponível no 

A.E.S.  
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Lembro... Aquela fila enorme e Evanildo balbuciando, baixinho e enrolado, os seus 

pecadilhos, para ficar ainda mais inteligível aos ouvidos do padre. Mas a voz atrás 

do confessionário, naquele dia, foi imperiosa, era quase D. Bosco falando, menino, 

fale alto, fale alto! Um constrangido e assustado Evanildo bradou dentro da Igreja, 

até para a imagem de São Domingos Sávio ouvir: Eu hoje bati duas punhetas !!! 

Levou dez ave-marias e a fama de punheteiro (In: MOURA, 2008, p. 38-39).   

 

Segundo Foucault (1988) o poder pastoral, legitimado pelos padres da Igreja 

Católica, busca administrar as almas dos fiéis. Antes, durante e após a confissão, o sujeito 

falante, em alguns casos, chega a aceitar que o discurso do padre possui a autoridade de 

verdade acerca do que ele deve fazer para se redimir.  

Diante disso, uma simples confissão pode ressaltar as relações entre poder, saber e 

subjetivação. Aquele a quem é atribuído o conhecimento acerca da alma do outro está numa 

posição confortável para guiar esta alma. Possui uma posição privilegiada. De acordo com o 

mencionado teórico, dizemos que o sexo e a sexualidade estão reprimidos com a intenção de 

trazê-lo a luz. Sentimos prazer no ato de confessar, de falar o que é supostamente proibido.  

Foucault (1988) salienta que o discurso científico sobre o sexo, no século XIX, 

era transpassado por credulidades e ofuscações. Havia uma recusa de ver, ouvir e 

principalmente, falar sobre aquilo que se fazia cotidianamente. Esse discurso trazia 

desconhecimentos, ao mesmo tempo em que era disfarçado por uma áurea de verdade.  

Não obstante, o século seguinte traz em si a manutenção desse discurso. Assim 

como antes, a confissão passou a ser uma das técnicas utilizadas para produzir a verdade. 

Desde então, esta prática permanece valorizada não apenas na Igreja Católica ou no seio 

familiar, mas também nas práticas pedagógicas.  

Atualmente, a confissão é incorporada no cotidiano como se fosse algo natural. 

Em muitos casos, é imperceptível o seu poder de coação. Ela se desenrola numa relação de 

poder e saber, ―onde a enunciação em si, independentemente de suas consequências externas, 

produz em quem a articula modificações intrínsecas: inocenta-o, resgata-o, purifica-o, livra-o 

de suas faltas, libera-o, promete-lhe a salvação‖ (p. 71).  

Ao pensar sobre a pedagogia salesiana, do século XIX e XX, parece-nos que a 

confissão pode ser identificada como uma estratégia pedagógica utilizada para que os padres-

professores conseguissem adentrar na intimidade dos jovens. A fim de dar-lhes o perdão pelos 

erros cometidos e serem redirecionados ao caminho da salvação e paz espiritual. Ou, preveni-

los para não caírem em ―tentações‖ carnais.  

Antes, durante e após a confissão, a relação poder-saber-subjetivação estão 

intricadas. Segundo Foucault (1988, p. 69) esta prática rumina a injunção de que ―devermos 
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dizer o que somos, o que fazemos, o que recordamos e o que foi esquecido, o que escondemos 

e o que se oculta, o que não pensamos e o que pensamos inadvertidamente‖.  

Diante desse pensamento, ficamos a questionar: quantos segredos foram revelados 

e omitidos? Será que os Jovens realmente sentiam-se confortáveis perante os padres-

professores a ponto de contar seus desejos mais íntimos sobre sexualidade, namoros e 

impulsos sexuais? Estas e outras infinitas perguntas não poderão ser respondidas, porém 

sinalizam reflexões interessantes para pensarmos o ensino misto confessional e a ação 

pedagógico-pastoral. 

Assim como o Colégio Salesiano, o Centro Juvenil também enfrentou problemas, 

devido à falta de segurança e a presença de rapazes armados, além da falta de recursos. As 

arrecadações feitas nas instituições não eram suficientes. Todavia, as atribulações não 

impediam o desejo de trabalhar pelo bem da juventude.  

O Centro Juvenil disponibilizava cursos de marcenaria, datilografia e violão. Foi 

inaugurado em 1984. Entre os seus objetivos e normas disciplinares estava: receber somente 

meninos matriculados no Colégio, começando com os oratorianos. Orientá-los através da 

presença-assistência. Instruí-los com uma profissionalização. Voltar às ações pedagógicas 

para os jovens relegados pela família e Igreja Católica, tais como desempregados e usuários 

de drogas. 

De acordo com as Crônicas da Casa, o Centro Juvenil não teve inauguração 

solene, contudo todos os Salesianos estavam empenhados ―com muita vontade de realizar um 

sonho que tem a marca cinquentenária da morte do Pe. Cícero e da Canonização de São João 

Bosco‖. Ao final de 1984, algumas conquistas já eram visíveis, mas nada se comparava ―a 

alegria de ter visto os jovens alegres e felizes por deixarem uma vida envolvida nas drogas e 

outras‖.  

No Histórico do Centro Juvenil, encontramos o discurso de que ―os 

frequentadores da praça, os desocupados, desempregados achegaram-se logo ao primeiro 

convite‖. Buscava-se ocupar e instruir a alma, para que eles não se desviassem e cometessem 

falhas. A maior parte das dificuldades estava na inculcação dos seguintes objetivos: 1° ocupar 

as moças e rapazes com atividades formativas. 2° libertar os jovens marginalizados através da 

profissionalização.  

O ambiente educativo funcionava em três turnos: de 07h30min as 11h30min, de 

14 as 17, de 19h30min as 21h30min. Todos os participantes ao chegar apresentam-se sua 

carteira de identificação para controle da secretaria. Contava com uma equipe de 12 

voluntários leigos, mas tinha um Salesiano a frente.  
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Em todos os turnos acontecia um grande encontro, para um bate papo formativo. 

Junto com a presença-assistência era visto como uma das colunas básicas para conquistar os 

jovens e levá-los ao caminho do bem. A partir das vivências cotidianas, os Salesianos 

sentiram a necessidade de realizarem uma tarde formativa, aos sábados, com os participantes 

do Centro Juvenil.  

Segundo o Histórico, ―o maior mal do brasileiro é a subnutrição e a primeira 

conquista do centro juvenil foi à merenda escolar‖ 
93

. A Associação Comercial de Juazeiro do 

Norte, em certa ocasião, além da merenda, ofertou 200 pratos e 200 colheres. Apesar das 

dificuldades e valendo-se da memória do Padre Cícero, em meados dos anos de 1980, os 

Salesianos conseguiram apoio para continuar sua missão educativo-pastoral.  

As Escolas profissionalizantes – que na realidade eram cursos ofertados dentro do 

Colégio – também recebiam investimentos. Segundo um relatório, elas funcionaram por 

longos anos com êxito, ―garantindo o pão a muitas famílias e formando profissionais 

competentes e honestos cidadãos espalhados por todo o Brasil, uteis a Comunidade familiar e 

Nacional‖ 
94

.  

Por motivos alheios aos desejos dos Salesianos, incluindo dificuldades 

financeiras, as escolas profissionalizantes mantiveram-se fechadas, sendo retomadas 

novamente após os anos de 1970. A carência de instrução no campo profissional e a 

problemática desafiante do menor abandonado – problema social alarmante nas cidades de 

grande médio porte – foram os motivo principais para a reativação.  

Após o retorno faltava principalmente material de consumo e, no tocante ao corpo 

docente, meios para contratar um instrutor. Mesmo assim, procurava-se aumentar a 

maquinaria e multiplicar o público participante. Os cursos eram mistos, porém havia uma 

procura consoante às expectativas socioculturais para cada gênero.  

Passados algumas intempéries, no ano de 1979 as escolas profissionalizantes 

teriam o objetivo de oportunizar e potencializar os jovens do município para aprenderem uma 

arte, um ofício, que os tornassem realizados e capazes não só de ganhar o sustento alimentar, 

mas principalmente de se sentirem uteis construtores de uma Pátria.   

A proposta de profissionalização estaria em conformidade com o esforço dos 

governantes, de levar os jovens a se profissionalizarem para poder se tornar uteis a esse País 

até então carente de mão de Obra especializada. Após conseguir subvenções de impostos e 
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  Histórico Do Centro Juvenil. Disponível no A.E.S.  
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  Relatório de atividades das Escolas Profissionalizantes, 1979.  Disponível no A.E.S. 
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apoio da população local, tais cursos passaram a abrir suas portas para os jovens juazeirenses. 

Todavia, não aconteceu o que era esperado.  

Segundo o Relatório de atividades das Escolas Profissionalizantes de 1979, as 

vagas ―foram ocupadas por jovens problemas no bairro‖, chefes de gangues mirins que, logo 

ao anoitecer, ―se postavam nas esquinas abusando das pessoas que passavam, e criando 

problemas vários como brigas, espancamentos, e até assaltos, formando um verdadeiro grupo 

temido por todos‖ 
95

.  

O grupo criava problemas quando havia festividades esportivas ou atividades 

artísticas de qualquer outro teor no Colégio Salesiano. No referido documento, Padre Elias 

comenta que várias vezes muitos membros deste grupo, foram levados pela polícia e 

passavam dias presos. Os Familiares convocavam os padres-professores para intercederem 

pelos detentos.   

Os ―jovens problemas‖ também atrapalhavam o cotidiano do Oratório. Perante 

esta situação eles foram proibidos de frequentar o colégio aos domingos 
96

. Os Padres-

professores ainda tentaram modelar o comportamento dos rapazes arruaceiros, buscando 

reconduzi-los ao Curso de Marceneiro, mas não conseguiram e desistiram com receio de 

agravar as confusões. Tais jovens foram substituídos por outros, no segundo semestre letivo 

de 1979. Os novos, ao que tudo indica, foram mais serenos diante da disciplina.  

Além das Escolas Profissionalizantes funcionava o Clube Domingos Sávio, 

voltado aos trabalhadores mirins. Segundo o Relatório de atividades das Escolas 

Profissionalizantes, os Salesianos iniciaram este Clube apenas com jovens engraxates, 

reunindo-se desde 1° de maio de 1979. Além de uma ocupação profissional para os jovens do 

sexo masculino, pretendia-se formá-los integralmente, com o acompanhamento profissional, 

moral, religioso e cívico.  

Os Padres-professores e os demais leigos educadores organizaram um 

almoxarifado com material para o trabalho desses jovens e carteiras de identificação. Fizeram 

também 30 caixas para engraxates que custeadas pelas escolas profissionais, foram 

distribuídas aos mais assíduos das reuniões dominicais. Estes receberam também uma blusa 

de malha azul com o nome do Clube, sendo identificados para além dos muros institucionais. 

A pedagogia salesiana tendia a ampliar as possibilidades de empregos para os 

jovens preparando-os para novos empregos, tais como sapateiros, carregadores, vendedores 

em geral, ourives, lavadores de carros, etc. Os religiosos, inspirados por Dom Bosco, também 
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pensaram em ―organizar um grupo de vigilância mirim para atuar nos estabelecimentos, nos 

bancos e comércio como office-boys e como Cicerones‖ 
97

, guias turísticos dos visitantes e 

romeiros.  

Padre Elias, incansável nos seus ideais, frequentemente pedia ajuda aos poderes 

públicos, principalmente para as autoridades juazeirenses. Em seus escritos, incluindo 

circulares e pareceres, dizia que a falta de amparo da juventude, seu acolhimento e educação 

poderiam se converter num dos maiores problemas sociais – a delinquência juvenil que, 

semelhante a uma epidemia, tendia a se alastrar por todo o País.  

Ao analisar os documentos mencionados anteriormente percebemos que as 

práticas pedagógicas, sustentadas no sistema preventivo, não existiam apenas nas aulas ou no 

currículo escolar do Colégio Salesiano. As outras obras e projetos também eram dirigidos 

pelos preceitos de Dom Bosco. Os escritos, sobreviventes no arquivo salesiano, assinalam que 

os maiores problemas decorrentes da educação não estavam no contato entre os sexos 

diferentes, mas na idade dos educandos.  

Parece-nos que nos discursos dos Salesianos não se apresenta com clareza as 

relações de gênero. Nos documentos disponíveis no arquivo escolar de Juazeiro do Norte os 

atributos para os sexos/gêneros estão quase sempre ocultos. O foco está na idade e na 

condição juvenil, isto é, jovens pobres, carentes, transviados. Em contrapartida, ficamos a 

pensar: Será que a presença de mulheres (jovens ou adultas) no espaço escolar não 

redirecionou modos de ser, pensar e agir nos homens, sejam eles professores ou alunos? 

Acreditamos que sim.  

Por isso mesmo, novamente, ficamos a questionar: Será que este ocultamento dos 

discursos é deliberado ou não? Por que os discursos valorizam tanto a idade e homogeneízam 

os sujeitos? Será que as moças e os rapazes realmente eram vistos com igualdade no espaço 

escolar, nos currículos, na transmissão de valores, comportamentos e condutas? Com a 

implantação do ensino misto confessional, todos passaram a ser iguais na diferença?  

