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Editorial

Moldar os espíritos, reformar os corpos, contabilizar os 
saberes

De que modo se produzem as representações sociais, os processos de subjetivação, a 
institucionalização das práticas, num tempo em que os recursos tecnológicos 
aceleram as possibilidades de registro, tratamento e intercâmbio de dados que 
possam ser utilizados para a gestão de pessoas, de objetos e de ações? Que 
reflexões e refrações se podem entrever da realidade, quando estão dispostos 
mecanismos de controle que se propõem sustentados em racionalidade técnica, 
com a oferta de acesso direto, transparente, não mediado pela contrapalavra 
crítica, a um mundo que se deseja plenamente esquadrinhado, visível em sua 
totalidade, revelado em imagens fornecidas, dinamica e ininterruptamente, aos 
consumidores de novidades imaginárias sem fim?

As considerações sobre o controle dos discursos (FOUCAULT, 2008), fundado em mecanismos 
reguladores de práticas, de concepções, de sujeitos e de objetos, para os quais se 
podiam ensaiar a busca por seus limites, a depreensão de suas funcionalidades, a 
estabilização de suas formas, resignificam-se em condições de produção em que 
se conjuram os sentidos não mais apenas pela interdição, pela proibição, pelo 
apagamento ou pela ocultação, mas também por sua reprodução e distribuição 
incessantes, sua presença infinda, sua dispersão, que se projeta absoluta.

Neste volume de Educação e Pesquisa, reúnem-se trabalhos que respondem criticamente tanto 
às formas de controle assentadas nas bases próprias da cultura letrada, fundada 
nas possibilidades da escrita impressa, quanto àquelas que se constituíram com 
o advento de recursos de comunicação eletrônica (CHARTIER, 2002), a partir 
das quais se reorganizaram, no mundo digital, os modos de gestão, produção e 
distribuição da cultura, as formas de interação e os processos de subjetivação.

Em tal estado de coisas, as possibilidades de resistência, de interpretação, de crítica, realizam-se em 
contraponto a um conjunto de enunciados historicamente constituídos, que ora 
se reafirmam semelhantes ou transformados, ora se evidenciam em sua novidade. 
Nesse sentido, o presente número de Educação e Pesquisa se inicia com a leitura 
de dois trabalhos voltados à tematização dos processos de ordenação política e de 
subjetivação no contexto de emergência da cultura digital.

Em “O sujeito diante da aceleração e da ilimitação contemporânea”, Claudine Haroche tematiza 
os efeitos que se produziriam para o sujeito, na atualidade, imerso no espaço- 
-tempo tal como produzido pelas tecnologias da informação. Segundo a autora, 
a participação na cultura da aceleração, da fluidez, da ininterrupção, levaria 
o sujeito à perda do sentimento de si e ao risco de atomização, uma vez que 
não mais haveria a gestão do eu em face do outro, modo de subjetivação antes 
prevalente, mas a relação com a tela, com o audiovisual, num fluxo contínuo: 

http://dx.doi.org/10.1590/S1517-970220154104001
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“À medida que a mudança permanente acarreta a perda de pontos de referência 
espaciais e temporais estáveis, uma adaptação ilimitada e contínua se impõe ao 
indivíduo, sem que ele possa lhes perceber o sentido”. Esse estado de coisas estaria 
levando os sujeitos a se constituírem psiquicamente de forma fragmentada, o 
que acarretaria a diluição da subjetividade e a impossibilidade de se produzirem 
formas de socialização.

As formas de subjetivação também são tema do artigo de autoria de Sônia Cristina Vermelho, Ana 
Paula Machado Velho e Valdecir Bertoncelo. Discutem os autores, no trabalho, o 
conceito de rede, e o contrapõem aos princípios hierárquicos que historicamente 
referenciaram a organização das relações sociais no Ocidente. Em “Sobre o conceito 
de redes sociais e seus pesquisadores”, discutem, portanto, “por que um conceito 
que foi usado, até determinado momento da história humana, em situações restritas 
transformou-se num conceito explicativo da sociedade e, mais recentemente, em 
modelo teórico para direcionar o desenvolvimento de uma tecnologia”. Evidencia-se, 
assim, um processo contraditório que se instaura entre uma organização social 
altamente verticalizada, pautada na diferença hierarquizada, e um processo social 
em rede, que se fundamenta na horizontalidade. Que efeitos teria tal contradição 
para os processos de subjetivação no mundo atual?

Possibilidades de contrapalavra aos mecanismos de conformar modos de ser, de estar, de pensar, 
observam-se nos quatro artigos que se encontram na sequência dos trabalhos de 
abertura deste volume de Educação e Pesquisa.

Em “Uma discussão sobre as práticas de anorexia e bulimia como estéticas de existência”, Marisa 
Helena Silva Farah e Cecilia Hanna Mate analisam e discutem as proposições 
veiculadas em meio virtual por e para jovens que experienciam vontades 
relacionadas à adequação de sua forma corporal a determinados padrões de beleza 
associados ao emagrecimento. Observam assim publicações em que se fornecem 
subsídios para o desenvolvimento de práticas para o controle da ingestão 
alimentar e, em consequência, da massa corporal. Caracterizam-se, com a análise, 
“três conjuntos de experiências, que se imbricam: as experiências das modificações 
corporais, as experiências identitárias virtuais e as experiências de si”. As autoras 
apontam para a contribuição que o conhecimento a respeito dos modos de subjetivação 
dos jovens, no caso, adolescentes do sexo feminino, pode trazer para o contexto escolar, 
principalmente no que se refere à relação do professor com seus alunos.

As formas de subjetivação e de posicionamento social da mulher são observadas também por Neiva 
Furlin, no artigo “A experiência da intersubjetividade na pesquisa feminista: 
perspectivas metodológicas”. Em seu trabalho, a autora observa as formas de 
interdição encontradas por professoras para sua atuação em instituições de ensino 
orientadas tradicionalmente por “discursos hegemônicos e por lógicas de gênero 
da ordem social masculina”. Com base em tal problemática, Neiva Furlin discute 
os limites metodológicos do fazer científico e propõe, referenciada em perspectiva 
hermenêutica, a consideração de que o conhecimento não se faz universal, 
mas sim situado e dado à interpretação, o que responde mais coerentemente às 
epistemologias feministas e a seu lugar de atuação nos processos políticos.
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Também tratando de questões de gênero, mas, neste caso, do que se refere ao gênero masculino, 
Daniele Alcântara Nascimento e Teresa Cristina Siqueira Cerquiera observam em 
que referências se sustentam os modos de conceber o éthos projetado, por docentes, 
para seus alunos de escola militar. Em “Concepções de professores da Academia 
de Polícia Militar de Brasília acerca de seus alunos”, evidenciam as autoras como 
a observância de princípios de hierarquização e de disciplina ordenam as relações 
entre professor e alunos, condicionando as representações que se produzem de 
um e de outro pelos sujeitos envolvidos no processo, e, assim, os processos de 
interação nas práticas de ensino.

Questões relativas às funções sociais e políticas atribuídas ao gênero masculino, porém com 
uma visada mais histórica, observam-se também no artigo de Luiz Eduardo 
Oliveira, “O Partido Conservador e a educação literária no Império brasileiro 
(1841-1863)”. Em seu trabalho, caracterizam-se as ações políticas com o 
objetivo de conformar os espíritos a um certo modo de concepção da realidade 
que respondesse aos interesses de uma classe dirigente. O autor nos apresenta 
as disputas entre representantes de grupos divergentes ideologicamente 
quanto à orientação a ser conferida à organização social do país, no Brasil 
Império, e as consequências para os modos como a educação foi posicionada 
de forma a atender às aspirações do grupo que assumiu o lugar de decisão 
nas instâncias de poder. O ensino da literatura respondeu aos interesses desse 
grupo mais conservador, em seu projeto de formar a elite dirigente como 
civilizada e ciente de seu lugar de comando, com um sentimento de nação 
que se circunscrevesse àqueles que dela se definiam como parte: “os futuros 
cidadãos ativos do Império, isto é, [...] para os brancos, ou a ‘boa sociedade’, 
estando excluídos, quase naturalmente, os escravos e a população indígena, 
além da quase totalidade das mulheres”. 

Os quatro artigos que compõem o grupo acima apresentado se voltam, portanto, para o tratamento 
de processos de subjetivação e de posicionamento social, político e ideológico, 
tendo as questões de gênero consideradas de modo mais ou menos direto, mas 
presentes como parte das discussões realizadas.

O terceiro grupo de artigos que compõem esta edição da revista dedicam-se  mais diretamente à 
discussão de temas relacionados aos processos de gestão de processos educacionais, 
relativos à organização de sistemas de ensino ou de cursos de graduação, em seus 
aspectos econômicos e sociais. Observam-se, nesses trabalhos, as respostas às 
reordenações dos processos educativos em direção às necessidades do mercado, 
e os efeitos dessas respostas à distribuição desigual do ensino básico, ou ao 
reposicionamento das universidades quanto ao que delas se projeta como sua 
função social (CHAUÍ, 2001).

Em “El devenir de la utopía economicista en el sistema escolar chileno”, Jorge A. Alarcón Leiva, 
Claudio E. Frites Camilla e Carla Gajardo Poblete observam as consequências 
da submissão do sistema de educação chileno à lógica do mercado, quando, há 
trinta anos, se definiram as bases de oferta e de procura da escolarização de 
acordo com os preceitos do neoliberalismo. Apontam os autores para o fato de 
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não se atingirem os objetivos colocados para tal projeto, considerado por eles uma 
“utopía economicista al establecer que el sistema educativo debe poder funcionar como 
un mercado, vale decir, sujeto a las solas reglas de oferta y demanda y en su interior 
moverse el hombre qua homo economicus (FOUCAULT, 2007)”. Discute-se, no trabalho, 
os efeitos que a mudança de um sistema público para outro mercantilizado 
produziu na sociedade chilena, do que decorre a necessidade, defendida no artigo, 
de se garantir a equidade na distribuição do ensino, de modo a garantir que a 
democracia se realize não apenas como um sistema de governo, mas como um 
modo de vida, em que os cidadãos possam se reconhecer de fato como iguais.

