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“O PAPA DOS LOUCOS”: REFLEXÕES SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA 
“DIFERENÇA” NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES A PARTIR DA OBRA “O 

CORCUNDA DE NOTRE-DAME” DE VICTOR HUGO 
 

Resumo 
O projeto a seguir traz como eixo central uma problematização sobre as 

discussões em torno da trajetória da Educação Especial e das formas de concepção 
da “diferença” na formação de professores no cerne da sociedade contemporânea. 

O objeto de estudo possibilita uma interlocução com as discussões sobre a 
Literatura, representada como uma forma de linguagem capaz de contribuir com as 
reflexões sobre diversidade/diferença no contexto social, mais propriamente a obra o 
Corcunda de Notre-Dame de Victor Hugo, assim como aspectos relacionados às 
discussões sobre afetividade a partir da teoria de Henri Wallon. 

 
Introdução 
O presente projeto é fruto de toda a minha trajetória de vida e constituição 

como pessoa. Ele nasce das indagações que tenho feito a partir das relações 
cotidianas do espaço pedagógico e do processo da minha participação em 
movimentos sociais na década de 90, período que tem a culminância das fortes 
mudanças nas políticas públicas de Educação, acabando por assumir nitidamente o 
discurso dos movimentos de “Educação para todos”, pautados pelas práticas de um 
Estado neoliberal. 

Como professora de séries inicias da Educação Básica atuei ao longo de cinco 
anos, realizando um trabalho voltado às práticas de alfabetização, dentre a realidade 
do ensino público e privado. 

Pensar as práticas sociais de leitura e escrita, num contexto de políticas 
públicas de alfabetização em desarmonia no que se referia a implementação de 
práticas mais abrangentes e contextualizadas com transformações sociais, culturais, 
políticas e econômicas, tendo sim como foco de discussão somente a questão dos 
métodos pedagógicos, trouxe para mim inúmeras indagações sobre a prática que 
vinha propondo em sala de aula. Afinal de contas, os discursos oficiais, às vezes, 
tentam nos convencer de que as respostas para os conflitos surgidos no cotidiano 
escolar devem ser encontradas nesse mesmo espaço. 

As angústias sobre as formas de lidar com as dificuldades de aprendizagens 
surgidas no contexto de sala de aula e a busca por caminhos (im) possíveis para a 
compreensão das mesmas levava-me a refletir de forma mais intensa sobre minha 
prática pedagógica, numa perspectiva de completude. 

Passei então, a atuar como coordenadora pedagógica em uma instituição 
privada, no município de Votorantim. As respostas para minhas indagações de sala 



de aula tornavam-se ainda maiores, porém agora, numa outra perspectiva. Como 
partir para um processo de reflexão com os professores sobre as práticas cotidianas 
que, muitas vezes, escancaram nossa dificuldade em lidar com a complexidade do 
ser humano, as diferenças, sejam elas presentes nas dificuldades de aprendizagem 
ou até mesmo àquelas dificuldades relacionadas à questões orgânicas e que 
impedem que a criança “aprenda” os conteúdos propostos nos programas oficiais de 
cada série de forma homogênea? 

Como possibilidade de encontrar respostas para minhas angústias procurei um 
curso de especialização em Educação Especial, onde minhas perguntas se tornaram 
ainda maiores. Dessa forma, busquei referenciais teóricos que tratassem das 
questões relacionadas aos modos de constituição dos olhares para as 
dificuldades/deficiências e encontrei muitas contradições nas formas como a 
sociedade contemporânea tem assumido um discurso da relativa inclusão dos que 
apresentam-se como diferentes, presenteando-lhes com um “rótulo” ambíguo, porém 
‘politicamente correto’ de portadores de necessidades educativas especiais. 

Desse modo, tive contato com uma obra literária e que, de certo modo, me fez 
mergulhar num universo de profunda reflexão sobre os olhares lançados para o 
“diferente”, aquele que não consegue enquadrar-se no espaço da sala de aula e não 
desenvolve, por exemplo, aquilo que as políticas públicas vêm chamando de 
“competência”; ou mesmo aquele que conclui as séries iniciais sem construir um 
sentido para sua estadia na escola – que é a obra “O Corcunda de Notre-Dame” de 
Victor Hugo, uma trama fantástica e que escancara as formas de eliminação do 
considerado diferente/deficiente. 