Tais perguntas são complexas e por isso mesmo decidimos não fechá-las em 

conhecimentos posteriores as experiências dos sujeitos. Todavia, um olhar histórico-

comparado, de Turim até Juazeiro do Norte, aponta indícios de que as performatividades dos 

gêneros estariam asseguradas nas Instituições Salesianas de Educação, a tal ponto de que a 

sua subversão era impensável.  
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De acordo com Butler (2003, p.19) são estas performatividades que criam as 

expectativas das instituições sociais e reproduzem os gêneros, mesmo antes do nascimento de 

um bebê. Os gêneros, nestas circunstâncias, passam a ser identificados como a estilização 

repetida dos corpos, onde existe um emaranhado de atos repetidos, (in) conscientemente, no 

interior de uma estrutura reguladora rígida. Esta por sua vez, cristaliza-se em distintos tempos 

e espaços, produzindo com isso a aparência de uma substância, de um jeito natural de ser. 

Pensamos que as performatividades de gênero estão entre traduções e tradições, 

inclusive das instituições escolares, por isso devem ser questionadas. Um olhar histórico-

comparado permite-nos dizer que antes os corpos eram reféns da ciência, mas 

especificamente, dos estudos da anatomia humana, enquanto hoje eles passaram a ser vítimas 

do processo de ―generificação‖, impostos como se a identificação dos gêneros representasse a 

segunda natureza humana.  

Nestas circunstâncias, os questionamentos devem se voltar para todo tipo de 

identidade, imposta pelos outros e por si mesmo. No momento em que o sujeito se identifica 

ou se deixa identificar está se inscrevendo num cenário ontológico, que é preconcebido por 

um discurso e materializado na vida cotidiana. Talvez a identificação apresentasse uma 

configuração distinta caso vivêssemos numa sociedade justa e democrática, onde todos 

pudessem se expressar livremente, sem imitar ou aceitar os padrões impostos passivamente.  

Parece-nos que a caracterização da juventude, vista de maneira macrossocial, 

possui laços fortes com a identificação difundida a partir do Sistema Preventivo de Dom 

Bosco, em Turim. No entanto, em Juazeiro do Norte, a mesma passou a ser enunciada com 

novos atributos, provavelmente por causa do contento nacional e local. 

A articulação das leituras bibliográficas e demais fontes de pesquisa aqui 

utilizadas aponta que as instituições sociais, em Turim e Juazeiro do Norte, tinham a intenção 

velada de antecipar os projetos de vida dos jovens. Para isso, vinculava-os com distintos 

modos de subjetivação e o processo civilizador de corpos e almas.  

Partimos da ideia, inspirados em Dayrell (2013), de que o projeto de vida seria 

uma ação do sujeito de escolher e objetivar a chegar, entre várias possibilidades, num futuro 

possível e desejado. O projeto de vida nasce e ganha consistência em relação às situações 

cotidianas, mas implicando de alguma forma uma relação com o passado e o devir.  

Nesse sentido consagra-se a juventude como o momento privilegiado de elaboração 

de projetos de vida, condição sine qua non para a transição da vida adulta. E a 

inserção social dos jovens se consagra como resultado das capacidades individuais 

de elaborar um determinado projeto de vida e persistir no mesmo, tornando-se uma 

responsabilidade pessoal que vai explicar (e justificar) o lugar social que passará a 

ocupar quando adulto (Ibid, p. 68). 
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Diante dessas considerações, talvez seja válido ressaltar que, na pedagogia 

salesiana, a ação pedagógico-pastoral, direcionada para um determinado projeto de vida, 

trazia em si a manutenção das performatividades dos gêneros, além das ideias de manutenção 

da Igreja Católica e da Família heterossexual.   

Nas entrevistas realizadas foi consenso afirmar que ―naquele tempo não tinha isso 

não‖, em relação à subversão de gênero e presença de sujeitos desviantes no Colégio 

Salesiano, isto é, homossexuais, lésbicas, etc. Pensando a luz do pensamento de Butler 

(2003), percebemos que a suposta heterossexualidade natural, assim como hoje, ―não só 

pressupõe uma relação causal entre sexo, gênero e desejo, mas sugere igualmente que o 

desejo reflete ou exprime o gênero, e que o gênero reflete ou exprime o desejo‖ (p. 45).  

O tempo, nestes discursos, serve para demarcar um período aparentemente 

―seguro‖, onde a subversão em relação aos sexos/gêneros não existia no Colégio Salesiano. 

Será que em mais de 70 anos de atuação, esta heterossexualidade reinou absoluta na referida 

instituição? Será que homossexuais e lésbicas não frequentaram o Colégio Salesiano?  

Ficamos a pensar que, apesar do ensino misto confessional, o Colégio Salesiano 

lidou com os seus alunos e alunas, como se esses não tivessem qualquer conhecimento a 

priori sobre sexualidade. Tal ideia baseia-se no agrupamento, leitura e análise das fontes 

pertencentes ao arquivo escolar salesiano de Juazeiro do Norte.  

Ao que tudo indica, os professores leigos e padres-professores, acreditavam que 

as crianças possuíam uma inocência, que poderia ser perdida na juventude, logo, era 

necessário preveni-la e vigiá-la para que não escapasse. Nesse quadro de tal noção, enquanto 

forma de pensamento pressuposto, acreditavam ou fingiam acreditar que moças e rapazes, não 

tinham nenhum contato, com amigos, familiares e outros sujeitos, para tirarem dúvidas e/ou 

experimentarem suas próprias lições sobre a sexualidade humana.  

As entrevistas, a partir de questionários subjetivos, realizados com ex-alunos do 

Colégio Salesiano, apontam que esta premissa fora derrubada antes mesmo da implantação do 

ensino misto confessional. Provavelmente manteve-se logo após. Com a tentativa de (des) 

generificar a juventude – e/ou seria torná-la assexuada? – as práticas pedagógicas dos 

Salesianos buscaram assegurar performatividades dos gêneros socialmente aceitas e, assim, 

naturalizar a vida e a convivência entre rapazes e moças, nos anos de 1970 a 1985.  
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4 ALÉM DOS MUROS INSTITUCIONAIS: A PEDAGOGIA SALESIANA E A 

CONSOLIDAÇÃO DO ENSINO MISTO CONFESSIONAL  

 

4.1 Os Salesianos, o Regime Militar e Pastoral da Juventude  

 

As Instituições Salesianas de Educação, nos anos de 1970 a 1985, estavam 

inseridas num contexto histórico-social turbulento, onde os problemas educativos 

ultrapassavam os muros institucionais. Nesta época, os governos militares elevaram o 

crescimento econômico do país, porém postergaram a distribuição de riquezas.  A repressão 

ditatorial punia severamente os infratores das normas e a liberdade individual era vigiada 

constantemente.  

A reforma educacional de 1971 apresentou algumas reformulações significativas 

em relação à organização prevista pela LDB. Segundo a Lei 5.692/71 os cursos primário e 

ginasial foram substituídos pelo ensino de 1º grau, voltado para a formação das crianças. O 

ensino médio, por sua vez, passou a ser denominado de 2º grau, destinado à formação integral 

dos jovens com duração aproximada de três ou quatro anos.  

Nesta nova perspectiva, o objetivo geral da educação de 1° e 2° graus ganha 

ênfase no desenvolvimento das potencialidades do educando, valorizando a qualificação para 

o trabalho e o preparo para o exercício da cidadania. Um olhar histórico-comparado permite-

nos dizer que o trabalho e a cidadania – com seus respectivos discursos – podem ser 

entendidos como aspectos externos ao sujeito, embora apareçam entrelaçados em certas 

ocasiões.  

No Regime Militar, alguns problemas decorreram da interação entres estes dois 

elementos. Um deles foi quanto à falta de diálogo entre professores, alunos e sociedade, 

criando abismos entre o que se queria e o que existia, entre as possibilidades de sujeitos vários 

e a fixidez de um único tipo, visto como ideal, ou seja, um modelo de trabalhador, de cidadão. 

Fazendo uso das palavras de Romanelli (1991), pensamos que através do debate 

crítico-reflexivo seja possível ―a conquista, pelo educando, dos seus meios de atuação no 

mundo material e no mundo social. Nenhuma qualificação para o trabalho ou exercício 

consciente de cidadania é possível sem essa base dialogal‖ (p. 246). 

Por outro lado, uma rápida análise da reforma de 1° e 2° graus, mostra-nos a 

contradição entre discursos e práticas. Assim como é impossível uma qualificação real para o 

trabalho, numa sociedade que não o valorize ou dignifique, assim também é improvável uma 
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formação que leve ao exercício consciente da cidadania, num meio sociocultural onde não 

impere a forma de vida democrática. 

A análise também nos permite observar que, em relação ao 2º grau, o discurso 

oficial escondia a ideia de ―seleção natural‖. A profissionalização dos jovens apresentava-se 

como uma exigência que teria por resultado ―selecionar apenas os mais capazes para a 

universidade, dar ocupação ao mesmo tempo, conter a demanda de educação superior em 

limites mais estreitos‖ (ROMANELLI, 1991, p. 244). 

Com o fracasso da reforma, houve a gestação da Lei n° 7.044/82, que 

praticamente eliminou a obrigatoriedade de habilitações profissionais pelas instituições 

escolares. Segundo Vieira (2002), os esforços empreendidos em prol da profissionalização 

dos jovens, na década de 1970, representou uma promessa que ficou apenas no papel.  

Para a autora citada, poucas instituições escolares se mobilizaram para uma 

adaptação efetiva aos novos parâmetros, o que não aconteceu de forma homogênea. A 

consequência dessas escolhas recaiu sobre os jovens. Muitos não se sentiam aptos a 

candidatar-se para vagas no mercado de trabalho para os quais foram supostamente 

preparados.  

Durante o Regime Militar, houve uma expressiva subordinação das unidades 

federais às decisões tomadas pelo poder central, representadas pela figura do Presidente. A 

centralização volta-se como característica dominante da gestão pública. Planos federais e 

estaduais buscam se articular, numa constante correspondência.  

Neste período, as Instituições Salesianas de Educação também fizeram parte desse 

movimento de referência, buscando se adequar as novas leis. Os seus membros foram 

incentivados a passar por constantes formações e aprimoramentos pedagógicos. Leituras de 

diversas temáticas foram debatidas, tais como política, segurança e cultura local. 

 Um dos textos utilizados nas reuniões dos professores intitula-se Brasil 

Brasileiro.  Escrito por Mario Pereira de Sousa, em Recife e publicado provavelmente no 

Jornal da União – Edição n° 2. Logo no início, o escrito argumenta que o país é rico na fé e 

pobre no dinheiro. ―Escravo de um senhor Inflação com o povo sofrendo as consequências do 

seu antecedente histórico‖. Todavia, ―Apesar dos problemas é considerado um país versátil, 

encontrando sempre uma solução para tudo‖ 
98

.  
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O autor comenta a situação político-social do Brasil, dizendo que ―não se pode 

mais sair de casa, pois a violência, assaltos e assassinatos estão em nossa frente. O sufoco é 

grande e o desespero aumenta com a máxima desvalorização do cruzeiro e o desemprego‖ 
99

. 

Numa tentativa de contextualizar a vida, informa que o governo do Regime Militar almejava 

desenvolver novas metas para atender as necessidades da nação, subdivididas em setores 

diversos e que, talvez por isso mesmo, não dariam para ajudar a todos.  

Na opinião de Mário Pereira de Sousa, a fome apresentava-se como um dos 

grandes problemas do Brasil, pois com o seu aumento milhões de brasileiros são obrigados a 

se tornarem marginais por não terem condições para sobreviver. No seu entender, enquanto a 

população brasileira estava faminta, o dinheiro dos impostos arrecadados era aplicado ―no 

passeio das madames que sem direito ao carro oficial, andam nele assim mesmo‖ 
100

.  

O texto questiona a prática das políticas educacionais, ressaltando que a classe dos 

estudantes brasileiros era o futuro da própria nação, contudo mantinha-se pouco reconhecida 

pelo governo federal que reduzia as verbas para a educação básica. O autor enfatiza o perigo 

da inocência, sinalizando que os que possuíam esta virtude estavam mais aptos a serem 

enganados pelas promessas dos candidatos.   

Para ele, a classe de professores estava rebaixada frente ao mercado de trabalho e 

por não receberem salários justos eram obrigados a movimentar greves, ou entrar na rota do 

desemprego involuntário. Nessa conjuntura, o salário aumentava, mas na mesma medida que 

os produtos.  

Mário Pereira de Sousa encerra seu texto crítico com alguns pedidos e conselhos, 

talvez com ironia ou devoção religiosa.   

Deus, dá-nos serenidade para aceitarmos as coisas que não podemos mudar, 

coragem para mudarmos as coisas que não estão certas e sabedoria para 

distinguirmos o que nos faz ou não bem. É preciso saber que a vida é como um rio 

que a qualquer momento pode secar, restando apenas terra e pedras, nada mais. 

Brasil, meu Brasil brasileiro, terra do samba, da fome e do pandeiro, nos responda 

onde encontrar comida, casa e um pouquinho de dinheiro para ajudar a milhões de 

irmãos brasileiros que passam por dificuldades o ano inteiro
101

. 

 

A manutenção desse documento no arquivo salesiano nos instiga a pensar que tais 

palavras foram recebidas com zelo pelos padres-professores e leigos religiosos. Caso 

contrário, seria descartado, pois não é direcionado exclusivamente para a Congregação. Em 
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outro documento do arquivo salesiano encontramos uma série de informações sobre os 

representantes de sala, prática pedagógica comum nos anos de 1970 e 1980.  