No artigo seguinte, “Regulação da educação superior brasileira: a Lei de Inovação Tecnológica e 
da Parceria Público-Privada”, de Maria Creusa de Araújo Borges, observa-se o 
reposicionamento, por força de lei, do sistema universitário brasileiro, ao lugar 
de serviço comercial. No trabalho, “parte-se do pressuposto de que esse marco 
regulatório recupera as ideias-chave do Plano Diretor da Reforma do Aparelho 
do Estado (1995), sobretudo a concepção de educação superior como um serviço 
comercializável, cuja regulação, no âmbito internacional, encontra-se no General 
Agreement on Trade in Services (GATS, 1995), acordo engendrado na Organização 
Mundial do Comércio (OMC)”. A autora observa, então, a constituição da concepção 
de universidade produtiva, com a produtividade associada exclusivamente à 
inovação tecnológica.

Movimento contrário aos estabelecidos pela mercantilização da educação superior se observa no 
artigo “Um caso de contratendência: baixa evasão na licenciatura em química 
explicada pelas disposições e integrações”, de Luciana Massi e Alberto Villani. No 
trabalho, os autores mostram como a acolhida dos estudantes pela universidade, 
que lhes garante recursos de permanência estudantil, e o sentimento de integração 
social e acadêmica que nela se promove entre os estudantes favorecem a adesão 
desses ao curso, o que se reflete em baixa evasão estudantil. Contrapondo-se ao 
observado nos dois antigos anteriormente comentados neste editorial, mostram-se 
neste estudo evidências de que a convivência colaborativa, antes que a competição, 
é o que favorece um processo educativo mais igualitário.

Sentido semelhante, mas observando-se, então, quais os efeitos produzidos, para seus egressos, 
pela participação em um curso superior, apresenta-se no artigo de Lílian Ferrugini 
e Cleber Carvalho de Castro, “Repercussões socioeconômicas do curso piloto de 
administração da UAB na visão de egressos e coordenadores”. Os resultados 
da pesquisa evidenciaram, segundo seus autores, a proeminência que o curso 
de ensino à distância analisado obteve junto a outras instituições, como um 
marco para que se propusessem outras experiências com tal modalidade. Mas, 
mais do que isso, os dados obtidos mostraram que, para os sujeitos envolvidos 
no desenvolvimento da experiência, sejam ex-alunos, sejam coordenadores, 
“os benefícios sociais como maior capacidade de argumentação, aumento 
da autoconfiança, dentre outros, superaram os benefícios econômicos como 
aumento da renda e mudança de emprego”.
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Publicam-se neste conjunto acima caracterizado, portanto, trabalhos que desafiam a lógica da 
financeirização da educação e da redução das relações sociais à unidade monetária 
como medida de todas as coisas (FELTRAN, 2014).

Os artigos subsequentes têm suas temáticas principais voltadas para a observação de possibilidades de 
transformação de contextos educativos (escolares ou não) com objetivos de obtenção 
de experiências de subjetivação mais significativas para seus participantes.

Nesse sentido, Rocío Chao Fernández, María Dorinda Mato Vázquez e Andrea Mª López Chao, em “¿Se 
trabajan de forma interdisciplinar música y matemáticas en educación infantil?”, 
destacam a importância de se promoverem processos interdisciplinares na escola, 
de modo a se obterem processos de ensino e aprendizagem mais enriquecedores 
para os alunos. Os autores entrevistam professores de matemática e de música, 
na Espanha, com o objetivo de conhecer como os docentes sujeitos da pesquisa 
pensam a relação entre ambas as disciplinas e se as trabalham integradamente 
ou não. Indicam a necessidade de se promover a interdisciplinaridade, o que 
demandaria a realização de processos de formação continuada dos professores.

Também tematizando o ensino de matemática, Maria Fatima Oliveira, João Garrott M. Negreiros 
e Ana Cristina Neves, em “Condicionantes da aprendizagem da matemática: 
uma revisão sistêmica da literatura”, observam quais fatores estariam 
relacionados às dificuldades de aprendizagem matemática. Caracterizam, para 
tanto, três condicionantes internos (funcionamento do cérebro, língua falada e 
estilo de aprendizagem), e dois condicionantes externos (fatores socioculturais 
e estilos de ensino). Dada a complexidade do tema, consideram a necessidade 
de que o professor conheça que estratégias adotar em face das especificidades 
de seus alunos, do que decorre o protagonismo docente no processo de ensino 
e de aprendizagem.

Luciana Soares Muniz e Albertina Mitjáns Martínez se voltam, em seu artigo, para a aprendizagem 
da língua materna. Em “A expressão da criatividade na aprendizagem da leitura 
e da escrita: um estudo de caso”, apresentam-se resultados de investigação em 
que se acompanharam dois alunos, em seus percursos nos dois primeiros anos 
do ensino fundamental em uma escola pública. Com base em perspectiva teórica 
proposta por uma das autoras, Mitjáns Martínez, consideram que “a criatividade é 
uma emergência e não algo que carregamos e que se evidencia nas distintas ações 
e contextos que experienciamos”. Nesse sentido, a criatividade se relacionaria 
intrinsecamente à ação de um sujeito em contexto. Ressaltam também, as 
pesquisadoras, a importância da dimensão lúdica para os processos criativos, para 
o que contribui a elaboração de cenários imaginários pelos sujeitos envolvidos no 
processo de aprendizagem.

Encerra este grupo de artigos o trabalho de Janete Inês Müller e Lodenir Becker Karnopp, “Tradução 
cultural em educação: experiências da diferença em escritas de surdos”. Nele, as 
autoras observam os processos de trabalho com a identidade e a diferença em 
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narrativas escritas em português, por surdos, para o público juvenil e adulto. 
As pesquisadoras relatam a importância de se considerarem tais processos, não 
apenas devido à contribuição que oferecem à divulgação e legitimação da cultura 
surda, mas também pelo que representam, nas relações de poder, a construção de 
significados que expressam as posições dos sujeitos que compõem essa cultura.

Por fim, apresenta-se a entrevista realizada pela professora Cristiane Maria Cornelia Gottschalk, 
docente da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, com Paul 
Standish, professor e diretor do Centro de Filosofia da Educação do Instituto de 
Educação da Universidade de Londres (University College London Institution 
of Education). Em “Uma conversa com Paul Standish sobre os trail-effects da 
psicologia e a ‘cultura da auditoria’ na educação”, o entrevistado responde a 
perguntas a respeito de como os conhecimentos da filosofia podem nos auxiliar a 
compreender mais amplamente o mundo atual. Na entrevista, o professor Standish 
trata também de temas relacionados às políticas educacionais de avaliação, 
quando critica a transposição de procedimentos contábeis próprios ao campo da 
administração, para o tratamento de questões educacionais. Com isso buscar-se-
ia, com as práticas de avaliação, uma “transparência contábil”, o que responderia 
a uma “economia do conhecimento”, em que este tem o estatuto de mercadoria.

Os artigos e a entrevista reunidos neste número de Educação e Pesquisa possibilitam observar, 
portanto, como tem se ampliado, na atualidade, a tomada de princípios de 
contabilização, de mercantilização, e de financeirização, como base para 
se projetarem modos de interação humana a serem moldados por processos 
educativos que se desejam úteis, instrumentais. Promovem-se estratégias de 
mensuração dos atos, com o que se sustenta a hierarquização e escalonamento em 
uma ordem global, na qual o poder econômico não mais reconhece as fronteiras 
— de qualquer ordem — historicamente estabelecidas (SANTOS, 2000).

Num tempo em que a produção de conhecimentos é função do mercado, a diferença se controla não 
mais apenas a partir da vontade de sua supressão, mas também com sua ordenação 
relativa: a diferença pode existir, desde que permaneça em seu devido lugar. Nesse 
estado de coisas, o respeito à diversidade pode ocupar o lugar ambíguo de frente 
de resistência (contraposto às práticas de discriminação) e mecanismo de controle 
(deixe existir, desde que à distância, em lugar determinado).

Trata-se de um processo que se impõe com vistas à naturalização das relações de poder, com a 
projeção de uma perspectiva de transparência face ao mundo objetivo, sob a ilusão 
do acesso não mediado a uma realidade. A oferta da contrapalavra que possibilite 
a interpretação e a crítica de tais condições é o instrumento de resistência em 
direção a um mundo mais igualitário. Os trabalhos reunidos neste número de 
Educação e Pesquisa podem contribuir nesse sentido.
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O sujeito diante da aceleração e da ilimitação 
contemporâneasI

Claudine HarocheII

Resumo

A ampliação dos fluxos tecnológicos, com sua velocidade e 
crescente aceleração, tem acompanhado e até mesmo provocado a 
emergência de um mundo líquido e doravante globalizado, em que 
real e virtual, profundamente imbricados, tendem a ser desprovidos 
de limites. A construção do sujeito na modernidade bem como as 
condições da vida psíquica e social foram, assim, profundamente 
perturbadas. As condições contemporâneas são dominadas por 
fluxos sensoriais e informacionais contínuos que, estimulando e até 
mesmo impondo a instantaneidade e a imediatidade, embaraçam 
a possibilidade de temporização e de reflexão ao longo do tempo. 
Esses fluxos provocam efeitos sobre as maneiras de ser, de viver, de 
pensar os modos de representação de si e do outro e ainda sobre as 
maneiras de sentir e de perceber: ao exercer uma pressão contínua 
sobre os indivíduos, provocam a perda de critérios estáveis e 
o princípio de limites tangíveis ou, pelo menos, perceptíveis no 
espaço e no tempo. Os fluxos contínuos levam o indivíduo a formas 
de propriedade de si ilimitadas, ao mesmo tempo em que induzem 
um estreitamento do espaço interior: induzem uma insegurança 
psíquica e social profunda e, além disso, formas de angústia inéditas.