Dentre outras leituras, um das teorias que me trouxe argumentos para pensar 
as relações de constituição da pessoa, numa perspectiva de afetividade e que pode 
contribuir para as formas de se pensar a diferença num prisma de diversidade e não 
de “deficiência” foi a teoria walloniana ao que refere-se às formas de constituição do 
“eu” e do “outro”. 

Essas contribuições teóricas possibilitaram uma ampliação do meu olhar para 
compreender as formas de negação do diferente e que também se faz presente na 
formação de professores. De que maneira os olhares lançados para as diferenças 
têm sido consolidados no processo de formação docente? O professor pode 
contribuir com as formas de negação da diferença ao percebê-la como algo “feio” e 
“deficiente”, reproduzindo assim as práticas que têm como fundamento as formas de 
eliminação de sujeitos? 

Dessa forma, como objeto de análise e problematização desse projeto lanço 
uma reflexão que norteará todo o percurso dessa pesquisa e que precisará ser 
discutido nos espaços acadêmicos como meio de busca de sentido das práticas 
docentes de formação de professores: 

“Em quais perspectivas as práticas de formação docente das séries 
iniciais da Educação Básica têm se apoiado para a construção dos olhares 



lançados para a diferença no contexto de dificuldades de aprendizagens e de 
que maneira podemos nos apropriar da Literatura, como um recorte da cultura, 
capaz de possibilitar instrumentos para as reflexões sobre as formas de 
representação das diferenças manifestadas na realidade?” 

Justificativa 
Pensar a formação docente torna-se extremamente necessário no atual 

contexto educacional, propriamente sobre as formas de se pensar a diferença nas 
práticas pedagógicas. Dessa forma, escolhi a Literatura como uma linguagem capaz 
de auxiliar nas maneiras de se olhar para as diferenças humanas, percebendo-a nas 
suas mais variadas possibilidades, dentre elas a que nos coloca diante dos 
contornos entre o real e o ficcional, entre aquilo que nos toca por produzir sentido e 
que produz sentido por tocar nossa vida. Desta forma, o poder ocupado por muitas 
obras literárias é singular, mas há uma especificamente que pode contribuir para 
uma reflexão sobre a construção dos olhares lançados para as diferenças humanas 
nos espaços pedagógicos no contexto da formação de professores das séries 
iniciais da Educação Básica, não só por sua beleza, mas também pela temática a 
que se propõe, que é a obra “O Corcunda de Notre-Dame” de Victor Hugo. 

A concepção de “diferença, que pretendo discutir refere-se aquela que coloca o 
humano na condição de desviante, seja por causas e origens ligadas à aspectos 
ideologicamente determinados e socialmente incorporados. Nessa medida, o 
indivíduo “diferente” aqui referido é aquele que não compartilha as expectativas 
determinadas socialmente e que pode até incorporar o rótulo de “deficiente” (lançado 
pelas dinâmicas sociais), que têm sua origem nas concepções de desvio e 
anormalidade. 

Goffman (1988) afirma que uma condição necessária para a vida social é que 
todos os participantes compartilhem um único conjunto de expectativas normativas, 
sendo as normas sustentadas, em parte, porque foram incorporadas. Nesse sentido, 
quando as normas são “quebradas” por alguns grupos ou membros, surgem os 
mecanismos de controle, buscando eliminar os “culpados” pelos “desvios causados”. 
“O fracasso ou o sucesso em manter tais normas têm um efeito muito direto sobre a 
integridade psicológica do indivíduo” (Goffman, 1988, p.138). 

A partir do romance “O Corcunda de Notre-Dame”, escrito por Victor Hugo no 
ano de 1831 e que traz como característica marcante a denúncia de conflitos 
presentes na dinâmica social, assim como marcas de um pensamento estético, 
filosófico e histórico específicos da sociedade do século XV, buscarei refletir também 
sobre o discurso utilizado pelo autor ao revelar os elementos presentes nos conflitos 
humanos, apontando os jogos presentes nas relações de poder, do homem desse 
período, evidenciando também as intrigas, as relações de amor e ódio, os jogos de 
sedução e as estratégias utilizadas para a eliminação do outro, como forma de 
negação das diferenças. 

O personagem central do enredo e que apresenta características marcantes 
de “anormalidade” é Quasímodo. Um estereótipo da diferença e do desvio. Aquele 



que representa o fracasso por não sustentar as normas instauradas pela sociedade 
medieval.  