Um Subsídio sobre Os Representantes de Sala 
102

 menciona que muitas vezes a 

seleção era feita apressadamente, sem pensar nas qualidades que o candidato deveria ter ou 

elegendo ―um colega bonzinho, mas inativo‖. Enuncia que, antes de eleger um representante, 

seria necessário discutir sobre suas qualidades, visto que as eleições apresentavam-se como 

um acontecimento que influenciaria positiva ou negativamente, durante todo o ano, a 

experiência educativa. Segundo este documento, existiria dois tipos de representantes – 

denominados pelas letras A e B – os quais apresentaremos a seguir.  

O Representante A preocupa-se com os problemas da turma e pesquisa as 

principais necessidades dela. Almeja unir a turma para discutir sobre os problemas 

pesquisados. Esforça-se para se articular a todos os seus colegas a fim de conhecer melhor e 

estabelecer laços de amizade.  Tudo o que decide é fruto de uma consulta feita aos colegas 

que discutem e decidem juntos.  

Além disso, o documento descreve que o bom representante estaria cônscio das 

suas responsabilidades, a saber, formar para a corresponsabilidade social e política. Além de 

estabelecer um programa de ação realista, a partir das necessidades e possibilidades da turma, 

organizando a participação de todos na ação. Em suma, diante das dificuldades e dos 

fracassos, ele saberia tirar as lições para o futuro.  

O Representante B preocupa-se com os problemas que o atingem. Pensa que não 

precisa perguntar nada a ninguém, pois já sabe de tudo. Acha que a turma é desunida e não 

adianta tentar ajudá-la a se organizar para estudar seu problema. Conserva-se fechado, numa 

―panelinha‖ de amigos e não se interessa pelos outros. Toma decisões individuais, sem 

consultar ninguém, ou consultando apenas um grupinho.  

Traz em si características desvirtuadas, pois acha que sua função é um privilégio 

que o torna ―importante‖ perante os outros. Não faz nenhuma progressão ou apresenta uma 

programação irrealizável, cheia de grandes promessas que jamais seriam cumpridas. Diante 

dos obstáculos, desanimaria e perderia a esperança na turma e nos seus próprios objetivos.  

Parece-nos que a escolha e votação dos representantes de sala buscava aprimorar a 

consciência dos jovens sobre a política, treiná-los para o voto e instituir regras de convívio e 
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normas a serem seguidas, demonstrar que existem locais de poder para alguns e de 

subordinação para outros. Embora, estes últimos pudessem questionar os primeiros.  

Os anexos desse mesmo documento demonstram que a maioria das turmas tinha 

por representantes dois jovens, uma moça e um rapaz. Essa estratégia pedagógica tinha a 

intenção de contribuir para os direitos e deveres de ambos. Dando responsabilidades para tais 

jovens, esperava-se que os mesmos agissem de acordo com o que era esperado dentro e fora 

dos muros institucionais.  

No Calendário pastoral-pedagógico para 1976, escrito em março, pelo Padre-

diretor Antenor de Andrade Silva, encontramos uma série de discursos interessantes sobre a 

educação escolar, vista como um desafio, uma batalha que deve ser vencida. Para o religioso, 

―Isto só acontecerá se caminharmos juntos. Somos todos remadores de um mesmo barco. 

Temos que remar na mesma direção. Do contrário haverá riscos de naufrágio‖ 
103

.   

Segundo seus escritos, no 1° semestre de 1976 os discípulos de Dom Bosco 

organizaram a associação de pais e mestres, participaram da instalação da Paróquia São 

Francisco, homenagearam as mães dos alunos, prepararam a festa de Nossa Senhora 

Auxiliadora e da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, encerrando suas atividades com a 

festa junina. No 2° semestre organizaram a festa de Dom Bosco, o desfile escolar com farda 

de gala, a festa de Nossa Senhora das Dores, a comemoração do dia dos professores, a 1ª 

eucaristia para alunos de 4ª e 5ª série, a entrega dos resultados finais e a matrícula de 1977.  

Nas Atas de Reunião de 1978, encontramos indícios de como os discursos 

salesianos chocava-se com o cotidiano escolar, mostrando que as práticas pedagógicas nem 

sempre tiveram êxito. Na Ata de 19 de agosto, comenta-se que os alunos não respeitavam 

todos os funcionários da instituição.  

Um mês depois, na Ata de Reunião novamente é ressaltado o descumprimento das 

regras impostas pela coordenação. Diz-se que os alunos andavam de bicicletas nos pátios, 

durante o recreio e nas horas de saídas, provocando pequenos incidentes. Os professores 

também parecem descumprir as regras do regulamento. Na Ata de 14 de novembro, conta-se o 

―afastamento de alguns professores que não se adaptaram ao regime do Colégio‖ 
104

. Porém, o 

documento não descreve o que eles fizeram para merecer a demissão, ficando uma lacuna 

para tal conhecimento.  

O Plano da Comunidade Educativa de 1979 aponta as finalidades básicas do 

Colégio Salesiano. A primeira seria formar integralmente os jovens, para um bom 
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desenvolvimento da personalidade humana e cristã. A segunda seria incentivar as 

potencialidades dos educandos, num preparo para o exercício de uma cidadania consciente, 

autêntica e responsável.  

Na Ata de Reunião, datada de 8 de julho do referido ano, encontramos referências 

sobre o curso noturno e os motivos para esse empreendimento, entre elas a necessidade do 

bairro. Nesse período já tinham sido fechados vários estabelecimentos de ensino em Juazeiro 

do Norte e a população apelava à Congregação para uma assistência educacional junto aos 

pobres, seguindo os preceitos pedagógicos cristão de Dom Bosco.  

Esperava-se que o público do curso noturno tivesse entre 11 e 17 anos. Todavia, a 

Ata faz uma referência no mínimo estranha. Menciona que ―a presença das meninas não 

deveria ser superior a dos meninos‖ 
105

. Não sabemos o motivo dessa prerrogativa, porém 

ficamos a imaginar que a mesma está envolvida com ideias disciplinares e relações de gênero.  

A Ata de Reunião, datada em 4 de fevereiro de 1980, apresenta alguns discursos 

que revelam os modos de subjetivação e o processo civilizador na vida dos padres-

professores. Adverte: ―Haja amor entre nós, amor construtivo, demonstrado na correção e na 

caridade‖ E continua, ―Nossos destinatários se sentirão amados pela presença, pela 

multiplicação de iniciativas, pela acolhida, pela disciplina‖ 
106

. 

Segundo o documento, todos os presentes na reunião chegaram ao consenso de 

que os Salesianos deveriam permanecer mais em casa, evitar saídas que não fosse de cunho 

pastoral, abolir a pastoral individualista, guardar entre si os assuntos que se referiam 

unicamente a Congregação. Outro consenso parece ser o desejo de restaurar ―a boa disciplina 

do colégio‖. Para isso menciona ser necessário evitar ―os exageros de esporte, de desfiles, de 

festas: não é isso que dá nome ao Colégio‖ 
107

.  

Carlos Cláudio, ex-aluno do Colégio Salesiano, conhecido por Cacau, lembra-se 

dos desfiles de sete de Setembro e do Regime Militar. Comenta que o Padre Pereira, diretor 

do Colégio entre 1977 e 1979, era um entusiasta apaixonado pela instituição citada. 

Empolgava-se com a semana da pátria. Comandava parte da fanfarra, a banda musical do 

Colégio. 

No livro Salesiano: Uma Escola Viva na Memória e no Coração, o ex-aluno 

comenta que certo dia, em um programa de rádio de grande audiência, determinado 

interlocutor comentou que estava havendo um desvirtuamento da principal missão dos desfies 
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escolares no dia da Independência. O motivo seria a inclusão de músicas que não condiziam 

com a Nação brasileira, tais como a ―Mulher Rendeira‖ 
108

, cantada por Luiz Gonzaga.  

Na época, esta música fazia parte dos ensaios da fanfarra. Porém, Padre Pereira 

decidiu eliminá-la das futuras apresentações, provocando frustrações nos integrantes.  No dia 

6 de setembro, após retornarem de um ensaio pelas ruas de Juazeiro, o corneteiro líder 

começou a tocar ―Mulher Rendeira‖, sendo seguido pelos demais. Carlo Cláudio lembra-se 

que a banda executou raivosa e brilhantemente a composição musical, para o deleite e 

desabafo dos alunos.   

O diretor do Colégio, preocupado com o desacato, interrompeu o ensaio. 

Descobriu quem tinha começado aquela ―balburdia‖, suspendendo-o por alguns dias. Ao 

lembrar este acontecimento, o ex-aluno relata que aprendeu muito com aquele gesto 

autoritário, pois ―o respeito às normas e também aos outros, não necessariamente serve para 

tolher a criatividade, mas para dar-lhe motricidade‖ (In: MOURA, 2008, p. 89).  

A vida muitas vezes ―escreve torto por linhas certas‖, não caro leitor, eu não quis 

dizer o contrário, é isso mesmo que você leu; por mais absurda que fosse a opinião 

que gerou a atitude, por parte de Padre Pereira, de proibir a execução, uma vez 

instalada a proibição pelo diretor, o castigo através da suspensão do infrator era a 

melhor coisa a se fazer naquele momento; uma lei, por injusta que seja, é uma lei; 

briguemos para que se mude a lei, mas enquanto não conseguirmos, que a lei seja 

cumprida; se isso é válido para os dias de hoje, o que dizer então da época do 

ocorrido, no final dos anos 70 (ibid, p. 88-89).  

 

João Bosco Alves de Sousa, ex-aluno salesiano, formado em Psicologia, também 

se recorda algumas práticas pedagógicas ocorridas durante o Regime Militar. Segundo seus 

escritos memorialísticos, no Colégio o Hino Nacional era entoado todas as manhãs, as 

bandeiras hasteadas dentro das salas, a disciplina de educação moral e cívica vista como uma 

das principais para a formação do ―bom cristão e honesto cidadão‖.  

Durante um tempo quiseram nos fazer crer que o ditador de plantão era um homem 

magnânimo e corajoso. Certa manhã, no auditório do colégio – não me lembro 

porque naquele dia a aula não foi na sala – estava lá o professor Bezerra a nos dizer 

que o presidente Emílio Garrastazu era um bom governante, um homem corajoso, 

tendo enfrentado o império americano por causa da questão territorial das fronteiras 

marítimas. [...] saímos orgulhosos da aula. Naquele mesmo dia, quando fui ao 

mercado, vi afixados nas paredes cartazes pedindo à população que denunciassem os 

inimigos da pátria. Jovens um pouco mais velhos do que eu. E a famosa frase 

embaixo: Brasil ame-o ou deixe-o. Só tempo depois vim a entender quem eram os 

mocinhos e quem eram os bandidos no meu faroeste tupiniquim (In: MOURA, 2008, 

p. 39) 
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  Letra da Música Mulher Rendeira. Olê muié rendera/ Olê muié renda/ Tu me ensina a fazê renda/ Que eu te 

ensino a namorá/ Lampião desceu a serra/ Deu um baile em Cajazeira/ Botou as moças donzelas/ Pra cantá muié 

rendera/ As moças de Vila Bela/ Não têm mais ocupação/ Se que fica na janela/ Namorando Lampião. 
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A vigilância e a prevenção habitavam o mesmo espaço educativo. Após certos 

períodos, alguns padres-professores e até mesmo leigos, eram transferidos para outras 

instituições. Em consonância as memórias de João Bosco, a vinda do professore Luiz Moura 

repercutiu e ajudou a transformar o ambiente escolar.  

Em certa ocasião, o novo contratado levou uma música de Chico Buarque para ser 

analisada em sala de aula. Naquela época, isso era uma estratégia pedagógica inovadora e 

audaciosa. A música tinha as seguintes estrofes ―Roda mundo, roda-gigante, Roda-moinho, 

roda pião. O tempo rodou num instante, Nas voltas do meu coração‖. Para os padrões da 

época o seu conteúdo era considerado subversivo.  

De acordo com o ex-aluno, a partir de então, muitos jovens, inclusive ele, 

percebeu que ―O mundo não era só de pecados e medos de assar no fogo do inferno. A gente 

podia rir, cantar e fazer teatro [...] Grupos de jovens, festas‖. E continua, ―A doutrina de D. 

Bosco passava a ser viva. Sua prática, de sonhar e cuidar de meninos pobres de rua, adquiriu 

outro sentido para mim‖ (In: MOURA, 2008, p.40).  

Parece-nos que as ideias pedagógicas do Sistema Preventivo, criado por Dom 

Bosco, estavam enraizadas em Juazeiro do Norte, desde a chegada dos Salesianos. Porém, no 

Regime Militar elas passaram por constantes ressignificações. A vigilância e a prevenção 

fizeram parcerias para assegurar a integridade física e emocional dos educadores e educandos.  

No arquivo escolar salesiano encontramos muitos documentos que retratam a 

atuação da Pastoral da Juventude. Entre estes destacamos um pequeno livreto, organizado 

pela Diocese do Crato, no ano de 1981. Nele, comenta-se que em Juazeiro do Norte existiam 

oito grupos de jovens e dois pertencentes ao Santuário do Coração de Jesus, organizados da 

seguinte forma: JUME – Juventude Medianeira – tinha por objetivo levar aos paroquianos a 

mensagem do evangelho de maneira integral e o VOCA – Vocacionados – tinha por missão 

descobrir e cultivar a vocação cristã, religiosa, sacerdotal.  