Palavras-chave

Personalidade contemporânea — Sociedade líquida — 
Globalização — Aceleração — Ilimitação.

I- Replicamos neste texto trabalhos realiza-
dos nos últimos anos, trabalhos dedicados ao 
futuro do sensível nas sociedades contempo-
râneas, entendendo por isso tanto os sentidos 
e a sensorialidade quanto os sentimentos. 
L’avenir du sensible, PUF, 2008. É na fronteira 
entre sociologia e antropologia que aqui nos 
situamos, próximo sob muitos aspectos de 
Mauss, que estabeleceu que os comporta-
mentos e os sentimentos são em grande parte 
construídos e regidos por modelos.
II- Centre National de la Recherche 
Scientifique Edgar-Morin, Paris, França.
Contato: clharoche@aol.com
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Subjects in the face of contemporary acceleration and 
limitlessnessI

Claudine HarocheII

Abstract

The increase in technological flows as well as their speed and 
acceleration are followed by the emergence of a liquid and 
globalized world in which real and virtual are not easy to 
separate and tend to be deprived of clear limits. In modernity, the 
construction of subjects and the very conditions of psychic and 
social life have been deeply distressed.  Contemporary conditions 
are dominated by continuous flows of information that have an 
effect on everybody´s senses. These flows encourage – and even 
impose – instantaneousness and immediacy that prevent the 
action of thinking over time. They also have effects on lifestyles, 
ways of being and thinking, and ways of representing oneself and 
the others, as well as ways of feeling and perceiving: by exerting 
continuous pressure on individuals, they make them lose stable 
criteria and the principle of limits that are tangible or at least 
perceptible in space and time. At the same time, these continuous 
flows induce individuals to unlimited types of property of 
themselves, while resulting on the impoverishment of innermost 
being: they provoke deep psychological and social insecurity and, 
furthermore, unprecedented types of anxiety.

Keywords

Contemporaneous personality — Liquid life — Globalization — 
Acceleration — Limitlessness.
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I- In this article, we replicate work 
done in recent years, dedicated to the 
future of sensitive in contemporary 
societies, that is, not only the senses 
and the sensoriality but also the 
feelings (L’avenir du sensible, PUF, 
2008). It is on the border between 
sociology and anthropology that we 
place ourselves here, in many ways 
close to Mauss, who stated that 
behaviors and feelings are largely 
constructed and governed by models.
II- Centro Nacional de pesquisa 
Científica Edgar-Morin, Paris, França.
Contact: clharoche@aol.com
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A modernidade ocidental colocou no 
âmago da condição humana, em particular 
mediante o viés dos tratados de civilidade do 
Renascimento, exigências de contenção do 
corpo, de controle de si, de afastamento do 
outro, delimitando assim um exterior e um 
interior em cada um — um foro interior. Essas 
exigências de contenção têm subtendido uma 
concepção específica do sujeito, definindo-se — 
pelo menos no Ocidente — por uma delimitação 
de si no espaço, induzindo um sentimento de 
continuidade e privilegiando a percepção de 
uma estabilidade da existência sobre a qual se 
fundamenta a propriedade de si. Essa concepção 
tem contribuído para estabelecer uma separação 
entre o íntimo, o privado e o público: ela constitui 
a base daquilo que conduzirá à cidadania 
(COUTINE; HAROCHE, 1991).

Essa separação e essa concepção do 
sujeito que supõe uma fronteira entre um 
espaço interior e exterior são desde então 
contestadas, abalo este do qual Marx e Engels, 
já no século XIX, no capitalismo, haviam 
percebido os primeiros sinais “de uma agitação 
permanente ‘que iria dominar todas as relações 
duradouras e estáveis’” (GITLIN, 2003, p. 116-
117; BERMAN, 1982).

As condições contemporâneas da vida 
mental se prendem atualmente à tecnologia, à 
velocidade, à aceleração, induzindo uma ausên-
cia de reflexão ligada à rapidez, à instantanei-
dade, à imediatidade. A velocidade, a acelera-
ção, as tecnologias perturbaram profundamente 
os modos de vida: traduzindo-se na desloca-
lização¸ na desterritorialização, na ilimitação, 
essas condições induzem um sentimento de 
instabilidade, de permanente mudança, intensi-
ficando a incerteza, às vezes a angústia, e atu-
almente o isolamento e a insegurança.  Elas te-
riam efeitos sobre as maneiras de ser e de viver, 
sobre as estruturas de pensamento, de ideação, 
os modos de representação e de expressão de si 
e do outro, bem como sobre as maneiras de sen-
tir e de perceber. O advento de uma atividade 
constante induz uma ausência de reflexão que 
impõe a instantaneidade, a imediatidade. Essa 

concepção de sujeito encontra-se hoje em dia 
abalada, posta em questão pela fluidez de um 
mundo em que o real e o virtual, profundamen-
te imbricados, estão desprovidos de limites. Ela 
é fundamentalmente desafiada pela sensação 
continua de mudança permanente.

As tecnologias contemporâneas que 
invadem os indivíduos pela onipresença 
de imagens sobre telas são obstáculos à 
construção do sentido, da inteligibilidade, a 
ponto de impedi-los de compreender o que 
fazem e o mundo em que vivem (AUBERT; 
HAROCHE, 2011).  Elas induzem e intensificam 
os efeitos específicos sobre as maneiras de 
sentir, acarretando uma não-separação, uma 
indistinção, que atinge e coloca em xeque 
a economia psíquica e, em particular, os 
mecanismos de defesa. A diminuição ou 
mesmo a diluição dos limites provocam efeitos 
consideráveis sobre a subjetividade, sobre a 
personalidade contemporânea.

Reforçados por uma aceleração crescente, 
esses fluxos induzem uma pressão contínua 
sobre os indivíduos, provocando a perda de 
pontos de referência estáveis e do princípio de 
limites tangíveis, ou pelo menos perceptíveis, 
no espaço e no tempo. Incitam o indivíduo a 
formas de propriedade ilimitada de si, ao mesmo 
tempo em que induzem um estreitamento do 
espaço interior (CASTEL; HAROCHE, 2001). Ao 
contribuir para mudar os modos de existência, 
as relações entre os indivíduos, esses fluxos 
modificam o modo pelo qual o sujeito pensa 
e, mais do que isso, constrói-se. Trata-se de 
processos paradoxais, cujo desenvolvimento 
está ligado, por um lado, à busca ou à obrigação 
de uma extensão ilimitada de si, o eu exterior, 
“visível”, concomitante ao processo de redução 
de si, o eu “interior” (HAROCHE, 2007, cap. 9).

Breve genealogia da construção 
da subjetividade

A identidade constituía-se e se 
desenvolvia antigamente sob o olhar do outro – 
é o que se compreende da leitura de Rousseau: 
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ela não podia se desenvolver e se consolidar, 
uma vez que protegida do olhar,1 o que será 
compreendido e elucidado plenamente a seguir. A 
necessidade de ser visto é acompanhada de certa 
concepção do eu que supõe uma separação entre 
o íntimo, o privado e o público, e marcos, limites.

Atualmente, estamos envolvidos por 
um fluxo contínuo no nível da sensação que, 
favorecendo o efêmero e, com isso, o indistinto, 
obstrui a elaboração no nível psíquico. Desse 
modo, a interação instável deu lugar, com o 
enfraquecimento dos liames, ao isolamento e 
a uma vulnerabilidade reforçada. As formas de 
inteligibilidade e de percepção do real, sendo 
propostas em termos diferentes, induzem efeitos 
psíquicos consideráveis nos funcionamentos 
da subjetividade. Talvez se deva neste ponto 
propor a questão de saber se podemos enfrentar 
as formas de divisão, de fragmentação 
da psique humana induzidas pelo caráter 
contínuo da sensação, dos fluxos sensoriais e 
informacionais que induzem e reforçam uma 
ilimitação espacial e uma aceleração temporal. 
Até onde e com que efeitos?

A multiplicidade das identificações, a 
fragmentação, o fracionamento intensificado 
do eu – atenuado pelo movimento: a aceleração 
bem poderia ser devida à sensação permanente, 
contínua. Poderemos perceber quando a 
sensação do movimento é permanente? 
Poderemos pensar, refletir em sociedades 
tornadas flexíveis, sem fronteiras exteriores, 
sem limites interiores? (CASTEL; HAROCHE, 
2001; GAUJELAC, 2009; SENNETT, 2008).

Essas são questões a que Ravaisson 
e Bergson se ligaram ao estudar os fluxos, ao 
examinar o funcionamento deles, suscetíveis de 
esclarecer as evoluções psíquicas mais recen-
tes, a fluidez dos mecanismos contemporâneos 
que tendem a pôr em questão os funcionamen-
tos do eu (RAVAISSON-MOLLIEN, 1999, p. 71).  

1- No século XVIII, Rousseau foi um dos primeiros pensadores da 
modernidade a se mostrar especialmente atento à necessidade 
fundamental de ser visto, de ser olhado para existir. Para Rousseau, os 
sentimentos nascidos do olhar dos outros estavam na base do sentimento 
de existência: remetiam a uma concepção da integridade do indivíduo que 
supõe a autoestima e a dignidade.