Não foi por acaso que Quasímodo é eleito O “Papa dos Loucos”: 
 

(...) Fora eleito o Papa dos Loucos. – Aleluia! Aleluia! – gritava o povo de 
todos os lados. Era, com efeito, uma carranca maravilhosa a que, naquele 
momento, resplandecia pela abertura da rosácea. Não tentaremos dar ao 
leitor a idéia do nariz tetraédrico, da boca em ferradura, do pequeno olho 
esquerdo obstruído pela sobrancelha ruiva e emaranhada enquanto o olho 
direito desaparecia completamente sob uma enorme verruga, dos dentes 
desordenados, falhados aqui e lá (...) o esgar, aquela careta medonha, era 
o seu próprio rosto (...) Uma cabeça formidável, com uma cabeleira ruiva 
eriçada; entre os ombros, uma protuberância enorme que, com o 
movimento, percebia-se pela frente; um sistema de coxas e de pernas tão 
singularmente descambadas que apenas se podiam aproximar pelos 
joelhos e, vistas de frente, pareciam duas lâminas recurvas de foices, 
unidas pelo cabo, pés largos, mãos monstruosas; e, com toda essa 
deformidade, não sei que porte temível de vigor, de agilidade e de coragem 
(...) – É Quasímodo, o sineiro! É Quasímodo o corcunda de Notre-Dame! É 
Quasímodo, o caolho! Quasímodo, o cambaio! Aleluia! Aleluia! (HUGO, 
2003, p. 60). 

 
Não é de se estranhar que Quasímodo o sineiro da catedral de Notre-Dame 

tenha sido eleito o Papa dos Loucos. Ele assim tinha todas as características para 
receber essa nomeação. E foi com alegria que o sineiro recebeu essa titulação, 
afinal, por ao menos uma vez fora reconhecido com congratulações por algo que o 
fazia ficar escondido dos olhares da multidão, sua diferença. 

Assim, Quasímodo era castigado por sua diferença e por sua anormalidade. É 
certo que possuía uma forma peculiar de olhar para as coisas, porém isso o tornava 
“feio”, causando-lhe o estigma de desviante. É interessante salientar que o autor 
descreve toda a alegria de Quasímodo, quando é eleito o “Papa dos Loucos”. Ele 
manifestara pela primeira vez uma expressão de “amor-próprio”. Era como se toda a 
sua beleza fora externalizada através da sua “feiúra”. O Corcunda fora contemplado 
com todos os acessórios que o fez se destacar no meio da multidão: um cortejo, fora 
levado sobre um andor, apresentara um báculo nas mãos, uma capa e uma mitra 
sobre a cabeça. 

O título de “Papa dos Loucos” pode demonstrar um valor simbólico contra os 
princípios da Igreja, que no período da Idade Média representou um poder 
socioeconômico de grande força. Assim, satirizar o poder da Igreja pode simbolizar 
uma afronta aos conflitos sociais postos nesse período, estando Quasímodo à frente 
dessa disputa que ocupa um papel, acima de tudo, político. 

O olhar lançado para a construção da diferença como “deficiência”, no enredo 
pode ser compreendido a partir da relação “eu” e “outro”. Essa relação se dá de 
forma dinâmica e de interação mútua entre um sobre o outro. Poderíamos pensar 



que esse processo constitui-se numa relação dialética, no sentido de que ambos se 
constroem a partir de uma inter-relação conjunta e indissociável.  

Nas práticas pedagógicas e no contexto de formação dos professores essa 
complexa relação entre “eu” e “outro” pode marcar as formas de representação das 
diferenças no cotidiano escolar. Desde o seu nascimento a criança se constitui num 
ser social e que irá desenvolver-se através da sua relação com o mundo. Assim, 
emoções, afetividade, linguagem e motricidade se processarão através de 
interações. 

A construção do eu é fruto dessa complexa relação com o meio social: “Wallon 
levanta a hipótese de que a relação com as outras pessoas é intermediada pelo 
fantasma do outro que cada um de nós traz em si” (BASTOS, 2003, p.60). Esse eu 
vai se modificando ao longo de sua construção numa perspectiva de diferenciação e 
complexidade. 