Esses grupos contavam com a participação de alunos e ex-alunos do Colégio 

Salesiano São João Bosco. Com o lema, ―Vamos unir a força Jovem de Juazeiro‖, o livreto 

enfatiza que a união entre todos os grupos da cidade poderia ser promissora. Logo, uma 

articulação entre as demais paróquias tornar-se-ia urgente, criando laços entre os jovens de 

distintos bairros, idades e grau de escolaridade.  

Conforme o livreto, a juventude tornar-se-ia um ―Espírito de aventura que a leva a 

compromissos e situações radicais‖. ―Uma aspiração à liberdade emancipada de qualquer 



92 
 

tutela exterior‖. ―Um sinal de alegria e felicidade‖. ―Uma exigência de autenticidade e 

simplicidade, rejeitando hipocrisias‖ 
109

.    

 

 

Foto 4.  Turma da 6ª série B. 1981.  Fonte: Arquivo Escolar Salesiano. 

 

Nestas circunstâncias, a Pastoral da Juventude, organizada pelos Salesianos, teria 

a missão de desenvolver a consciência crítica dos valores, dos direitos e deveres como 

cristãos. Para o êxito desse investimento, tentou organizar encontros mensais e semanais, 

estimular o respeito e apoio às suas iniciativas, acompanhar às lideranças dos grupos e 

aprofundar a palavra de Deus, dia após dia. 

Em linhas gerais, podemos dizer que a história da Pastoral da Juventude (PJ) 

começa pelos anos de 1970, sendo influenciada uma década antes pela Ação Católica 

Especializada
110

. Na mesma época a Teologia da Libertação e a Pedagogia do Oprimido – 

criada por Paulo Freire – também contribuíram para a gestação desse movimento.  

A terceira Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, 

realizada na cidade mexicana de Puebla, no período entre 27 de janeiro a 13 de fevereiro de 

1979, trouxe novos direcionamentos para a Igreja Católica e as instituições ligadas a ela. Esta 

conferência teve como tema central ―A evangelização no presente e no futuro da América 

Latina‖. Seus resultados receberam a denominação de ―Documento de Puebla‖. 

Na abertura desse evento, o Papa João Paulo II, salientou a importância de se 

construir ―A Civilização do Amor‖. No caso específico da América Latina, pediu mais 
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  Composta pela JAC – Juventude Agrária Católica, JEC – Juventude Estudantil Católica, JIC – Juventude 

Independente Católica, JOC – Juventude Operária Católica e JUC – Juventude Universitária Católica.  
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atenções e projetos voltados para os jovens pobres e marginalizados. É válido ressaltar que 

muitos debates surgiram após a reunião dos Bispos. Entre os principais opositores estavam 

Dom Hélder Câmara e o até então Frei Leonardo Boff. Este último tornou-se um dos 

principais defensores da Teologia da Libertação no Brasil.  

Conforme o Subsídio Pastoral da Juventude – CNBB, a PJ busca anunciar e 

testemunhar o Reino de Deus, movida pela proposta libertadora de Jesus Cristo e animada 

pelo Espírito Santo, buscando concretizar a Civilização do Amor. Entre seus principais 

objetivos estaria desenvolver com eles um processo global de formação a partir da fé para 

formar líderes capacitados a atuarem na própria PJ, em outros ministérios da igreja e em seu 

meio específico, comprometidos com a libertação integral dos sujeitos e da sociedade.  

O Livreto De jovens Para Jovens – Pastoral Juvenil sinaliza que a transformação 

social advém de algumas posturas tomadas cotidianamente. ―É preciso aprender a criticar, 

julgar, pensar, escolher, aceitar, negar... as situações, os acontecimentos‖. Encerra as suas 

páginas com a transcrição do Discurso do Papa aos Jovens em Belo Horizonte, proferido por 

João Paulo II, em 1° de julho de 1980 
111

.  

Alguns trechos desse discurso são interessantes para pensarmos o contexto 

histórico vigente e os enunciados sobre sexo, gênero e juventude. João Paulo II ressalta que a 

maior riqueza do Brasil eram os jovens. Para ele, a Igreja Católica esperava com expectativa e 

esperança as decisões desse público.  

Ao lembra-se da própria juventude, o Pontífice argumenta que a sua trajetória 

ensinou que a justiça social só poder ser verdadeira, se baseada nos direitos do indivíduo. 

Esta, por sua vez, só poderia ser legitimada quando fosse reconhecida ―a dimensão 

transcendente do homem, criado à imagem e semelhança de Deus, chamado a ser seu filho e 

irmã dos outros, e destinado a uma vida eterna‖ 
112

.  

Em seguida, salienta que negar esta transcendência seria o mesmo que reduzir o 

homem a instrumento de domínio, cuja sorte estaria sujeita ao egoísmo e ambição de outros 

homens, ou à onipotência do Estado totalitário, erigido em valor supremo. Diz que seu 

contato com distintos jovens do mundo ajudou-o a compreender que ―um jovem começa 

perigosamente a envelhecer, quando se deixa enganar pelo principio, fácil e cômodo, de que o 

                                                           
111

 Versão disponível no Livreto De Jovens Para Jovens – Pastoral Juvenil. Diocese do Crato. 1981. Disponível 

no A.E.S. 
112

  Ibid.  



94 
 

fim justifica os meios‖ 
113

, ou quando incita a violência, pensando que este é o único caminho 

para melhorar a sociedade.  

O Papa João Paulo II termina seu discurso conectando tradição e modernidade.  

Meus amigos, vocês são também responsáveis pela conservação dos verdadeiros 

valores que sempre honraram o povo brasileiro. Não se deixem levar pela 

exacerbação do sexo, que abala a autenticidade do amor humano e conduz à 

desagregação da família. ‗Não sabeis que vosso corpo é um templo, e o Espírito 

Santo habita em Vós?‘ [...] Que as moças procurem encontrar o verdadeiro 

feminismo, a autêntica realização da mulher como pessoa humana, como parte 

integrante da família, e como parte da sociedade, numa participação consciente, 

segundo suas características 
114

.  

 

 

Mais uma vez, encontramos nos discursos da Santa Sé enunciados onde os jovens 

são representados como os responsáveis pela manutenção da Família e da própria Igreja 

Católica. No arquivo escolar, encontramos também Os Subsídios aos animadores adultos da 

Pastoral da Juventude, pertencente ao Padre-diretor Elias Cedraz. Neste documento, podemos 

encontrar uma rede de fluxos discursivos onde o local e o internacional criam laços fortes de 

mútuo apoio e ressignificação.  

O referido documento afirma que educação se dá quando a capacidade de inventar 

o futuro e a libertação de todas as formas de vida que limitam o povo desperta-se. No entanto, 

adverte que ―a experiência nos diz que o homem tem medo de se desligar do seu passado [...]. 

Talvez porque até agora ele tem sido formado para repetir. A educação ainda não conseguiu 

ser o que deve ser: criadora‖ 
115

. 

Estes Subsídios compõem-se de um texto escrito por Lauro de Oliveira Lima, 

sobre as responsabilidades dos adultos, o futuro, a civilização e a personalidade das crianças, 

onde estas ideias estão conectadas e interdependentes. O autor questiona:  

[...] porque o homem tem tanta repulsa pelo futuro e adoração pelo passado? 

Imagino que seja porque o processo civilizatório (a evolução da espécie) exige cada 

vez mais tomada de consciência, responsabilidade pelo próprio destino, alto poder 

de decisão, níveis operacionais cada vez mais matematizados. A responsabilidade de 

ser homem atemoriza a maioria dos homens. É como a criança que não deseja 

crescer para não assumir seu próprio destino 
116

.  

 

No arquivo escolar salesiano, encontramos o documento intitulado Encontro de 

Líderes dos Grupos Jovens de Juazeiro do Norte. Após sua leitura identificamos a retomada 

de alguns fluxos discursivos acerca da juventude. Comenta-se que a Igreja Católica vê nesta 
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fase físico-social uma enorme força renovadora. Contrariando algumas críticas sociais, afirma 

que a Santa Sé age por vocação e não por tática política, isto é, emprenha-se em direcionar a 

juventude sem segundas intenções, mas de acordo com a vocação sacerdotal e/ou das 

Ordens/Congregações Católicas. 

Ao mencionar a diversidade de grupos na Pastoral da Juventude, sublinha que a 

sociedade estava sendo composta por ―jovens socialmente muito inquietos, porém reprimidos 

pelos sistemas de governo‖ 
117

. Estes buscariam a Igreja Católica como espaço de liberdade, 

para expressar seus pensamentos, a fim de protestar social e politicamente. Alguns, por outro 

lado, pretendiam utilizá-la como instrumento de contestação. Enquanto outros, ―uma minoria 

muito ativa, influída por seu ambiente ou ideologias materialista ou ateia‖ 
118

, negavam e 

combatiam o Evangelho.  

Mais adiante, argumenta que os jovens católicos deveriam sentir-se como fazendo 

parte da mesma, experimentando-a como um lugar de comunhão e participação. Isso 

possibilitaria o sentimento de pertencimento, como um ―cidadão universal‖, instrumento na 

comunhão da comunidade latino-americana e mundial. 

Buscando motivar os participantes, afirma que ―a Igreja evangelizadora dirige 

insistente convite para que os próprios jovens busquem e encontre nela o lugar de sua 

comunhão com Deus e com os homens‖, a fim de construírem a ―civilização do amor‖ e 

edificarem a paz na justiça.  

Os Subsídios transcrevem fragmentos de um artigo publicado na Revista SEDOC, 

por Carlos Mesters, a respeito das Comunidades Eclesiais de Base, mas especificamente os 

problemas culturais e políticos enfrentados por ela. A presença desse documento, juntamente 

com outros, demonstra que os Salesianos também estavam cientes desses debates, tomando 

posição e contestando a realidade local e nacional.  

De acordo com Frei Beto (1985, p.7), as Comunidades Eclesiais de Base (CEB‘s) 

são pequenos grupos organizados em torno da paróquia ou capela, por iniciativa de leigos, 

padres e/ou bispos, surgidas por volta de 1960. As CEB‘s possuem função religiosa e 

pastoral. Reúnem moradores da mesma região e paróquia. ―Motivadas pela fé, essas pessoas 

vivem uma comum-união em torno de seus problemas de sobrevivência, de moradia, de lutas 

por melhores condições de vida, de anseios e esperanças libertadoras‖. 

Para o religioso, tais comunidades são eclesiais, porque se apresenta articulada a 

Igreja Católica, como núcleos de fé e respeito aos dogmas. São de Base porque são compostas 
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por pessoas que trabalham com as próprias mãos, ou seja, as classes populares, tais como, 

donas de casa, aposentados, operários, agricultores assalariados, posseiros, jovens, etc.  

Segundo o artigo escrito na Revista SEDOC, escrito por Carlos Mesters, a 

sabedoria do povo estava em perigo e poderia ser esquecida ou submersa naquele contexto 

histórico. Apesar disso ela continha valores humanos e evangélicos fundamentais para as 

futuras gerações.  

É flor do mato e não flor de estufa. É como o ovo de galinha da roça. Todo mundo 

gosta de ovo de galinha da roça, mas quando vai comprar, só encontra ovo de 

galinha de granja. Daqui a pouco, nem o povo da roça, não terá mais ovo de galinha 

de granja. Assim é a condição da sabedoria do povo, verdadeiro monumento de 

humanidade, perdido no mato, de que a sociedade não cuida, mas que 

paradoxalmente tem em si o remédio que pode curar o câncer que faz a sociedade 

sofrer sem razão... Como fazer com que esta sabedoria que vem da vida e, portanto, 

de Deus, seja conservada e se torne fermento para remediar a sociedade das suas 

falhas? 
119

 

 

Carlos Mesters argumenta que o Regime Militar detinha o poder a serviço de uma 

situação antievangélica e de exploração, enquanto um pequeno grupo, pertencente à Igreja 

Católica, almejava melhorias nas políticas públicas. Nessas circunstâncias, a busca por 

mudanças deveria ser urgente. ―Ficar alheio a este problema e preocupar-se só com os 

problemas espirituais é o mesmo que arrumar bem as cadeiras da capela do navio cujo casco 

está furado e achar que a arrumação das cadeiras vai poder salvar o navio‖.  

Os Subsídios, pertencentes ao arquivo escolar, também contam com um texto 

denominado Do condicionamento social a verdadeira liberdade. Neste são discutidos várias 

temáticas, ressaltando a personalização dos jovens, o que pode ser entendido também como a 

subjetivação dos mesmos, pois amplia a discussão para além da formação individual.  

O texto começa questionando ―Qual é o seu projeto de homem? O que você quer 

ser?‖ Em seguida discorre sobre a faixa etária do jovem, sem citar o sexo do mesmo, dizendo 

que ele se encontra ―numa idade em que está procurando se definir, ser grande, ser homem‖ 

120
.  

Em tom crítico, adverte que a juventude não é uma experiência de laboratório, 

onde é possível criar as condições ideais para experimentá-la. Salienta que o jovem vive em 

distintos mundos, tais como, ―o mundo da família, da escola, dos amigos, da sociedade. Todos 
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estão interessados em apresentar-lhe um determinado ‗tipo‘ de homem‖ 
121

 para ser imitado, 

copiado e presenteado com a felicidade. 

O texto, sem autoria, refere-se também aos vários ―projetos de homens‖ existentes 

no Brasil. Segundo o mesmo, estes se apresentariam ―disfarçados, vestidos com propostas de 

mercado, com slogans publicitários, construídos pedaço a pedaço, como uma máquina‖ 
122

. 