Ravaisson destaca o papel da repetição, de uma 
repetição contínua, da existência de uma sensa-
ção permanente e de seus efeitos sobre os senti-
mentos: essa sensação os atenua,  enfraquece-os, 
provocando-lhes a mobilidade (RAVAISSON-
MOLLIEN, 1999, p.74-75).  Em que e de que ma-
neira essa mobilidade influi sobre o eu? Longe 
de emanar dele, essa atividade incessante, ao 
contrário, a ele se impõe, e o ativa, o esgota, o 
dilui de certa maneira ao decuplicá-lo, ao am-
plificá-lo pela hiperatividade. Bergson ressalta-
rá então o encadeamento, a não delimitação, a 
continuidade dos estados do eu, apegando-se às 
características do eu (BERGSON, 2003, p. 3).  

Sensação contínua: perda do 
sentimento de si e risco de atomização 
interior

A modernidade, com a emergência do 
fenômeno urbano, em particular no século XIX, 
provocou mudanças, perturbações nas maneiras 
de viver e de sentir, com a fragmentação do 
eu. A questão do declínio das mediações e 
da extensão dos meios de comunicação e das 
tecnologias, a questão do eu que atualmente 
volta a se propor de modo intenso no mundo 
contemporâneo. Que tipos de efeitos produz a 
fluidez experimentada de modo contínuo na 
aceleração sobre a consciência, sobre o vivido, 
[sobre] os sentimentos existenciais de um 
indivíduo? Como funciona o eu na sensação 
de uma continuidade imposta, sofrida, de uma 
pressão contínua? O período contemporâneo em 
que o movimento se intensificou, se acentuou 
a ponto de ser contínuo, desenvolve-se num 
contexto e num espírito que tende a perturbar 
a sociedade, o mundo e o próprio indivíduo: 
o psiquismo, o aparato psíquico – com o 
que desviaria radicalmente a estabilidade, 
ou ao menos a regularidade do ritmo, sua 
previsibilidade e, com isso, sua inteligibilidade.

Essas indagações decuplicam-se hoje em 
dia pela intensificação dos fluxos sensoriais, 
informacionais dos meios de comunicação 
onipresentes. A sensação de movimento 
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contínuo acarreta um estreitamento da 
consciência, uma exteriorização da esfera 
interior, concomitantes a uma fragmentação 
do eu e a uma espacialização da experiência: 
uma relação com o tempo que parece dissolver-
-se, uma relação com o espaço ilimitado e 
virtual, tendem a ser acompanhadas por um 
empobrecimento interior, pelo sentimento 
de perda de si e da extensão ilimitada da 
sensorialidade2. Os efeitos produzidos pelas 
impressões e sensações contínuas desviam o 
tempo do pensamento, da reflexão, obstruindo 
o exercício da consciência, a consciência 
de si e do outro: essas sensações contínuas 
influem profundamente, de modo obscuro, 
difuso, impalpável e intenso, na elaboração 
das percepções, dos conhecimentos e, além 
disso, mais amplamente sobre as capacidades 
psíquicas, afetando fundamentalmente a 
capacidade de experimentar o sentimento de 
existência do eu. A persistência na maneira 
de ser e a representação do sujeito teriam 
se alterado profundamente. De fato, esse 
sentimento supõe certa forma de continuidade¸ 
do passar do tempo, requer um limite entre 
interioridade e exterioridade. Esse limite está 
atualmente posto em questão pelas evoluções 
das formas de tecnologias contemporâneas, o 
que induz perturbações — em parte conhecidas, 
em parte inéditas — sobre o funcionamento da 
subjetividade e da formação do eu.

Os mecanismos da percepção, a 
relação com o mundo, com a sociedade, com 
o outro, os liames em constante mudança, 
implicam e induzem o transitório, o efêmero, 
um conhecimento que tende, por razões 
intrínsecas, à pressa, à superficialidade, à 
falta de aprofundamento por falta de tempo. 
Lembremo-nos da crescente massa de 
informações contínuas que, nas sociedades 
contemporâneas, contribuem para desenvolver 

2 - Quanto a isso, lembremo-nos do incessante aumento dos efeitos 
especiais no cinema, dos jogos cada vez mais violentos, do som cada vez 
mais alto da música techno, por exemplo, que atestam a existência de 
uma cultura da ilimitação e da intensificação de estímulos sensoriais, que 
tendem então a revelar um estreitamento das condições e dos dispositivos 
do conhecimento e do papel do sujeito na consciência reflexiva.

uma fluidez crescente, formas de individualismo, 
que acarretam uma fragmentação, formas 
exacerbadas de concorrência e de isolamento 
que, por sua vez, entravam a continuidade, o 
sentimento de si. Essas condições provocam 
incerteza — incerteza por vezes radical — quanto 
a si mesmo e quanto ao outro, abrindo — ou 
pelo menos podendo abrir — caminho a uma 
insegurança psíquica profunda. A ilimitação em 
ação na fluidez das sociedades contemporâneas 
leva-nos a voltar a propor insistentemente 
a questão tanto do outro quanto do eu. A 
fragmentação, os modos de divisão do sujeito 
atenuados, ilimitados¸ conduziriam a uma 
representação, a uma construção diferente de 
si e, com isso, a uma economia diferente dos 
funcionamentos psíquicos que supõe uma nova 
concepção da psique humana?

Levando adiante as indagações de 
Ravaisson e Bergson, certo número de 
importantes trabalhos têm se apegado 
ultimamente à questão dos modos de existência. 
Que virá a ser essa construção do sujeito quando 
este é muito menos confrontado com o olhar e 
com a fala de um outro, de um semelhante, mas, 
antes, com telas, com o audível e o visível — 
com o audiovisual — e mais ainda com o fluxo? 
(AUBERT; HAROCHE, 2011). O sentimento de 
existência, do eu, de si posto em questão com 
a sensação de uma mudança permanente: sua 
aceleração provoca formas de divisão psíquica 
inéditas (SENNETT, 2008).  Os modos de relação 
com o objeto, na medida em que condicionam as 
formas de propriedade de si é o que gostaríamos 
agora de abordar.

O sentido posto em questão pela 
aceleração

Os indivíduos eram vistos através 
de mediações anteriores, em sua dimensão 
corporal, física, concreta; mediações 
essas que tinham a ver com os códigos de 
civilidades, com maneiras aprendidas e 
transmitidas pela tradição, pela educação, 
numa palavra: transmitidas pela prática da 
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vida. Nos dias de hoje, são percebidos, vistos 
através de telas.

Para delimitar o impacto das tecnologias 
sobre os funcionamentos sensoriais e psíquicos 
do indivíduo, voltemos a certo conjunto de 
trabalhos das décadas de 1950 e 1960, que 
têm sua origem nos trabalhos pioneiros de 
[Walter] Benjamin. Benjamin preocupava-se 
com as evoluções das técnicas e com aquelas 
decorrências do capitalismo, bem como com 
os efeitos delas sobre os funcionamentos 
sensoriais e psíquicos do indivíduo, levando 
assim a medir o papel da técnica no modo como 
se constrói o sujeito e como se desenvolvem as 
subjetividades (BENJAMIN. 2000). Tais questões 
encontram-se também no âmago dos trabalhos 
de antropologia, de teoria e de história dos 
meios de comunicação, os de Innis, e depois os 
célebres de McLuhan, que, no final da década de 
1950, reconhecera com toda a clareza o papel 
essencial que assumiriam não mais apenas as 
técnicas, mas, mais do que isso, as tecnologias e 
os suportes da comunicação (McLUHAN, 2002). 
Do manuscrito ao impresso, depois à reprodução 
mecânica e a seguir tecnológica dos signos e 
das imagens e, finalmente, às telas, McLuhan 
discernira assim – ao longo do tempo, e isso 
desde 1956 – os transtornos sociais, políticos 
e psicológicos induzidos pelos novos meios de 
comunicação. Ele estabelece assim que, a partir 
da invenção da imprensa, “a imaginação... 
tenderá cada vez mais a pôr em ação o visual” 
(McLUHAN, 2002, p. 124)3.  

McLuhan observara assim que, “quando 
mudam as relações entre sentidos, os homens 
mudam”, discernindo, pois, evoluções no modo 
como os indivíduos sentem e percebem com a 
extensão das tecnologias (McLUHAN, 2002, p. 
265).  As sociedades contemporâneas, ao pôr 
em ação a tela e a imagem, contribuem para 
garantir e encorajar uma visibilidade imediata, 
efêmera e em constante mudança, que provoca 
perturbações consideráveis nos indivíduos: a 
partir de então, estes são vistos ou percebidos 

3- Nota do tradutor: todas as citações foram por mim traduzidas 
livremente para o português.

por meio de uma mídia técnica — a tela — e 
não mais através das mediações anteriores, 
que punham em ação concretamente seus 
corpos, mediações essas que tinham a ver com 
as maneiras aprendidas e transmitidas pela 
tradição, pela educação, pela prática da vida.

A visibilidade interessa às concepções 
do psiquismo, às representações psíquicas, 
ao espaço mental, destacando processos 
indissociavelmente sociais e políticos: essas 
representações, esse espaço mental, tendem 
a se diluir por trás das aparências e, em todo 
caso, a declinar. A visibilidade perturba 
profundamente as condições em que o sujeito 
se forma, se constrói. Ela desloca a fronteira 
entre interior e exterior em cada indivíduo, do 
mesmo modo que as fronteiras entre indivíduo e 
mundo exterior. Talvez devamos indagar se ela 
apaga, se ela induz outras formas de percepção, 
outros modos de subjetividade. Parece também 
ser necessário indagar se essa visibilidade – 
imposta, sofrida, buscada ou execrada – não 
nos despoja de nossa interioridade e, com isso, 
de liberdade e de imaginário criador.