O outro presente na trajetória de construção do eu, como elemento intrínseco e 
conjunto, é chamado por Wallon como socius ou alther. Esse outro é considerado 
como um elemento que acompanha intimamente o eu na sua origem e na sua 
subjetividade. É importante salientar que o eu da criança vai se delineando à medida 
com que essa vai se construindo como pessoa, passando a ter uma maior 
consciência sobre si mesma e nessa mesma medida é que o seu outro vai “tomando 
forma”. Assim, a consciência do “outro íntimo”, do socius é fundamental, pois permite 
o delineamento da relação do eu com os outros externos. 

Na trama da eleição do “Papa dos Loucos” a dicotomia de aceitação X negação 
de Quasímodo pode marcar os conflitos inerentes à relação do eu e do outro. Aceitar 
a diferença do Corcunda no enredo da história, elegendo-o como o “Papa dos 
Loucos”, pode representar um grito e um clamor do povo de Paris contra a Igreja. A 
diferença neste sentido, passa a assumir uma função simbólica de possibilitar uma 
afronta àquele que oprime, trazendo como marca a identificação, numa relação que 
chega a envolver questões ligadas à afetividade, nesta linha, se lançarmos um olhar 
geral sobre a educação verificaremos que isto se explica na relação com os 
“deficientes”, mas se faz presente em todas as práticas educativas. 

Assim, a relação entre o povo e o Corcunda ocorre numa dinâmica indissolúvel. 
O olhar encaminhado para a diferença de Quasímodo assume um papel de 
identificação e interação mútua, contra aquilo que os oprime. 

Porém, esse mesmo olhar para a constituição de Quasímodo pode servir para 
marcar a negação da sua diferença. O “Papa dos Loucos” é negado quando 
constituído pela “feiúra”, pela fragilidade e pela aberração. Isso demonstra a 
capacidade que o eu tem em não aceitar a diferença, quando não sabe muito bem 
como lidar com ela. Assim, a diferença do outro é negada quando passa a 
escancarar a fragilidade do eu. 

Neste sentido, o conjunto de relações que envolvem a trama do papado 
dos loucos, na obra de Victor Hugo pode se relacionar com as formas pelas 



quais as relações sociais podem determinar a construção do olhar de negação 
X aceitação da diferença, elegendo ou não “Os Papas dos Loucos”, frutos da 
fragilidade demonstrada pelo “eu” em lidar com o “defeito” do “outro”, 
podendo acabar assim, por eliminar o diferente, aspecto que também pode ser 
percebido nas práticas de formação do professor, quando esse reproduz essa 
mesma dificuldade, reproduzido a partir dos discursos oficiais da escola 
inclusiva.  

Objetivos do projeto 
• Refletir sobre as práticas de formação de professores; 

• Pensar as maneiras pelas quais os olhares para a diferença têm sido 
direcionados no contexto das relações pedagógicas de formação 
docente, no contexto das políticas públicas de Educação Especial 
sob o argumento da “Educação para todos”; 

• De que forma a Literatura pode constituir-se numa forma de 
linguagem capaz de contribuir para com a reflexão das 
representações do real. 

Metodologia de pesquisa 
Tendo em vista os objetivos estabelecidos, o trabalho de campo deverá 

envolver o acompanhamento sistemático de atividades em sala de aula, em 
classes de séries iniciais do ensino fundamental, onde se faz presentes as 
relações entre o papel do professor X dificuldades de aprendizagens de 
alunos, sejam elas por ordem orgânicas ou emocionais. O acompanhamento 
envolverá observação com registro em diário de campo e vídeo-gravação de 
diferentes atividades. Outra etapa de fundamental importância será a 
participação em reuniões de H.T.P.C.s com os professores e gravações 
(vídeo) das discussões promovidas nesses encontros, cuja análise será 
permeada através da pesquisa etnográfica. 

Esses procedimentos podem enquadrar-se no delineamento de 
observação participante, porque, mesmo quando há filmagens o pesquisador 
interage com os sujeitos, ou seja, continua como observador participante. 
Conversa com os professores, com os alunos, respondendo à solicitações ou 
tomando a iniciativa de fazer comentários. 

A intenção é ter uma documentação que permita examinar situações e 
diálogos não somente em diversos tipos de atividade, mas também eventuais 
diferenças na atuação docente dentro do mesmo contexto escolar.  

Tendo em vista as demandas desse tipo de delineamento, pretendo 
desenvolver o trabalho de campo em uma instituição privada de ensino e em 
quatro de suas classes.  



A transcrição do material vídeo-gravado será examinada para compor, 
preliminarmente, uma caracterização geral da atuação docente em diferentes 
situações da prática pedagógica.  
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