Ressalta que, o primeiro passo, para construir uma personalidade humana autêntica é tomar 

consciência, abrir os olhos aos condicionamentos familiares, escolares, sociais a que estamos 

submetidos, em outras palavras, seria preciso ver tudo com olhos críticos.  

É a condição indispensável para amadurecer como verdadeiros homens. Precisamos 

escolher, selecionar os vários projetos de homens que não são propostos do exterior 

e escolher o ‗nosso‘, conscientemente. Nós somos os primeiros responsáveis pela 

nossa formação: não podemos permitir que outros interfiram indevidamente. 

Permitir essa intromissão significa correr o risco de nos orientar para um tipo de 

homem superado: O homem acomodado, egoísta, consumidor 
123

.  
 

A transcrição desses discursos nos ajuda a visualizar elementos interessantes, tais 

como o confronto de discursos acerca da juventude, vista positivamente pela Pastoral e com 

certos receios pelas políticas administrativas do Regime Militar. Percebemos que os fluxos 

entram em choque. 

Conforme Libaneo (2004), a importância pastoral dos grupos de jovens cresce à 

medida que neles tais sujeitos criam parâmetros, referenciais de valor e de conduta 

importantes para vida. Um grupo pode exercer, portanto, papel construtivo ou desastroso, 

conforme a plataforma ética, religiosa, secular, espiritualista, ideológica que apresentar. Do 

mesmo grupo, pode surgir uma gangue ou parcerias de ajuda mútua e solidariedade. Logo, 

podemos dizer que a sociabilidade, junto com a condição juvenil, torna-se verdadeiras 

―escolas de vida‖, extrapolando os muros institucionais.  

Os jovens, independente dos sexos/gêneros, experimentam um tempo de 

descoberta de si, do outro, do mundo, em verdadeira explosão cognitiva. Buscam autonomia e 

entram em conflitos com os pais. Convivem com crises, preocupações, inseguranças dúvidas 

sobre a própria identidade. Manifestam tal tempestade interior, às vezes, por transgressões de 

normas anteriormente respeitadas (Op. Cit, 2004, p. 24). 

Ao analisar um substancial material de fontes escritas, datadas entre 1970 e 1985 

percebemos que as palavras prevenção, assistência, pastoral, mudança e permanência foram 

constantemente enunciadas. Mesmo após a implantação do ensino misto confessional, a forma 
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de escrever continuou a mesma, isto é, o termo juventude manteve-se como o enunciado para 

representar os sexos.  

Parece-nos que os discursos acerca da idade, sobressaíram em comparação à nova 

fase do Colégio Salesiano em Juazeiro do Norte. A grande pretensão era transformar os 

sujeitos ―De animais Selvagens a Cordeiros Dóceis‖, assim como salientou Dom Bosco em 

suas memórias biográficas, mas especificamente nos Sonhos dos Nove Anos.  

 

4.2 Vigilância Preventiva no Ensino Misto Confessional 

 

A complexidade dos fluxos discursivos advindas das fontes orais e escritas abrem 

caminhos para questionamentos que transcendem as noções de tempo e espaço. Elas ampliam 

o leque de pensamentos sobre a educação numa escala local, nacional e internacional. Indicam 

como os sujeitos estão sendo (re) produzidos na História, evidenciando como corpos e almas 

são sacralizados, ao longo dos séculos.  

No caso específico desta investigação, pensamos que, nos anos de 1970 a 1985, o 

discurso de que o sexo masculino era superior ao feminino não tinha tanta aceitação como 

outrora. Todavia, na transição para e consolidação do ensino misto confessional no Colégio 

Salesiano, mantinha-se o binarismo masculino-feminino, moças-rapazes, etc. Contudo, 

independentemente do sexo, os jovens recebiam uma educação pautada no respeito à Pátria, a 

Família e a Igreja Católica.  

Dos escritos de Dom Bosco até as práticas dos Salesianos em Juazeiro do Norte, 

os fluxos discursivos estão entrelaçados com as noções de poder e saber. Para Foucault (1988, 

p. 11) os discursos podem ser identificados como ―uma série de segmentos descontínuos, cuja 

função tática não é uniforme nem estável‖. Não se deve imaginar um mundo do discurso 

segregado entre aquilo que é admitido e excluído, ou entre o discurso dominante e o 

dominado. Ele traz em si a multiplicidade, a contradição, que pode gerar distintas estratégias.  

Os discursos, como os silêncios, nem são submetidos de uma vez por todas ao 

poder, nem opostos a ele. É preciso admitir um jogo complexo e instável em que o 

discurso pode ser, ao mesmo tempo, instrumento e efeito de poder, e também 

obstáculo, escora, ponto de resistência e ponto de partida de uma estratégia oposta. 

O discurso veicula e produz o poder; reforça-o; mas também o mina, expõe, debilita 

e permite barrá-lo. Da mesma forma, o silêncio e o segredo dão guarida ao poder. 

Fixam suas interdições; mas, também, afrouxam seus laços e dão margem a 

tolerâncias mais ou menos obscuras (p. 111-112).  

 

O referido autor também salienta que, dentro de uma mesma estratégia, podem 

existir distintos discursos. Assim, cumpre questioná-los em duas partes. Na primeira, 



99 
 

observando os efeitos recíprocos de poder e saber que eles proporcionam, ou seja, a 

produtividade tática. Na segunda, investigando as correlações de força que tornam os 

discursos pertinentes, utilizáveis, em confrontos posteriores.  

Seguindo esta estratégia metodológica, parece-nos que, independente do sexo, a 

missão da educação salesiana seria prevenir o devir, ou seja, aquilo que estaria por surgir na 

vida adulta. Para isso, os padres-professores e leigos buscaram educar utilizando o Sistema 

Preventivo. Todavia, esta já não era uma missão fácil, como se imaginava anteriormente, mas 

especificamente no século XIX. 

No documento sobre a II Jornada Pedagógica de 1982, realizada de 28 a 30 de 

junho, percebemos indícios das dificuldades visíveis no cotidiano escolar. Na ocasião foram 

apontadas carências do sistema educacional, entre elas: a Legislação atual idealista, a falta de 

incentivo aos cursos de humanidades, a comercialização do ensino e a má remuneração dos 

professores. Comentam-se as deficiências numéricas dos ambientes educativos, o elevado 

índice de analfabetismo e a falta de vagas.  

Conforme estes escritos, a situação dos jovens também se agrava. Eles voltavam a 

sofrer grandes intempéries, tais como desnutrição, nível cultural muito baixo, êxodo para os 

grandes centros em busca de melhores condições financeiras, etc. Nessa conjuntura, a 

educação escolar tinha por objetivo oferecer um saber que proporcionasse o conhecimento 

sobre os problemas do mundo. Almejava ajudá-los a adquirir capacidades técnicas e 

profissionais, habilitá-los a serem exemplos de cidadania e cristianismo, para a sociedade e 

para as futuras gerações.  

Na década de 1980, o Colégio Salesiano possuía a Biblioteca Domingos Sávio. 

Apesar de não possuir um grande acervo ela atendia a uma média de 30 jovens por dia. Além 

dos livros de consulta, a coordenação pedagógica decidiu permitir os empréstimos e os 

estudos de grupos dentro da mesma 
124

.  

Além da Biblioteca, existia a Discoteca da Música Popular Brasileira. No começo, 

era uma simples coleção de discos, depois os Salesianos receberam várias doações e 

terminaram o ano de 1984 com 300 discos. Todos esses discos foram catalogados para uso 

dos alunos, com o objetivo de valorizar a música nacional e despertar nos jovens a capacidade 

de escutar e criticar as letras
125

.  

Segundo o Relatório anual de 1984, escrito pelo Padre-diretor Elias a formação 

religiosa tinha o objetivo de formar integralmente os alunos. ―O ensino religioso é ministrado 
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no horário normal das aulas. Embora sejam apenas uma hora semanal, os Salesianos se 

esforçam para cumprir sua missão de evangelizar‖ 
126

. Durante o ano, as aulas de formação 

religiosa foram mescladas com orientações, com o intento de motivar os jovens a participarem 

mais das celebrações religiosas.  

Partindo do principio de que só o sacramento em si não trazia resultados viáveis, 

os Salesianos passaram a incentivar a presença da primeira eucaristia na formação dos seus 

alunos. Em 1984, durante cinco meses desencadearam uma série de reuniões semanais, 

culminando com um dia de encontro e a presença dos pais.  

Os jovens que já tinham a 1ª eucaristia eram incentivados a fazer a Crisma. 

Também durante cinco meses um grupo de alunos se propôs a preparar-se para receber o 

Sacramento da Crisma. ―A cada semana que passava o grupo ia diminuindo, pois as 

exigências eram muitas e nem todos as aceitavam para valer. Mais a maior exigência era o 

engajamento num grupo de jovens‖ 
127

.  

Conforme o Relatório mencionado anteriormente, a Primeira Eucaristia era 

precedida de uma semana de preparação intensa com reuniões de grupos, ensaios de cantos, 

debates e confissão individual dos alunos. A motivação da preparação tinha como tema o 

acontecimento ou festa de cada mês, configurado da seguinte maneira: Março – lançamento 

da campanha da fraternidade, Abril – Celebração da Páscoa, Maio – Nossa Senhora 

Auxiliadora, Junho – Sagrado Coração de Jesus, Agosto – São João Bosco, Setembro – 

Leitura da Bíblia, Outubro – Missões, Novembro – Ação de Graças.  

Buscando formar para além dos muros institucionais, os Salesianos incentivavam 

a prática da Campanha da Fraternidade. Em 1984, o tema central era ―Para que todos tenham 

vida‖. Na ocasião, ―As turmas se revezavam em visitas ao orfanato da cidade e obras de 

atendimento a pessoas carentes. Nunca foram de mãos vazias. Os fatos deles mesmos se 

organizaram para arrecadações e programações de festejos com os carentes foram altivamente 

formativo‖ 
128

.  

Entre os grupos pertencentes ao Colégio Salesiano, destacava-se o Mirim, O 

Centro de Cultura Inglesa e o Jornal Q-Furo. O primeiro esteve à frente de todas as atividades 

esportivas do Colégio durante 1884, chegando a assumir a coordenação da II Olimpíada 

interna da referida instituição. O segundo já era tradicional 
129

 e sendo composta por quase 

cem sócios do 1º e 2 graus.  O terceiro era um jornal de ―Jovens para Jovens‖. Porém 
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enfrentava dificuldades, pois os outros alunos não tinham a prática de leitura, tornando-o 

restrito a alguns.  

Em 1984, a coordenação de 14 grupos tinha como sede o Colégio Salesiano, logo 

ficamos a pensar na sua importância para a Pastoral da Juventude em Juazeiro do Norte. Não 

podia ser diferente, pois como Dom Bosco os Salesianos tentavam estar com os jovens em 

constante sintonia, mas de modo especial os jovens das classes populares.  

Com a participação de tais grupos, o período de carnaval apresentava-se com 

características distintas. Em 1984, ―pela quarta vez mais de 300 jovens se reuniram durante os 

três dias de folia para refletir sobre o tema da campanha da fraternidade e refazer o 

compromisso do cristianismo em suas vidas‖ 
130

.  

A caminhada vocacional, por sua vez, em conjunto com o município do Crato, 

encerrou o mês vocacional. Mais de 5.000 pessoas participaram da caminhada que terminou 

com a celebração da Missa Campal. No Natal, fazendo uso do Teatro para educar e 

evangelizar, os grupos de jovens do Colégio Salesiano, encenaram a peça ―Ele Nasce aqui e 

agora‖.  

Conforme o documento supracitado, ―se o carnaval é a maior festa brasileira, o 

forró das festas juninas está logo depois dele. Nordestino apesar de todo sofrimento tem 

também direito a momentos de alegria sadia espontânea e muito própria‖. Nas festas juninas, 

o Colégio transformava-se quase num clube social, pois eram três noites de festa, onde tinha 

―Muito forró, muita quadrilha e muita comida‖ 
131

. Cada setor de atividade organizava sua 

própria festa. O dinheiro arrecadado era entregue ao Oratório Salesiano Dom Bosco.  

O Futebol, por sua vez, atraia os jovens do sexo masculino. De acordo com o 

referido documento, ―não existe no Brasil um Colégio Salesiano sem um campo de futebol‖ 

132
. E continua comentando: ―De fato um pátio salesiano caracteriza-se pela alegria, 

movimentação até ‗exagerada‘ onde os educandos se misturam com os educadores num clima 

de família tão querido por Dom Bosco‖.  

O Voleibol é outro esporte destacado nas Crônicas da Casa e no Relatório anual 

de 1984. Neste último diz-se que o ―O voleibol já tomou conta do país de norte a sul de leste a 

oeste. No (Colégio) Salesiano de Juazeiro fomos obrigados a fazer uma quadra só para 

voleibol‖ 
133

.   
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O esporte agradou a maioria, o que gerou disputa por um horário vago na quadra. 

Os jovens ―Chegaram até a organizar campeonatos e torneios de voleibol nas várias 

modalidades. Graças à televisão e a boa participação da seleção brasileira nas olimpíadas de 

Los Angeles podemos desenvolver um esporte que não seja único‖ 
134

.  

No documento balancete acerca da 2ª Olimpíadas internas do Colégio Salesiano, 

encontramos informações de como os esportes foram executados neste evento. As 

modalidades estavam divididas em três, tanto masculinas quanto femininas: A primeira 

abrangia os participantes de 10 a 13 anos, a segunda de 13 a 16 e a última de 16 acima.  