Para existir profissionalmente, 
socialmente, o indivíduo já não dispõe do 
tempo de perceber: ele deve – deveria – de fato 
ver bastante, tudo, constantemente4. Ele não 
tem tempo para refletir e, consequentemente, 
vê-se privado de exercer uma capacidade de 
discernimento. O indivíduo pode conhecer a 
satisfação da sensação e do poder, mas tende a 
ser privado da escolha, do desejo ou até mesmo 
da necessidade de alternância entre pausa e 
atividade, entre mostrar-se e permanecer ao 
abrigo dos olhares.

Essa separação entre uma interioridade 
própria do sujeito e uma exterioridade 
constituída pelos outros tende, de agora em 
diante, a se diluir para dar lugar à sensação 
induzida pelo movimento que leva a um ritmo 
ininteligível. Um exemplo preciso: Gunther 
Anders foi de certo modo um dos primeiros a 
lançar as bases dos trabalhos sobre a condição 

4- E, desse modo, mostrar-se o mais possível, constantemente.
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pós-humana. Na década de 1960, sobre a 
questão da técnica, Anders irá dar continuidade 
às intuições e análises de Benjamin, de Adorno e 
de Horkheimer, que haviam entrevisto os efeitos 
políticos contemporâneos provocados sobre 
a subjetividade pela sensação do movimento 
contínuo (ANDERS, 1999, 2002).

Ao levar em conta o social, o político e a 
sensorialidade, Anders apresenta um conjunto 
de observações sobre os efeitos provocados, 
acentuados, reduzidos pela técnica: a 
incapacidade de imaginar, de ver e de sentir.  
Anders situa a razão, a origem do mal em “uma 
‘decalagem’ entre a capacidade de fabricar 
induzida pela técnica moderna e a capacidade 
de representar-se o produto, o efeito final dessa 
fabricação” (ANDERS, 1999, p. 15-17).

E esse é um ponto sobre o qual é 
necessário insistir, por ser tão crucial: Anders 
conclui daí que “nosso mundo, ao se subtrair 
tanto de nossa representação quanto de nossa 
percepção, torna-se cada vez mais obscuro. Tão 
obscuro que não podemos sequer reconhecer 
sua obscuridade” (ANDERS, 1999, p. 51-2).

A técnica vai, passo a passo, tender a 
despojar o indivíduo de uma parte de sua ati-
vidade manual, as tecnologias contemporâneas, 
por sua vez, vão progressivamente surpreender 
o indivíduo por uma aceleração cada vez mais 
forte que o excede, que vai além dele, a ponto 
de impedi-lo de dominar, de compreender e de 
pensar no que ele faz e no mundo em que vive. 
O que a aceleração provoca? A falta de discer-
nimento, induzida pela perda dos pontos de re-
ferência, e a ausência de limites, a ilimitação.

Uma questão crucial a que não é 
fácil responder: podemos perceber, apesar 
da aceleração? Podemos perceber sem 
limitação? Essas evoluções põem em questão a 
interioridade suscetível de abrigar e de proteger, 
de ocultar uma parte do indivíduo dos olhares 
dos outros – o íntimo, o pudor. Elas conduzem 
a questões sociais e políticas importantes: a 
consciência crítica, a capacidade de julgar, 
de resistir, de recusar. Elas provocam uma 
perturbação na construção do sujeito e nos 

funcionamentos da subjetividade: ao implicar 
e estimular a atividades e vidas paralelas 
simultâneas, o eu passa a ser talvez mais do que 
dividido: fragmentado; o eu passa a ser talvez 
diluído, supondo a existência de um núcleo, de 
um elemento de unicidade ou, pelo menos, de 
persistência e de estabilidade.

Da capacidade de imaginação5 à 
ausência de atividade mental

As formas de estabilidade que supõem 
uma ancoragem, um enraizamento psíquico, 
subjetivo, tanto no espaço quanto no 
tempo, ainda que desigualmente vividas e 
reconhecidas por cada um, passam a ser cada 
vez mais abaladas: ao acarretar uma ausência 
de quadro espacial, temporal, de limites, essas 
condições são, pois, suscetíveis de conduzir a 
um desenraizamento subjetivo.

À medida que a mudança permanente 
acarreta a perda de pontos de referência 
espaciais e temporais estáveis, uma adaptação 
ilimitada e contínua se impõe ao indivíduo, 
sem que ele possa lhes perceber o sentido. 
Compreende-se então que a questão da 
inteligibilidade que requer a duração, a 
interrupção, as pausas, volta a se colocar 
hoje em dia de maneira intensa. Que funções 
possuem as novas tecnologias na construção do 
indivíduo e em sua existência? Será uma função 
que tende a ultrapassar, a exceder a percepção e 
a capacidade de compreensão, de discernimento 
dos indivíduos? Dependerá ela, então, de uma 
concepção da representação do movimento 
que teríamos ignorado ao nos limitarmos, nos 
restringirmos a oposições dualistas? Poderemos 
perceber sem continência? A aceleração 
mergulha-nos atualmente numa continuidade 
que nos excede, que vai além de nós e provoca 

5 - A autora utiliza a palavra francesa mentalisation. Para reforçar o 
sentido de ação, de atividade mental, ao mesmo tempo em que evitando os 
riscos de confusão com os usos terapêuticos da “mentalização” (utilizados 
por certa psicologia a partir dos anos 1990), e o contexto negativo a que 
o termo “ideação” aparece associado também na psicologia (como em 
“ideação suicida”, por exemplo), optamos pelo uso do termo imaginação 
(ademais, mais próximo ao repertório sociológico). [N.R.T.].
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formas instáveis de fragmentação e de divisão 
psíquica inéditas. Com a capacidade psíquica 
de percepção, de distinção, de diferenciação, 
de discernimento e de sentido golpeada com a 
diluição dos limites do eu, dos limites e do eu – 
os indivíduos seriam agora remetidos e limitados 
ao seu eu, um si mesmo privado de apoio, de 
sustentação, de proteção tanto exterior quanto 
interior, um si mesmo impreciso, indefinido, 
descomprometido. A sensação contínua é 
acompanhada do sentimento descontínuo de 
existir e, mais ainda, provoca um sentimento 
contínuo de inexistência. Compreende-se 
que a época contemporânea seja, a partir daí, 
confrontada com a ilimitação do virtual, da 
tecnologia e, além disso, do narcisismo.

Aceleração, medo, sentimento de 
insegurança

Em Le futurisme de l’instant [O futurismo 
do instante, sem tradução para o português], 
Virilio insiste com muita justeza sobre “A 
importância desastrosa da informática que 
desintegra a amplitude mesma de toda realidade 
comum (geográfica, cultural, histórica)”, que 
“afeta nossas relações¸ não somente subjetivas 
e interpessoais, mas ainda mais e sobretudo 
nossa relação com o mundo” (VIRILIO, 2009, p. 
78).  Os homens têm uma necessidade psíquica 
de ancoragem territorial, espacial, temporal e 
sensorial. Virilio se refere então a Marinetti, um 
dos futuristas do século passado, e que escreveu 
em 1913: “os homens foram adquirindo 
sucessivamente o sentimento da casa, o 
sentimento do bairro em que vivem, o sentimento 
da zona geográfica, o sentimento do continente”. 
Virilio assinala que “eles possuem hoje em dia 
o sentido do mundo e não têm necessidade de 
conhecer o que faziam seus ancestrais, mas sim de 
saber o que fazem todos os seus contemporâneos” 
(VIRILIO, 2010, p. 95-6).  

Em outro ensaio, Paul Virilio continua 
dizendo que “a deslocalização do emprego do 
espaço acrescida da desorientação do emprego 
do tempo de uma vida quotidiana ritmada 

outrora pela alternância dos dias e das noites 
está agora subvertida pelas rupturas de ritmos 
de uma vitalidade... integralmente desnaturada” 
(VIRILIO, 2010, p. 44). Virilio observa 
então que a “interreatividade” substituiu a 
“intermediação dos empregos de outrora” e 
que o enraizamento foi perturbado por “uma 
simultaneidade interativa, assistindo assim 
a supressão da primeira lei do urbanismo, “a 
persistência do local”; [isso] nos leva então a 
uma questão crucial: como viver a relação 
com os outros e com o mundo, com o mundo 
inteiro instantaneamente? Na imediatidade, 
sem mediações? O que o leva a concluir que 
“o risco supremo de nossa quotidianidade, esse 
‘modo de vida’... que desaguará amanhã, se não 
nos cuidarmos, em uma vitalidade tornada no 
fundo inabitável pelo excesso... de uma vida 
sem nenhum ‘modo de emprego’” (VIRILIO, 
2010, p. 44, 66).  De modo geral, o resultado 
desse estado de ilimitação e de indiferenciação 
é que não chegamos mais a saber o que é eu, o 
que é o outro – isso faz parte de nosso corpo. 
Essa é a razão pela qual desejaríamos retornar 
ao espaço, ao corpo, ao objeto, ao artesão e à 
criatividade: reencontrar assim a propriedade 
de si na criatividade.

No início da década de 1950, Arendt 
discernira, em A condição humana, o caráter 
de “durabilidade” dos objetos, sua objetividade. 
E exatamente sobre esse ponto – a relação 
com o objeto – é que gostaríamos de concluir. 
Os objetos, escreveu Arendt, “têm por função 
estabilizar a vida humana” e, prosseguia: “sua 
objetividade tem a ver com o fato de que os 
homens, a despeito de sua natureza mutável, 
podem recuperar sua identidade em suas 
relações com a mesma cadeira, a mesma mesa” 
(ARENDT,1983, p. 188). Mas, ela acrescentava, 
antecipando de certa maneira as questões 
que iriam progressivamente se colocar com 
o virtual, “o que é novo... é que as coisas 
materiais que vemos, que representamos, e 
que tinham nos servido para medir as coisas 
imateriais de que não podemos forjar uma 
imagem, são igualmente ‘inimagináveis’”. 
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Desaparece o mundo dado pelos sentidos, o 
mundo transcendente também desaparece e, 
com ele, a possibilidade de transcender, no 
conceito e no pensamento, o mundo material. 
Não é, pois, de surpreender que o novo universo 
seja não apenas “praticamente inacessível, mas 
ainda ‘sequer pensável’” (ARENDT,1983, p. 361;  
GUIGNARD, 2011). Examinemos o que Arendt 
nos dá a entender nas entrelinhas: podemos nós 
— intelectual, psiquica e sensorialmente — fazer 
a economia da realidade, da ideia mesma de 
realidade comum, compartilhada? Como, então, 
não renunciar a compreender, a encontrar 
sentido no mundo em que vivemos?