Entre os esportes praticados, estavam futebol de campo (M), Futebol de salão, 

voleibol (M e F), handebol (M e F), basquete (M e F), tênis de mesa (M e F), xadrez (M e F), 

damas (M e F), atletismo (M e F). O documento destaca que as Olimpíadas tinham caráter 

educativo, por isso não era permitido o ingresso do atleta na quadra, em estado de embriagues 

ou com sintomas de ter ingerido tóxico. Constatada a infração, a equipe perderia os pontos e o 

atleta eliminado na competição.  

A existência dessas práticas esportivas revela que, dependendo do sexo, os jovens 

eram separados por times. Talvez, os educadores pensassem que, num confronto direto, entre 

meninos e meninas estas últimas saíssem prejudicadas por suas habilidades naturais e 

características próprias do gênero feminino.  

Levando em consideração o contexto local e nacional, nota-se a influência do 

Regime Militar em tais práticas. Durante a Ditadura, o esporte apresentou-se como uma forma 

de controle social dos corpos e das mentes. Essa política estatal e educacional adentrou nas 

instituições escolares, públicas e privadas, incluindo o Colégio Salesiano São João Bosco.  

As Comunicações de 1980 ressaltam que a farda era obrigatória e nas solenidades 

os alunos e alunas deveriam utilizar o modelo de gala. Conforme o documento citado, a 

ordem e a disciplina deveriam ser mantidos dentro e nas adjacências das Instituições 

Salesianas de Educação. O aluno faltoso seria advertido e caso não mudasse de atitude seria 

transferido.  

Em 1984, os Salesianos receberam uma ajuda financeira das comunidades 

salesianas da Suíça para reforma do prédio. Com isso, criaram novas expectativas para o ano 

seguinte, entre elas, oferecer mais cursos, sobretudo para atender a ala feminina, fazer uma 

sondagem antes de determinar os cursos profissionalizantes, planejar as tardes de formação 

com antecedência, organizar o calendário escolar, etc. 
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Nesta época, o ensino misto confessional já era antecipado por um Estágio para os 

novatos. Segundo um documento do arquivo salesiano, este seria um processo de experiência 

onde a convivência e o entrosamento com os demais tornaria o relacionamento das pessoas 

mais humano. Proporcionaria vínculos sociais entre a família e a instituição escolar.  

O Estágio mantinha-se direcionado para as crianças que terminaram o Jardim III 

(infantil) e pretendiam cursar a 1ª série. A finalidade do estágio seria adaptar a criança ao seu 

novo ambiente de estudo. ―É, então, para um pré-conhecimento do novo ambiente e das tias, 

com quem vai passar o ano‖ 
135

. Em 1984, funcionou a partir das 13h15min.  

A princípio havia uma reunião com todos numa sala para contos e conhecimento 

mútuo. Depois, aulas de repasse das matérias, e no fim da tarde, recreação coletiva. O 

encerramento das atividades se dava às 17h: 15min. ―O valor era de C$ 1.000, 00 para cada 

aluno e não dependia do sexo do mesmo‖ 
136

. 

Nos Informes do ano de 1982, encontramos o discurso de que a educação é uma 

das chaves de desenvolvimento e da libertação pessoal e coletiva. Diz-se que ela ―Está entre 

os bens mais necessários e urgentes da pessoa, porque fundamenta a qualidade de toda a 

vida‖. Nesta conjuntura, os Salesianos educariam embasados no ―patrimônio pedagógico 

herdado de São João Bosco e ampliando pela tradição subsequente‖ 
137

.  

No panfleto intitulado Cristo Conta com Você, organizado pela Inspetoria do 

Nordeste do Brasil, encontramos uma série de discursos sobre as vocações dos jovens que 

frequentavam as Instituições Salesianas de Educação. Segundo ele, a variedade das Vocações 

na Igreja Católica correspondia a diferentes Dons de Deus e a diferentes necessidades do povo 

na caminhada para um mundo melhor. 

O Panfleto destaca com letras garrafais ―Deus Chama para o Matrimônio, o 

Sacerdócio e a Vida Religiosa‖. O referido documento sinaliza que ―as vocações sacerdotais e 

religiosas não caem dos céus, mas Deus as tira das boas famílias‖ 
138

. Estas não poderiam 

negar o ―chamado divino‖. 

As postulações apresentadas pela Inspetoria Salesiana estão de acordo com o 

Concílio Vaticano II, onde as famílias são identificadas como a sementeira e o primeiro 

seminário onde nascem e desabrocham as Vocações Sacerdotais e Religiosas. Caso os jovens, 

não se identificassem com a ordenação, deveriam ser pais honrados, a serviço da Pátria e da 

Igreja Católica.  
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Foto 5. Tuma do Colégio Salesiano São João Bosco. 5ª Série. 1985. Fonte: Arquivo Escolar Salesiano 

 

As mulheres, mesmo conseguindo avanços profissionais, não deveriam esquecer 

seus papeis sociais, ou seja, de mãe e boa esposa. Caso não se identificasse com tais atributos 

para o gênero imposto, tinham duas possibilidades para viver com retidão: Tornar-se 

solteironas leigas ou fazer parte de uma instituição religiosa, com o noviciado.  

Estas configurações para os sexos/gêneros transcendem a ordem espaço-temporal. 

Um exemplo disso pode ser encontrado na investigação de Belotti (1985). A referida 

feminista comenta que na década de 1970 e anos seguintes, na Itália, era comum pensar em 

tipos específicos de masculinidades e feminilidades no espaço escolar. Os discursos sobre 

uma natureza humana adentrava as instituições escolares. Segundo sua descrição:  

Os garotos são mais vivos, mais barulhentos, mais agressivos, mais briguentos, 

menos disciplinados, mas desobedientes, mais mentirosos, mais negligentes, não se 

aplicam tanto, escrevem pior e mais devagar, são mais desarrumados, mais sujos, 

menos inteligentes. Em compensação, são mais autônomos, menos carentes de afeto, 

de aprovação, de auxílio, mais seguros de si mesmos, mais solidários com outros do 

mesmo sexo, têm mais senso de amizade, não bancam os espiões, não são 

mexeriqueiros, não choram tanto. As meninas são mais dóceis, mais servis, mais 

dependentes do conceito da professora, mais fracas de cárater, mais choronas mais 

mexeriqueiras, mais espiãs, menos solidárias com as outras do mesmo sexo, menos 

alegres. São mais inteligentes, mais metódicas, aplicam-se mais, são mais 

arrumadas, conservam-se mais limpinhas, são mais obedientes, mais serviçais, mais 

constantes, mais cuidadosas, mais disciplinadas (BELOTTI, 1985, apud AUAD, 

2006b, p. 147-148) 

 

Ao entrevistar duas ex-alunas e atuais funcionárias do Colégio Salesiano, 

encontramos indícios de como era a condição juvenil e as performatividades dos gêneros no 
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Colégio Salesiano, fazendo pontes com a descrição citada anteriormente, mostrando pontos 

convergentes e divergentes, entre os dois contextos.  

Raimunda Santos Silva concedeu-nos seu depoimento no dia 10 de fevereiro de 

2014. Ela lembra-se que entre 1982 e 1990, a conversa paralela, as trocas de lugares, os 

apelidos e brincadeiras de mau gosto eram proibidos na referida instituição. Segundo ela, 

criava-se cotidianamente um espirito de família profundo, onde todos – independente do 

sexo/gênero e condição financeira – conheciam os preceitos pedagógicos cristãos, tornando-se 

também bons cidadãos.  

Os contatos e amizades feitos no seu período de estudos contribuíram para que ela 

fosse contratada profissionalmente tempos depois. Mesmo com uma deficiência física, a ex-

aluna teve um acolhimento igual aos demais. Seu esforço, ao que tudo indica teve 

recompensas, pois atualmente é uma querida funcionária, respeitada por todos. Os demais 

funcionários a veem como um exemplo de mulher, digna, fiel e trabalhadora.  

Cícera Marília Lima Oliveira, em 24 de janeiro de 2014, ao percorrer o pátio da 

instituição, mostrou-se emocionada ao relembrar o cotidiano educativo, fazendo alusões 

também a sua irmã gêmea. Ambas frequentaram o Colégio Salesiano na década de 1980. De 

acordo com seu depoimento, em seu período de estudo, os namoros não eram permitidos, 

porém a amizade tinha bases sólidas. A maioria das jovens era comportada, porém existiam 

algumas, assim como ela e sua irmã, que subvertiam a ordem, causando estranhamento por 

parte da direção e professores.  

Ao olhar para o primeiro andar do Colégio, lembrou-se de fatos marcantes sobre a 

vigilância feita pelos padres-professores. Revelou que a casa dos religiosos até hoje fica 

localizada no mesmo lugar, onde é possível visualizar boa parte das dependências, inclusive o 

pátio de esportes e algumas salas de aula.  

Durante a entrevista, Cícera Marília Lima de Oliveira, mencionou que a presença 

de traquinagens tornara-se algo quase restrito. Nos anos de 1980, os alunos preferiam se 

―esconder‖ em outros espaços, onde pudessem socializar sem a vigilância do padre-diretor ou 

padres-professores. Burlavam algumas normas do Regulamento, mas sentiam prazer em 

serem identificados como alunos salesianos e usar o fardamento escolar, inclusive em eventos 

extraclasses, tais como o desfile de sete de setembro.  

Assim como Raimunda Santos Silva, Cícera Marília Lima de Oliveira falou com 

orgulho de sua trajetória escolar, se sentindo identificada com a Família Salesiana, composta 

pelo corpo docente e discente, desde a sua juventude. Atualmente, ela é bibliotecária da 

instituição e possui amizades sólidas com ex-alunos e professores.  
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Em entrevista, a mesma salientou que os reencontros dos ex-alunos trazem risos, 

abraços e sensações de um bom tempo que não volta mais. Sempre que se reencontram 

recordam antigos momentos, quando fugiam do Colégio, comiam os biscoitos da cozinha dos 

padres, tocavam o sino antes da hora, etc.  

Questionada sobre as diferenças entre a educação atual e antiga, ela enfatiza que o 

ensino misto confessional não é e não foi um problema para o aprendizado dos jovens. 

Durante o percurso da entrevista, ela comentou que este tipo de ensino traz benefícios, 

incentivando a aprender a conviver com o sexo oposto, todavia é prejudicado, pois ―os 

meninos têm o comportamento mais rebelde, é mais temperamental e fazem a diferença‖.  

Cícera Marília Lima de Oliveira afirma que, além dos muros institucionais, segue 

as prerrogativas de Dom Bosco, seus ensinamentos pedagógicos e direcionamentos para a 

vida. O Colégio Salesiano, para ela e Raimunda Santos foi e ainda continua sendo uma ―casa 

de fortaleza, prudência e sabedoria‖.  

A partir desses discursos memorialísticos, percebemos que a pedagogia salesiana, 

assim como quaisquer outras, buscou ir além da vida pública. Ela tentou atuar diretamente na 

vida privada, nas escolhas mais íntimas, na subjetividade dos sujeitos, mesmo que estes 

fossem reconhecidos como mutáveis e aptos a subverter as normas sociais. Gestou padrões de 

gênero socialmente aceitos, que ainda mantem-se na mentalidade das ex-alunas e atuais 

funcionárias.   

Da fundação, em Turim-Itália, até os anos de 1985, em Juazeiro do Norte- Brasil, 

o Sistema Preventivo teve alguns êxitos diante da sua predisposição para educar com 

amabilidade, carinho, doçura. Sem punições físicas ou verbais. Talvez, por isso mesmo, 

conseguiu transcender os tempos e espaços, abarcando bons êxitos na subjetivação e 

civilização de corpos e almas.  

Em contrapartida, não podemos pensar estes processos como algo exterior aos 

sujeitos. Encontramos indícios de que os próprios educandos quiseram se diferenciar dos 

demais. O simples ato de vestir o uniforme do Colégio Salesiano significava ter poder e saber 

perante os outros. Quem era educado pelos leigos religiosos e padres-professores teriam, 

supostamente, melhores condições de vida, diferenciação perante os outros jovens, maior 

poder aquisitivo e cultural, etc.  

No caso específico da pedagogia salesiana em Juazeiro do Norte, notamos que 

este reconhecimento é bifocal. Por um lado os educandos sentiam-se agraciados. Por outro, 

eram cobrados a terem posturas condizentes com a educação que recebiam no âmbito escolar, 
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mesmo estando fora desse espaço. A identificação com a referida instituição transpassava os 

muros institucionais, revelando-se como uma marca forte na trajetória pessoal de tais sujeitos.  

 

4.3 Coalisões de Fluxos discursivos e a Urgência da Coeducação 

 

Conforme os discursos memorialísticos de ex-alunos e ex-alunas, em Juazeiro do 

Norte, até 1985, a subversão da heteronormatividade no Colégio Salesiano era praticamente 

impossível, seja por causa da forte religiosidade popular, dos resquícios do patriarcalismo, de 

conhecimentos médico-científicos acerca da sexualidade humana ou dos preconceitos 

enraizados na cultura local.  

Pensamos que, na pedagogia confessional investigada, conselhos e palavras 

interpelavam os sujeitos constantemente. Ensinamentos dos mais variados tipos foram 

reforçados, ajudando a produzir modos de fazer e estar em sociedade. Estes por sua vez, eram 

discursados e sustentados nos enunciados da ―Natureza Humana‖.  