Resistir à dessocialização: o 
objeto e o espaço potencial

Em 1994, num de seus últimos textos, 
Deleuze assinalara o papel decisivo da criativi-
dade na civilização: “criar, afirmava ele, sempre 
foi algo diverso de comunicar”, acrescentando 
a seguir que não se podia perverter a criativi-
dade (DELEUZE, 2003: p. 238). Essa é a razão 
pela qual gostaríamos de concluir abordando a 
questão da criatividade em uma sociedade de 
informação e de comunicação permanente, no 
estado de aceleração, de ilimitação e de indife-
renciação que ela induz. Explicitar o modo pelo 
qual se concebe o objeto na relação com o pen-
samento, concebê-lo, imaginar outros, poderia 
levar-nos a compreender os funcionamentos 
psíquicos contemporâneos.

Para nos dedicarmos a conceber outros 
desenvolvimentos e outros funcionamentos, 
particularmente aqueles do eu no estado de 
ilimitação e de indiferenciação, parece necessário 
retornar aos trabalhos de Winnicott — pelas 
questões ali levantadas, pelas hipóteses que 
formula e pelas pistas que abre a partir do final 
da década de 1940. Ao vislumbrar “uma terceira 
área de existência”, que constitui um espaço 
potencial que ele descreve como “(situado) 
entre a realidade interior do indivíduo e a 
realidade do mundo que é exterior [...] o mundo 
da realidade compartilhada” e que alcança “um 

modo de existir intermediário” (WINNICOTT, 
2005, p.126), Winnicott pode de fato nos 
permitir abordar a questão do enraizamento e 
do desenraizamento na existência, nas formas de 
desterritorialização, da falta de pertencimento na 
ilimitação e indiferenciação contemporânea, nos 
mundos, nos personagens virtuais, de conceber 
assim formas de interação — todavia diferente 
da de Simmel.

Nessa área intermediária, Winnicott 
evidencia de fato uma genealogia da 
construção do eu através da relação entre eu 
e não-eu, através dos modos de simbolização 
e ainda através do que ele denomina ”objetos 
transicionais” e “fenômenos transicionais”. Ele 
introduz “a noção de um estado intermediário”, 
que ele situa nessa “terceira área da existência, 
que não está nem no indivíduo, nem fora 
dele” (WINNICOTT, 2005, p. 28-9; 31), o que 
permite então pensar o espaço interior em 
sua relação com o objeto que induz um certo 
tipo de atividade mental e este através de um 
espaço intermediário. É num estágio precoce 
do desenvolvimento da criança que Winnicott 
situa esses fenômenos transicionais, que vão 
pouco a pouco conduzir da “incapacidade... de 
reconhecer e aceitar a realidade” à “capacidade 
que ela adquirirá progressivamente de fazê-lo” 
(WINNICOTT, 2005, p. 30).

É necessário propor aqui a hipótese de 
que esse modo de existir intermediário está 
na base das formas de simbolização, que ele 
permite o exercício da mediação e se situa 
num espaço potencial que, ele mesmo, poderia 
significar virtual, ou quando menos permitir 
pensar o espaço virtual (CASTARÈDE, 2011). 
Winnicott insiste, então, no fato de que o 
espaço transicional “indica o progresso da 
criança em direção à experiência vivida”, 
enfatizando a necessidade de “dar uma 
oportunidade à experiência informe, às pulsões 
criativas motoras e sensoriais de se manifestar”, 
propondo que “é sobre a base do jogo que 
se edifica toda a existência experiencial do 
homem” (WINNICOTT, 2005, p.126). O jogo, o 
prazer, não poderiam se limitar a significar a 
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sensação de satisfação contínua: o jogo permite 
as atividades de diferenciação, as práticas 
de discernimento, constituindo um caminho 
para a abordagem dos fenômenos psíquicos e 
sociais que não poderiam a priori ser em nada 
violentos, mas, como assinala Winnicott, bem 
ao contrário, torna possível “através do objeto 
transicional, o processo que conduz a criança a 
aceitar a diferença e a semelhança” (WINNICOTT, 
2005, p.36).  Ora, Winnicott especifica que “o 
objeto transicional [é] a primeira posse não 
eu” e que “no modo de relação com o objeto¸ 
o sujeito autoriza certas modificações do eu, 
modificações de uma forma” (WINNICOTT, 2005, 
p.165). Todavia, acrescenta ele que “o objeto, 
se deve ser utilizado, deve necessariamente ser 
real, no sentido de que faz parte da realidade 
compartilhada¸ e não ser simplesmente um 
feixe de projeções” (WINNICOTT, 2005, 
p.166). Como então compreender os objetos 
transicionais, seu papel, seu status, se não pela 
educação, pela aprendizagem dos modelos 
de comportamentos, da aprendizagem dos 
conhecimentos?  Winnicott acrescenta ainda: 
“o que me interessa antes de mais nada... é a 
área intermediária situada entre o subjetivo e 
o que é percebido objetivamente” (WINNICOTT, 
2005, p.31). E ela é tanto o caráter objetivo da 
percepção quanto a construção de um espaço 
que pareceria doravante faltar. O que é que 
constitui atualmente a vida subjetiva e o que é 
objetivamente percebido num mundo em que as 
fronteiras entre real e virtual tendem a se diluir?

O futuro do sentimento de 
existência

Para concluir, gostaríamos de voltar à 
aceleração, à ilimitação que a acompanha e 
à necessidade de repensar o caráter dualista, 
binário, dos modos de percepção, à luz de 
alguns dos textos de Nietzsche (1982). 

De modo realmente essencial para nosso 
propósito, Barbara Stiegler lembra que “o 
termo [incorporação], tomado por Nietzsche da 
biologia celular de sua época, significa que o que 

distingue o corpo vivo em relação a um corpo 
inorgânico [...] reside em sua capacidade de 
fazer entrar nele o que não é ele, de fazer entrar 
o outro ou o estranho em seu próprio corpo” 
(STIEGLER, 2011, p.141). A autora debruça-se 
então sobre o desenvolvimento contemporâneo 
desses processos que dissolvem as fronteiras 
na imediatidade e na ilimitação das sociedades 
contemporâneas, destacando que “longe de 
adaptar-se passivamente ao fluxo do devir, o 
corpo vivo lhe impõe, e deve impor-lhe suas 
próprias exigências em termos de retardamento, 
de separação e de organização” (STIEGLER, 
2011). Essas exigências – que evocam o papel 
decisivo dos modelos de comportamentos 
na sociedade, a educação, a civilidade, a 
urbanidade – são construídas, desenvolvem-se 
passo a passo no correr do processo. Stiegler 
conclui então que “essa precisão é essencial. Ela 
significa que a singularidade dos seres vivos 
nunca é algo dado (num Si mesmo íntimo, 
num foro interior ou numa individualidade 
original que já estaria lá no fundo de si). Essa 
singularidade, ao contrário, não pode senão se 
formar na articulação singular operada pelo 
próprio ser vivo entre, por um lado, o fluxo do 
devir e, por outro, as estases indispensáveis à 
sua incorporação” (STIEGLER, 2011, p. 142).

A ilimitação no espaço e no tempo pode 
induzir mecanismos perniciosos, mecanismos 
suscetíveis de engendrar a barbárie ligada 
à incapacidade de representação do outro, 
ligada ainda à pressão contínua e à tendência 
à diluição da subjetividade como forma de 
continuidade ao longo do tempo.

O conjunto desses trabalhos aborda 
fundamentalmente uma questão raramente 
explicitada e tratada como tal: quê virá a ser a 
condição humana quando o homem aí estiver 
privado de um elemento de permanência 
interior, de um núcleo, e ao mesmo tempo for 
obrigado a ser constante e inteiramente visível?

O fato de ver, de tudo olhar, como 
o de saber não ver constituíam o objeto de 
aprendizagens, de regras e de princípios que 
visavam a proteger, respeitar o outro, e se 
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proteger, se defender, pela observância de 
formas, de maneiras. Essa é a lição que podemos 
tirar da leitura de La civilisation des moeurs [O 
processo civilizador, v. 1], ou ainda de La société 
des individus [A sociedade dos indivíduos] 
(ELIAS, 1991).

O status da invisibilidade nas socieda-
des contemporâneas mudou de maneira pro-
funda: reduziu-se, comprimiu-se, até mesmo 
desapareceu, e julgamos ser esse um fenôme-
no sem dúvida importante e inédito (AUBERT, 
2013). Isso poderia ser profundamente revela-
dor de formas inéditas de privação de si que 
se traduzem, entre outras coisas, por aquilo 
que chamamos de mal-estar; além disso, po-
rém, ela induz um estreitamento, um empo-
brecimento do espaço interior, do imaginário, 
altera o modo pelo qual outrora éramos e nos 
tornávamos sujeito e como o podemos fazer 
agora. Para tornar-se sujeito, é preciso ter al-
guém que olhe, o que supõe atenção, consi-
deração e benevolência que possam escapar à 
vista e colocar-se ao lado do olhar, da escuta 
e da fala.