Um olhar histórico-comparado revela que as representações tradicionais dos 

binarismos de sexo e gênero há muito tempo existem no imaginário social, todavia desde as 

décadas de 1960 e 1970, elas estão sendo ressignificadas. Da Antiguidade Ocidental até 

meados do século XVIII o sexo feminino diferia do outro, legitimamente aceito, com o 

atributo de inferioridade. ―As mulheres só diferiam dos homens por serem machos menos 

perfeitos, tanto no físico quanto no social, situados hierarquicamente mais abaixo‖ (BOZON, 

2004, p 36). 

Paulatinamente, a diferenciação passou a ser destacada levando em consideração 

os papeis sociais e não apenas as distinções anatômicas do corpo, isto é, as genitálias. 

Todavia, o pênis e a vagina ainda serviam e servem como base para o senso comum e os 

discursos médico-científicos.  

Quando a Congregação Salesiana foi criada por Dom Bosco, no século XIX, os 

discursos sobre uma suposta natureza humana ganhavam destaque social. Pesquisas sobre a 

reprodução, ovulação e espermatozoides redefiniam antigas crenças do senso comum, 

enquanto outras eram alicerçadas. Em contrapartida, a vida sexual prevalecia silenciada, 

enquanto a juventude mantinha-se entrelaçada com as ideias de ―idade da transição e 

descobertas‖.  

Nos países em que a Igreja Católica exercia forte influência, a educação para a 

vida familiar mantinha-se privilegiada. Falar sobre sexo era ―proibido‖ em certos ambientes, 

porém a norma tendia a ser subvertida. Nas instituições escolares a sexualidade dos sujeitos, 
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principalmente dos jovens, passava por um processo de vigilância continua, para que não se 

tornasse autônoma em relação à instituição familiar e a moral religiosa. Estratégia semelhante 

aos dias atuais.  

Parece-nos que os administradores gerais da Congregação Salesiana ainda 

recorrem ao binarismo dos sexos e gêneros, antes e durante a virada do século. Ao mesmo 

tempo em que passam a valorizar as mulheres nos seus discursos, alicerçam a ideia de 

heteronormatividade e performatividades para os sujeitos, atribuindo, em maior ou menor 

grau, atributos e características a serem seguidas e preservadas.  

Da Itália para o Brasil, as postulações sobre a vigilância preventiva dos 

sexos/gêneros e da juventude mantiveram-se. No entanto, o contexto internacional, obrigou os 

Salesianos a seguir às ordens da Igreja Católica, traduzindo suas práticas educativas e 

ampliando seu público alvo de origem.   

Assim como o início dos anos de 1970 traziam novos desafios para as práticas 

pedagógicas dos Salesianos, o século XXI parece indicar novas transformações. No Brasil, a 

partir de meados da década de 1980, impulsionados pelas reivindicações das feministas, 

tornou-se crescente a necessidade de saber como a instituição escolar, em suas atividades 

cotidianas, reproduz a diferenciação ou contribui para uma coeducação dos sexos.  

Auad (2002-2003, 2004) salienta que, apesar de serem termos utilizados como 

sinônimos, escola/ensino misto e coeducação são distintos. A primeira é um meio e um 

pressuposto para que haja a outra, no entanto não é suficiente para que esta ocorra. No ensino 

misto, leigo ou confessional, estereótipos de gênero são reproduzidos, enquanto na educação 

prega-se um ensino não-sexista, repudiando a ideia de uma natureza humana, sexual e/ou 

generificada.  

Entendemos que a coeducação refere-se a um modo de gerenciar as relações de 

gênero na escola mista, leiga ou confessional, com a finalidade de questionar e transformar 

antigas ideias enraizadas nos binarismos de masculino e feminino, homens e mulheres, moças 

e rapazes, etc.  

Nessa perspectiva, a coeducação ―trata-se de uma política educacional, que prevê 

um conjunto de medidas e ações a serem implementadas nos sistemas de ensino, nas unidades 

escolares, nos afazeres das salas de aula e nos jogos e brincadeiras dos pátios‖ (AUAD, 

2006b, p. 60).  

Para a execução da coeducação, encontram-se alguns desafio e resistências. Um 

deles diz respeito à presença da desigualdade em todas as sociedades. As instituições 

escolares não teriam força e autonomia suficiente para transformar a vida dos sujeitos para 
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além dos muros institucionais. Todavia, pensamos que o posicionamento das mesmas é de 

suma importância, tornando-se o ponto de partida para novas maneiras de conviver em 

sociedade e ―mesmo não destruindo as desigualdades por completo, poderia diminui-las, em 

parceria com outras instituições‖ (Ibid, p. 64).  

Deixando a ingenuidade de lado, não acreditamos que apenas as instituições 

escolares, leigas ou confessionais, podem transformar a sociedade e eliminar relações de 

poder cristalizadas há séculos na tradição, mentalidade e imaginário social por discursos 

binários e preconceituosos.  

Em contrapartida, talvez elas possam impulsionar debates para novas políticas 

educativas, onde os sujeitos possam ter o direito à diferença e/ou igualdade, assim como 

queiram, sem naturalizar seus sexos, gestos e falas.  As instituições escolares, ao 

incorporarem os princípios da coeducação, despontam como alternativas viáveis para a 

melhoria das relações sociais.  

No caso especifico do ensino misto confessional, pensamos que ele sustenta-se no 

androcentrismo, embora venha sendo ressignificado nas últimas décadas. A inclusão de novas 

relações não deve ater-se apenas as diferenças anatômicas no mesmo espaço, mas buscar a 

inserção de novos saberes nos currículos e práticas cotidianas, revelando, com isso, a 

diversidade e alteridade.  

No percurso da pesquisa, ficamos surpresos com algumas falas dos entrevistados 

ao afirmarem que, nos anos de 1970, o Colégio Salesiano já detinha em si a coeducação e não 

apenas o ensino misto confessional. Todavia, as fontes do arquivo escolar trazem indícios de 

que as brincadeiras, as atividades extraclasses, os cursos profissionalizantes, o currículo, 

estavam entrelaçadas com um tipo de masculinidade e feminilidade pré-concebidas. Logo não 

podemos fazer afirmações desse tipo.  

Todavia parecem-nos oportunas algumas indagações a este respeito, tais como: 

Será que realmente existiu (ou existe) uma coeducação no Colégio Salesiano? Em 

contrapartida, um questionamento mais geral, traz as seguintes dúvidas: Seria possível uma 

coeducação numa escola confessional? Como os sujeitos fora dos padrões de gênero são 

educados no ensino misto confessional? Estas e outras perguntas podem vir a suscitar e 

direcionar futuras pesquisas.  

O desejo ou a realização de uma coeducação no Brasil e no mundo, 

compartilhados nesta pesquisa histórico-comparada, pode sinalizar caminhos para mudanças 

sociais, culturais e políticas. Para isso, é necessário questionar e observar as especificidades 
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de cada instituição escolar, leiga ou confessional, pública ou particular, de classe média baixa 

ou alta, etc.  

Segundo Louro (2008) as desigualdades só poderão ser subvertidas na medida em 

que estivermos politicamente engajados nas suas desestabilizações. ―Isso implica operar com 

base nas próprias experiências pessoais e coletivas, mas também, necessariamente, operar 

com apoio nas análises e construções teóricas que estão sendo realizadas‖ (p. 121).  

 

 

 

Foto 6. Homenagem as Mães. 1985 (À esquerda, meninas com roupas de boneca, à direita, meninos com 

bolas). Fonte: Arquivo Escolar Salesiano.  

 

 

Outro debate oportuno está envolvido com os discursos que retomam a ideia de 

separação dos sexos/gêneros na escola. De um lado estão os sujeitos que estudaram em 

instituições criadas exclusivamente para o público masculino. Estes veem no passado uma 

época vindoura e promissora, onde os contatos eram amistosos e harmônicos. O êxito estaria 

na ideia de que os mais velhos ajudariam a subjetivar e civilizar as crianças e jovens, 

enquanto estes, a partir da sociabilidade, controlavam seus impulsos e sentimentos, os modos 

de ser, pensar e agir.  

 Do outro lado, algumas feministas recomendam um retorno às escolas separadas 

por gêneros, por acreditarem que em tais espaços crianças e moças teriam mais oportunidades 

de liderança e de expressão, receberiam mais atenção das educadoras e não seriam, 

antecipadamente, rotuladas como mais ou menos capacitadas ou hábeis para determinadas 

áreas. ―A ausência de meninos, na opinião destas estudiosas, diminuiria a tendência de que as 

meninas se comportassem conforme os estereótipos de seu gênero‖ (LOURO, 2008, p. 111).  

Por fim, e não menos importante, parece-nos que tais segregações perpetuam a 

heteronormatividade e as performatividades dos gêneros, logo quem subverte as normas ou os 
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padrões impostos culturalmente fica a margem desses debates. Acreditamos que, segregado 

por sexos ou através da coeducação, o caminho para transformações sociais está na 

desnaturalização dos sujeitos, na convivência pacífica e respeito com as orientações sexuais, 

desejos, sonhos e planos dos outros, aqueles seres abjetos que existem em nós.   

Talvez, uma mutação possa ser gestada nas instituições sociais quando os distintos 

sujeitos acolherem com mais sensibilidade crítica a complexidade da vida. No caso específico 

da coeducação, pensamos que não adianta apenas incluir distintas expressões de gêneros no 

mesmo espaço.  

Acreditamos que o reconhecimento da dimensão performática dos gêneros 

socialmente aceitos e/ou discriminados possibilita desconstruir principalmente os argumentos 

culpabilizadores em relação ao masculino. Pensamos que, mais importante do que encontrar 

culpados para as disparidades e preconceitos enraizados na cultura, é preciso identificar como 

se dá a relação social historicamente, desnaturalizando-a.  

Defendemos que a partir de uma análise histórico-comparada, podemos refletir e 

identificar caminhos de menos pressão social – para os sujeitos subversivos e mulheres –, 

além de transformações no âmbito das relações sociais ―generificadas‖. E, com isso, ter 

esperança de um futuro mais igual para todos, onde as diferenças possam ser respeitadas.  

Faz-se urgente perceber a educação numa atividade dialógica em que as 

experiências dos sujeitos – subversivos e/ou invisibilizados – não passem a ser incorporadas 

no cotidiano escolar, ―modificando a hierarquia entre quem educa e quem é educado e 

buscando estabelecer mais simetria entre eles de forma a se passar da educação para um 

aprendizado relacional e transformador para ambos‖ (MISKOLCI, 2012, p. 51).  

Outro elemento interessante para o êxito da coeducação está entrelaçado com 

algumas mudanças bruscas que as instituições escolares precisam passar, tais como normas, 

disciplinas escolares, etc. Com estas, os jovens, dos mais variados sexos e gêneros, teriam 

melhores condições para fazer escolhas conscientes sobre as próprias experiências, desejos e 

sonhos, além de constituir seus próprios valores, sem temer o legado familiar ou social.  

Pensamos que as instituições escolares, leigas ou confessionais, devem incorporar 

as discussões sobre gênero, sexo e sexualidade nos currículos, a fim de entender que tais 

temáticas são reproduzidas e naturalizadas através de distintos mecanismos e agenciamentos.  

Estes implicam diretamente em um destino biologicamente preparado, antes mesmo do 

nascimento, independentemente do jogo subjetivo e simbólico presentes nas construções de 

identidade dos sujeitos.  
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Segundo Carrano (2013, p. 99) uma das maiores características de nossas 

sociedades contemporâneas está relacionada com a velocidade das mutações, que ocorrem nas 

esferas da produção e reprodução da vida social. Não há dúvida de que os jovens, assim como 

crianças, adultos e velhos, são sujeitos que vivem tal fase da vida, tomam parte desses 

processos e interagem com eles. Enquanto, em alguns casos, são protagonistas e beneficiários 

das mudanças, em outros, sofrem os prejuízos de processos de ―modernização‖, que são 

produtores de novas contradições e desigualdades sociais. 

Em suma, pensamos que no término do século XX e começo do novo milênio, a 

educação passa a apresentar uma nova configuração internacional e a pedagogia salesiana não 

pode omitir isso. Atualmente o peso da tradição encontra-se diluído e os caminhos a seguir 

são mais incertos, fluidos, temerosos e esperançosos, em constantes coalisões.  

Os sujeitos jovens fazem seus trânsitos para a vida adulta no contexto de 

sociedades produtoras de riscos, sem desvencilhar da condição juvenil. A incerteza é 

alarmante, todavia, também ―experimentam processos societários com maiores campos de 

possibilidades para a realização de apostas frente ao futuro‖ (CARRANO, 2013, p. 100).  

A pedagogia salesiana, frente a este contexto, encontra-se numa nova 

encruzilhada histórica. Como ela lidará com isso? Como ressignificará o Sistema Preventivo 

em meio ao Império do Capitalismo atual e da revolução da tecnologia comunicacional 

desenfreada, em escala global? O que fará para reproduzir antigas performatividades dos 

gêneros e mudar a condição juvenil, numa sociedade em ritmo acelerado de mudanças de 

valores?  