Em meados da década de 1980, no 
trabalho que dedicara a Foucault, Deleuze 

propunha que a relação consigo – como espaço 
de liberdade individual – não estava protegida 
dos sistemas institucionais e sociais: ele 
observava, de fato, que “o poder (tinha) cada 
vez mais bloqueado nossa vida quotidiana, 
nossa interioridade e nossa individualidade, que 
se havia tornado individualizante” (DELEUZE, 
1986, p.111). No entanto, ele pensava que haveria 
“sempre uma relação consigo (capaz) de resistir 
aos códigos e aos poderes” (DELEUZE, 1986, 
p.111). Há, haveria condições em que o sujeito 
não possa fazer-se, formar-se, na medida em 
que não consiga mais resistir? Essa capacidade 
de resistência será ainda possível – física e 
psiquicamente – com os mecanismos intrusivos 
e acelerados que impõem uma adaptabilidade 
contínua, sem limite, infinita? Extenuando-a, 
então, até os limites do corpo.

Em 1923, em Le moi et le çà [O eu e o 
Id], Freud uma vez mais se mostrou precursor. 
Reconhecendo que “não poderíamos precisar o 
que o eu teme do perigo exterior e do perigo 
libidinal no id”, ele, no entanto, também 
assinalou: “sabemos que é a expansão ou o 
aniquilamento, mas não podemos concebê-lo 
analiticamente” (FREUD, 1997, p. 273).
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Resumo
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Introdução

Na história humana, de tempos em 
tempos, alguns temas emergem a partir de 
contextos que traduzem o sentido e o espírito 
da época. Pode-se dizer, com relativa segurança, 
que um tema emergente da atualidade é o das 
redes sociais. Na história das ciências sociais 
e humanas, o conceito de rede social surgiu 
na primeira metade do século XX. Contudo, 
naquele momento, 

[...] o termo era sobretudo usado em sentido 
metafórico: os autores não identificavam 
características morfológicas, úteis para 
a descrição de situações específicas, nem 
estabeleciam relações entre as redes e o 
comportamento dos indivíduos que as 
constituem. (PORTUGAL, 2007, p. 4).

Somente a partir da segunda metade 
do século XX, o conceito assumiu grandes 
proporções na sociologia. A construção desse 
conceito se desenvolveu em torno de duas 
correntes marcadamente distintas: uma no 
campo da antropologia social, a partir de 
pesquisadores britânicos após a II Guerra 
Mundial, e outra, de origem americana, que 
se preocupou fundamentalmente com uma 
análise quantitativa a partir de uma abordagem 
estruturalista (PORTUGAL, 2007).

Sinteticamente, pode-se indicar que, na 
vertente britânica, os antropólogos começaram 
a perceber as limitações do modelo teórico 
estrutural-funcionalista clássico, uma vez que 
esse se preocupava fundamentalmente com a 
normatividade dos sistemas culturais. Com 
esse modelo, os antropólogos não conseguiam 
explicar certos fenômenos percebidos na 
sociedade. Segundo Portugal (2007), até aquele 
momento, o conceito de rede social era utilizado 
pelos pesquisadores no sentido metafórico e 
não como conceito explicativo de sistemas 
sociais; portanto, era limitado às descrições 
de grupos restritos. Quando os pesquisadores 
se deparavam com contextos mais complexos, 

encontravam dificuldades em utilizá-lo. Em 
função disso, ainda na primeira metade do 
século XX, a antropologia britânica mudou o 
foco dos sistemas culturais para os sistemas 
de redes de relações sociais, chegando, em 
decorrência, à formulação do conceito de rede 
social. Após esse período, passou-se a utilizá-lo 
de maneira sistemática (PORTUGAL, 2007).

Numa outra vertente investigativa, os 
estudos dos estadunidenses se voltaram mais 
para a forma dos sistemas sociais, o que os 
levou a desenvolver métodos quantitativos para 
descrever o modelo de relações que os grupos 
estabeleciam. De acordo com Wellman (apud 
PORTUGAL, 2007, p. 5-6):

Da análise sociométrica, utilizada pelos 
psicólogos, e pioneira na quantificação de 
dados relacionais, à teoria dos grafos dos 
matemáticos, os estudiosos das redes reco-
lheram vocabulário e modos de representa-
ção gráfica, inicialmente rudimentares, e, 
hoje, cada vez mais elaborados, que lhes 
permitiram analisar quantitativamente “as 
estruturas profundas que unem e separam 
os sistemas sociais”.

Existe atualmente todo um debate 
sobre se a teoria das redes na sociologia e 
antropologia poderia ser encarada como um 
novo paradigma – no sentido adotado por 
Kuhn – ou se se trata de uma nova corrente 
que pretende ser mais adequada para explicar 
os fenômenos sociais coletivos e individuais. 
Deve-se, assim, concordar com Portugal que o 
que parece a maior contribuição da teoria das 
redes sociais para o entendimento da sociedade 
é que ela articula os níveis macroestrutural e 
microestrutural, ou seja:

[...] busca explicar o comportamento dos 
indivíduos através das redes em que eles 
se inserem e explicar a estruturação das 
redes a partir da análise das interacções 
entre os indivíduos e das suas motivações. 
(PORTUGAL, 2007, p. 10)
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Para além desse contexto histórico, é 
necessário refletir a respeito de um momento 
anterior à formulação dessa concepção, 
buscando referências em algumas áreas do 
conhecimento para identificar a própria gênese 
do conceito. O resultado desse processo será 
discutido a seguir.

Gênese do conceito de rede

Cada um de nós é uma espécie de encruzilhada onde 
acontecem coisas.  

(LÉVI-STRAUSS, 1987, p. 10)

Essa ideia que Lévi Strauss discute no 
texto “Mito e Significado” remete à imagem 
de um ponto atravessado por linhas, pois a 
encruzilhada representada e corporificada 
pelo/no indivíduo indica que ele passa a ser 
o entroncamento de vias (possibilidades) por 
onde circulam coisas (escolhas). 

Imagem 11- Imagem simbólica das encruzilhadas da vida

Fonte: <http://maniacosporfilme.wordpress.com/2012/01/08/a-encruzilhada-

o-mais-maravilhoso-tributo-ao-blues-feito-ate-hoje/>.

A partir da ideia de Lévi-Strauss, e 
articulando-a com o conceito de rede, pode-
-se analisar a imagem 1 metaforicamente, 
como indicadora de dois elementos gráficos 
primários – o ponto (o indivíduo) e a linha 
(os caminhos) –, os quais são os elementos 
fundantes das redes. 

1- Imagem do filme Encruzilhada, no qual se discute a condição de escolha 
que é colocada ao indivíduo na modernidade, e que sugere a dimensão 
mítico-psicológica desse contexto. 

Do ponto de vista da geometria, toda 
rede é formada por pontos e linhas. Toda linha 
é formada por uma sequência de pontos, todo 
ponto é representado no espaço por um par de 
coordenadas (x, y), o espaço é constituído por 
planos, os quais são formados por uma secessão 
de linhas adjacentes e assim por diante. 

O ponto, a linha e o plano foram 
denominados entes matemáticos pelos gregos, os 
quais com eles acabaram por construir geometria. 
A geometria euclidiana, formulada por volta do 
ano 300 a.C., definiu que por um único ponto 
passam infinitas retas, que numa reta, bem como 
fora dela, há infinitos pontos, mas que dois 
pontos distintos determinam uma única reta. Em 
um plano e também fora dele, há infinitos pontos. 
Foi essa geometria que permitiu à ciência medir, 
dimensionar, projetar, construir e interpretar o 
espaço físico até o século XIX. Por meio dessa 
geometria, surgiram as figuras geométricas, as 
quais organizam a percepção do real.

O conceito de rede – pontos unidos por 
linhas –, portanto, traz na sua essência elementos 
primitivos da ciência que permitiu construir e 
consolidar as habilidades de perceber o real e 
atribui-lhe significado. Com isso, pôde-se tecer 
a primeira consideração acerca da gênese do 
conceito: o que hoje as áreas do conhecimento 
reconhecem sob a denominação de rede social 
é uma construção linguística e cultural, apoiada 
sobre práticas observacionais que foram se 
constituindo ao longo da história humana. Essas 
práticas tiveram um avanço significativo no 
Renascimento, a partir da geometrização do real e 
da possibilidade de geração de conhecimento em 
torno da relação espacial construída pela razão. É, 
em função disso, um conceito baseado na crença 
e no pensamento matemático.

A segunda aproximação dessa pesquisa 
com o conceito foi por meio dos manuais da lín-
gua portuguesa. Segundo os dicionários Michaelis 
e Aurélio (versões on-line), as definições para o 
substantivo rede estão vinculadas a três funções 
ou situações: a) relaciona-se a algo ou alguma 
coisa que tem função de aprisionar, de limitar a 
movimentação; b) liga-se à estrutura de comuni-
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cação e de transporte; e c) relaciona-se a situações 
em que há proteção mediante uma delimitação 
espacial entre o objeto e o meio externo. 

No primeiro caso, as imagens- 
-objetos relacionados com esse sentido são 
exemplificadas com os objetos rede de pesca, 
de cabelo, de dormir; há também um sentido 
figurado, em situações em que uma pessoa pode 
se envolver numa “rede de intrigas”. Na imagem 
2, exemplificamos as definições encontradas 
nos dicionários citados.

Diante desse cenário, considera-se 
pertinente buscar a genealogia do conceito 
de rede em outras áreas do conhecimento. 
Na filosofia, por exemplo, um autor discutiu 
a gênese do conceito e a relação deste com a 
ciência. Parrochia (2005) argumentou que a 
ambiguidade do conceito está associada ao uso 
mitológico da rede nas situações que envolviam 
os ritos de guerra entre o gladiador e seu 
adversário. Diz o autor:

Essa oposição, muito pregnante na 
Antiguidade, foi então ilustrada pelo con-
fronto simbólico do gladiador (utilizador 
da espada) e o retiarius (detentor da rede). 
Os antigos eram tão conscientes das vanta-
gens e desvantagens de ambas as técnicas 

Imagem 3 – Sentido do conceito de rede: comunicar

Fonte: Todas as imagens utilizadas na conceituação de rede foram retiradas 
do banco de imagens do Google e são de domínio público.