Por hora, não sabemos responder a tais questionamentos, pois tais perguntas 

remetem ao futuro. Todavia, acreditamos que daqui a algumas décadas, estaremos diante de 

gerações novas, que poderão viver tais mudanças e, depois, narrar e relembrar suas vivências, 

bem como discursar sobre estes assuntos.  
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No século XIX, Dom Bosco, organizou e veiculou discursos sobre a educação da 

juventude, vendo-a como uma fase de transformação, descobertas e maleabilidades. Os seus 

escritos trazem em si direcionamentos para a operacionalização de práticas pedagógicas, além 

de uma infinidade de discursos sobre disciplina, relação professor-aluno e autogoverno dos 

sentimentos.   

Ao dedicar-se, inicialmente, à educação dos jovens pobres, italianos e do sexo 

masculino, Dom Bosco instituiu modos de ser, pensar e agir que transcenderam 

temporalidades e espacialidades. Os mesmos foram ressignificados e difundidos por várias 

partes do mundo, incluindo o município brasileiro de Juazeiro do Norte.  

Nas cartas e no testamento do Padre Cícero, encontramos enunciados de muita 

expectativa e confiança na pedagogia salesiana. Talvez ele tivesse a intenção de construir um 

projeto que não desaparecesse após a sua morte, que tivesse apoio dos romeiros e da elite 

local, mas não subvertesse a tradição católica.  

Essa ideia, ganha sustentação na premissa de que, por mais de 70 anos, membros 

de ilustres famílias juazeirenses e descendentes de romeiros participaram desse projeto 

educacional, pois acreditavam que a presença dos Salesianos poderia trazer progresso e maior 

civilidade para a população, modificando, inclusive, a condição juvenil.  

Mesmo tendo passados vários anos entre a morte de Dom Bosco e a chegada dos 

Salesianos em Juazeiro do Norte, notamos que os fluxos discursivos acerca da condição 

juvenil, mantiveram-se com traços semelhantes. Em nenhum documento consultado, a 

juventude é vista como detentora de uma ―natureza má‖. Todavia, frequentemente, recorre-se 

a premissa de que ela deve ser vigiada e prevenida, diariamente, para não cair em influências 

degradantes, devido aos ―riscos‖ advindos do contexto histórico-social, a desejos ou impulsos 

da idade.  

Nos anos de 1970, aconteceu o período de transição para o ensino misto 

confessional. A partir de então, o Colégio Salesiano foi ocupado por distintos sexos/gêneros, 

que aparentemente representavam os binarismos naturalizados, isto é, masculino e feminino. 

Nesse contexto, notamos que os discursos sobre a condição juvenil ganharam novos 

contornos e finalidades.  

Assim como a Associação de Escolas Católicas do Brasil e do Ceará, a referida 

instituição buscou se adequar às premissas do Concílio Vaticano II, ao processo de 
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industrialização de Juazeiro do Norte e às políticas educacionais do Regime Militar, porém 

preservando traços do Sistema Preventivo, criado por Dom Bosco, no século XIX, na Itália.  

A partir das leituras e análises das fontes encontradas no arquivo escolar salesiano 

– A.E.S, percebemos que o processo de feminização do magistério, antecedeu o ensino misto 

confessional. Antes dos anos de 1970, o Colégio já possuía mulheres leigas participando do 

corpo docente, além de uma estrutura física apropriada para a transição, tais como vestiários e 

espaços de socialização.  

Em relação às professoras, parece-nos que elas foram subjetivadas e civilizadas 

conforme os escritos de Dom Bosco e seus conselhos para a eficácia do Sistema Preventivo. 

Ao garimpar os documentos do arquivo escolar, analisar discursos memorialísticos e 

entrevistas realizadas com ex-alunos, evidenciamos que a ideia de Família Salesiana vinha se 

consolidando antes mesmo do período de transição.  

Após a transição para o ensino misto confessional, acreditava-se que existia uma 

―Verdadeira Família Salesiana‖, com homens e mulheres, para educar os jovens, rapazes e 

moças, numa troca de experiências e vivências. Tendo consciência disso, pensamos que as 

performatividades dos gêneros mantiveram-se com raízes fortes na tradição salesiana e 

mascaradas na ideia de uma ―Pedagogia da Igualdade‖.  

Parece-nos que, no Colégio Salesiano, existia uma atuação vigorosa nos corpos e 

almas dos sujeitos. Os padres-professores e leigos eram civilizados e subjetivados a priore 

para ensinarem aos jovens (educandos), numa relação intricada, baseada na ideia de ―exemplo 

de vida‖ a ser seguido, imitado, reproduzido.  

É válido ressaltar que o Sistema Preventivo, antes e durante a implantação do 

ensino misto confessional, não se resumia a relação professor-aluno, mas professor-professor 

e aluno-aluno, com suas variáveis. Talvez, por isso mesmo, ainda hoje, tenha uma simbologia 

discursiva forte para aqueles que foram educados conforme os preceitos pedagógicos cristãos 

de outrora. No cotidiano, existia uma intensa subjetivação que indicava o autogoverno de si e 

dos outros.  

Ao investigar os fluxos discursivos entre os escritos de Dom Bosco, do Padre 

Cícero e dos Salesianos em Juazeiro do Norte, notamos que os sexos/gêneros são enunciados 

como naturais, enquanto a idade mostra-se alicerçada nos pressupostos de natureza maleável, 

isto é, dependendo da faixa etária os sujeitos, supostamente, apresentariam características 

físicas e de sociabilidades ímpares.  

Nos discursos memorialísticos, orais e escritos, a juventude ora se apresenta como 

perigosa, ora ligada a possíveis mudanças econômicas, políticas e culturais, além de ser 
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considerada responsável pela preservação das instituições sociais, mais especificamente, em 

relação à Família e a Igreja Católica.  

Parece-nos que os modos de subjetivação e o processo civilizador estão implícitos 

e explícitos nas Constituições e Regulamentos dos Salesianos. Antes e durante o ensino misto 

confessional, ambos buscaram (re) produzir sujeitos – homens e mulheres – objetivados, isto 

é, com ideais e comportamentos pensados a priore.  Enquanto modelo educativo, o Sistema 

Preventivo uniu a coerção externa, substituindo as penalidades por amor e carinho, ao mesmo 

tempo em que instigava os jovens a buscarem o autocontrole, até mesmo dos próprios 

sentimentos.  

Na chegada dos Salesianos a Juazeiro, durante o Estado Novo, ou no auge de um 

regime militar e ordenamento ditatorial, a veneração ao nacionalismo e a moralidade se 

faziam presentes no cotidiano. Logo, ficamos a pensar que estas são características atemporais 

da pedagogia salesiana. Nela está contida a orientação de preparar o sujeito para se tornar um 

bom cristão e honesto cidadão, independente dos sexos/gêneros.  

Para além dos muros institucionais, esperava-se que os futuros homens e mulheres 

continuassem a respeitar a Igreja Católica e a Nação brasileira. Caso fizessem isso, seriam 

exemplos para os demais, inclusive para os descendentes. Entre estes, muitos passaram a 

estudar na mesma instituição em que seus pais e mães foram educados, construindo laços 

fortes entre aqueles que frequentam e frequentaram a referida instituição.   

Ao longo da investigação, encontramos evidências de que a citação reiterada de 

um modelo de masculinidade para padres-professores e alunos manteve-se no Colégio 

Salesiano, mesmo após a transição para o ensino misto confessional. Este modelo foi 

ressignificado e ampliado, sendo incorporado pelas jovens e professoras.  

Durante o Regime Militar, os Salesianos estimularam o questionamento das 

estruturas vigentes, porém repudiaram possíveis rebeliões. Naquela época, isso poderia 

ameaçar a integridade física e moral dos transviados, principalmente dos jovens, que já eram 

vistos com certa desconfiança por parte dos poderes públicos.  

Uma análise histórico-comparada permite-nos dizer que o Oratório de Turim e as 

instituições salesianas de educação, em Juazeiro do Norte, eram ambientes de encontros e 

sociabilidades juvenis. Buscava-se incentivar os jovens a terem metas definidas, amizades 

concretas e respeito às potencialidades de cada sujeito. Incluía numa experiência pedagógica, 

adultos e jovens, almejando criar uma convivência harmoniosa e pacífica, semelhante ao que 

era esperado para a família.   
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Nos escritos de Dom Bosco, notamos que a castidade é vista como uma virtude 

importante na educação do sexo masculino, mais precisamente dos padres-professores, pois a 

sua subversão, segundo seus preceitos, pode acarretar graves problemas para o corpo e alma 

dos mesmos. Em torno da ideia de castidade, revelam-se modos de ser, pensar e agir, onde a 

sexualidade fica ocultada.  

Ao ler e analisar as Constituições Salesianas e alguns Regulamentos, percebemos 

que na formação dos padres-professores e demais docentes se exigiam prudência, cautela e 

desprendimento. Todos os educadores, independente do sexo, deveriam estar atentos aos 

anseios gestados na prática pedagógica, isto é, projeções sadias ou doentias de afeto 

construídos no imaginário dos educandos sobre os ―discípulos de Dom Bosco‖.  

Na mesma medida, os educadores também deveriam estar atentos e preparados 

para sucumbir seus próprios problemas ou necessidades excessivas de afeto perante os jovens.  

Entendemos que, da fundação até os anos de 1985, em Juazeiro do Norte, o cumprimento dos 

deveres, normas e hierarquias eram visíveis. A educação da juventude, antes e após a 

consolidação do ensino misto confessional, apresenta-se como uma estratégia para que todos 

inculcassem os pressupostos de uma verdadeira cidadania e a incorporação dos preceitos 

cristãos.  

Em conformidade com as evidências documentais, semelhante a Turim, em 

Juazeiro do Norte, acreditava-se que ninguém poderia usufruir dos benefícios do cristianismo, 

caso não tivessem uma posição social estabilizada, isto é, com emprego digno, família cristã e 

manutenção de condutas e pensamentos.  

A vigilância preventiva se insere na pedagogia salesiana com características 

marcantes, a saber, o compromisso com o devir, a fim de conservar, solidificar ou realizar 

ideais. Dom Bosco e seus seguidores tinham consciência de que não conseguiriam extinguir o 

mal, mas poderiam preservar o contato dos jovens com tais influências. Nesse sentido, através 

dos fluxos discursivos, percebemos mais uma característica que transcendeu tempos e 

espaços, isto é, a responsabilidade diante da maleabilidade da juventude. 

No ensino misto confessional, em algumas ocasiões, todos os jovens eram vistos 

como iguais, com os mesmos direitos e deveres. Em outras, mantinha-se a segregação, tais 

como nos esportes, uniformes, comportamentos esperados em sala de aula, etc. Diante disso, 

nota-se que a juventude apresenta uma configuração ímpar, diante dos sexos dos sujeitos e de 

momentos específicos.  

Nos discursos memorialísticos, escritos e orais, a naturalização dos sexos é 

frequente. Além disso, existe uma característica curiosa em relação ao passado, a saber, a 
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premissa de que ―naquele tempo não existia‖ certos comportamentos, condutas ou sujeitos 

que não seguiam a heteronormatividade. Isso nos permite evidenciar que a própria noção de 

tempo passa pelo processo de naturalização.  

Pensamos que após a redemocratização do Brasil e o raiar do século XXI, as 

instituições Salesianas de Educação passaram por um novo período de transição, onde as 

relações de gênero e sociabilidades juvenis ganharam novas tonalidades no cotidiano 

pedagógico. Talvez, nestes novos contextos, possamos encontrar elementos para pensamos a 

relação entre a coeducação e o ensino misto confessional.  

Atualmente, não sabemos se é possível uma coeducação salesiana. Todavia, 

diante dos documentos disponíveis no arquivo escolar, referentes ao período de 1970 a 1985, 

encontramos indícios de que não existiu. Ficamos até mesmo a questionar se é possível uma 

coeducação em alguma instituição confessional católica, pois os discursos sobre uma natureza 

humana, irrefutável e irrevogável ainda é forte, logo os sexos e as performatividades dos 

gêneros mantem-se ancorados em vários pressupostos pedagógicos cristãos e na tradição 

religiosa da Igreja Católica.  

Tendo por instrumental os fluxos discursivos entre tempos e espaços distintos, 

notamos a relevância do diálogo entre a Educação Comparada e a História da Educação. 

Inspirados na Teoria Queer pensamos as relações de gênero e juventude a partir de um novo 

viés historiográfico, onde a desnaturalização dos sujeitos e das próprias categorias de análise 

tornem tais processos visíveis.  

Com a intenção de investigar a transição para o ensino misto confessional 

salesiano e a sua consolidação, em Juazeiro do Norte, trilhamos um caminho que julgamos 

inovador, fizemos escolhas teórico-metodológicas e encontramos indícios que nos levaram a 

entender e a revelar o contorno da condição juvenil e das performatividades dos gêneros 

instituídas na pedagogia salesiana, as quais têm sido difundidas e preservadas por mais de um 

século, tendo a Itália como centro difusor e sua irradiação transpondo oceanos e sociedades.  

Outros pesquisadores poderão defender pontos de vista diversos ou lançar dúvidas 

e questionamentos às considerações de fechamento que pudemos fazer nessa investigação. 

Esse debate é necessário, pois trará novas contribuições ao estudo desta temática, fortalecendo 

a importância da reflexão sobre os dilemas do ensino católico, no passado e no presente, em 

seus trânsitos e escala internacional. Por ora, ficamos a concordar com as palavras da mulher 

misteriosa, que apareceu a Dom Bosco, quando ele tinha nove anos, e disse-lhe suavemente: 

―Ao seu tempo, tudo compreenderás!‖.  
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