Também encontramos nos dicionários 
outro sentido para o conceito de rede, desta vez 
relacionado com os sistemas de comunicação; 
portanto, ao invés de aprisionar, o sentido é o 
de  “possibilitar o movimento de”. Na imagem 3, 
procurou-se demonstrar como esse conceito se 
materializa na sociedade atual.

O termo rede, assim, carrega significados 
ambíguos, visto que indica ao mesmo tempo: 
aprisionar      libertar. Desse modo, existe uma 
contradição no próprio conceito. Se, por um lado, 
ele permite colocar em contato entes localizados 
em locais distintos, uma vez que a rede possibilita 
estabelecer “relações entre dois pontos”, definição 
que está associada a estrutura de comunicação 
e transporte, por outro lado, o conceito também 
permite que seja utilizado em contextos nos quais 
o que está posto é a limitação de movimentos e, 
portanto, a não comunicação.

Fonte: banco de imagens do Gloogle.

Imagem 2 – Sentido do conceito de rede: aprisionar
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de utilização de armas (mais complemen-
tares do que contraditórias) que cada um 
dos lutadores viu compensar as deficiên-
cias de sua principal arma com uma no 
registo oposto: escudo para o gladiador, o 
tridente e uma pequena faca para retiarius. 
(PARROCHIA, 2005, p. 10)

Dos estudos e reflexões acerca dessa 
relação, pode-se salientar a simbologia criada na 
Antiguidade em torno do uso das armas e das 
estratégias de guerra, com as respectivas figuras 
míticas, as quais se associavam e acabaram por 
impregnar o conceito de rede. Deve-se considerar 
também que circulação e comunicação na 
mitologia grega estavam associadas a várias 
figuras mitológicas. Talvez Hermes seja a figura 
mítica mais próxima e representativa do conceito 
de rede. A complexidade dessa figura mitológica, 
segundo Brandão (1986), faz com que ele seja 
associado à função de “Deus mediador entre os 
mundos”, e também das viagens, dos pastores, 
dos ladrões. A imagem desse mito também está 
relacionada com a ideia de artifício, das armadilhas 
e do labirinto. Os estudos da mitologia podem, 
por sua vez, trazer elementos para compreender 
a associação do conceito de rede que aparece 
hoje nos dicionários da língua à ideia de “rede de 
intrigas”. Esses estudos permitiram entender que 
o conceito de rede permaneceu, então, preso à 
materialidade e acabou por se associar ao espaço 
de forma mais orgânica e ampliada somente no 
período romano. 

A história da civilização romana na 
Antiguidade indica que os povoamentos tiveram 
a necessidade de organizar a vida nas cidades 
por meio da criação de técnicas e estratégias 
que permitiam organizar a circulação de pessoas 
e produtos. Os romanos criaram estradas, 
aquedutos, sistemas de distribuição e drenagem 
urbana. Contudo, segundo Parrochia “[...] não 
usavam a palavra rete-retis para designar estes 
sistemas de distribuição ou comunicação” 
(PARROCHIA, 2005, p. 13-14).

Ainda que hoje se possa interpretar es-
sas tecnologias como sendo sistemas de redes, 

o conceito não era utilizado nesse contexto. As 
pesquisas atuais indicam que o conceito era 
empregado na Antiguidade predominantemen-
te pelos tecelões, como metáfora para explicar a 
estrutura dos tecidos fabricados com fibras ve-
getais e animais, e que permaneceu sem grandes 
alterações até o século XVII. Contudo, ao longo 
do século XVIII, passou a inspirar as reflexões 
sobre as descobertas da anatomia do corpo hu-
mano, sobre a natureza e sua configuração. 

Pode-se indicar que, no início, ocorreu 
nos estudos da química (cristalografia), 
passando pelos estudos das estratégias militares 
e dispositivos de fortificação, bem como pelas 
pesquisas acerca das formas geométricas. Nessa 
trajetória, o conceito “[...] pela primeira vez, 
de maneira verdadeiramente racional, vai ser 
utilizado na área geográfica” (PARROCHIA, 
2005, p. 12). Para além do espaço, a ideia de 
rede também inspirou as ciências médicas, a 
filosofia e a nascente sociologia. 

A associação entre rede e as demais 
áreas, distintas aos olhos da atualidade, teve 
grande avanço com as pesquisas a respeito da 
anatomia do corpo humano, em especial sobre 
a função do coração no sistema circulatório. 
No século XVII, descobriu-se que o sistema 
circulatório funcionava como uma rede de 
fluxos sanguíneos bombeados pelo coração, que 
colocava em movimento (circulação) o sangue 
do corpo. Da explicação do corpo humano para 
o corpo social, foi uma questão de tempo e de 
associação de ideias. Segundo Parrochia:

Via medicina e hidráulica, rede adquire 
o sentido de promover a capacidade 
circulatória. O desenvolvimento de grandes 
redes de transporte no século XIX (rede 
rodoviária e ferroviária) irá sustentar essa 
possibilidade. (PARROCHIA, 2005, p. 15).

Nos séculos seguintes, é encontrada 
referência na sociologia e na história, as 
quais permitem associar a rede de transporte 
à aceleração do crescimento industrial e à 
nascente economia capitalista (CASTELLS, 
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1999). A rede está na essência do sistema 
econômico capitalista de mercado, que, num 
primeiro momento, colocou em contato a fonte 
dos recursos naturais e os centros de produção 
(indústria) por meio da rede de transporte 
ferroviário, um sistema de circulação de matéria-
-prima até os centros produtores. As redes de 
circulação também colocaram em contato os 
mercados e as mercadorias, multiplicando em 
muito o potencial mercadológico do modelo 
econômico. Como expõe Santos:

[...] as redes buscam mundializar- 
-se, e fisicamente o fazem, mas seu 
funcionamento é limitado. [...] Quanto 
mais avança a civilização material, mais se 
impõe o caráter deliberado na constituição 
de redes. (1999, p. 211). 

Assim sendo, o desenvolvimento de 
tecnologias de suporte às redes de circulação 
teve, no século XIX, o seguinte desdobramento:

Multiplicando a velocidade das cargas rebo-
cadas em dez por cento abre-se o caminho 
para revolucionar a economia: o carvão ago-
ra difundindo longe minas, acelerou a pro-
dução industrial e o comércio. O Turismo vai 
seguir o exemplo. (PARROCHIA, 2005, p. 15).

Com certa segurança, é possível inferir 
que esse processo possibilitou, no século XX, 
a circulação de mercadorias em proporções 
mundiais. Se agruparmos a isso as descobertas 
no campo das telecomunicações, vê-se que, 
como diz Parrochia (2005):

[...] o planeta é coberto por redes 
gradualmente invisíveis, que contribuem 
objetivamente com a construção do  
pensamento do Homem contemporâneo. 
(PARROCHIA, 2005, p. 15).

Ou seja, das ciências naturais até a 
sociedade, a organização em redes foi o que 
possibilitou a estruturação da sociedade atual. 

Por outro lado, do ponto de vista da fi-
losofia, é com Saint Simon, em uma reflexão 
sobre o ideal de sociedade, que a noção de rede 
chega à sua formulação mais acabada e inova-
dora, e atinge seu clímax antes da modernidade:

[...] o corpo humano é um conjunto de 
redes de canais compostos, embarcações 
e vários tubos. A saúde do corpo (como 
o humano social) envolve a liberação de 
tráfego em redes de circulação do sangue 
no corpo humano, assim com a circulação 
de recursos no corpo social. (apud 
PARROCHIA, 2005, p. 16).

Conclui-se, assim, preliminarmente, que 
somente na primeira metade do século XX é 
que foi possível o conceito de rede social nas 
ciências sociais e humanas, em função desse 
processo crescente de articulação do conceito 
com as práticas e situações em níveis macro e 
microestruturais. Antes disso:

[...] o termo era sobretudo usado em sentido 
metafórico: os autores não identificavam 
características morfológicas, úteis para 
a descrição de situações específicas, nem 
estabeleciam relações entre as redes e o 
comportamento dos indivíduos que as 
constituem. (PORTUGAL, 2007, p. 4).

É importante esclarecer que a abordagem 
adotada neste estudo não teve a intenção 
de mapear ou esgotar a discussão teórica 
contemporânea em torno do conceito de rede 
social. Temos ciência de que vários pesquisadores 
de renome internacional e referência teórica 
em várias áreas,  tais como Frijof Kapra, Ilya 
Prigogine, Humberto Maturana, entre tantos 
outros, trazem uma contribuição significativa 
para as discussões envolvendo esse conceito.

Assim, buscou-se, com esses estudos, 
procurar outras referências em torno da 
significação de rede social para articulá-los aos 
demais pesquisadores das ciências naturais, tais 
como os citados acima. Esses estudos levaram 
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os pesquisadores a considerar que o conceito 
tem, na sua gênese, uma profunda relação 
com experiências ligadas à pré-história da 
civilização. Ou seja, tanto a construção teórica 
dos elementos constituintes das redes (ponto e 
linha) quanto a utilização desse modelo teórico 
para a explicação do mundo pode ter sua gênese 
em experiências anteriores à formação cultural 
da sociedade.

Esses estudos nos levaram à formulação 
da hipótese de trabalho de que o conceito de rede 
tem sua origem na natureza, e não na cultura. 
Ou seja, a construção do conceito teórico foi 
possível porque a natureza é constituída numa 
estrutura de rede. A rede, portanto, constitui-
-nos biologicamente. Esse aspecto foi central 
para a formulação do conceito abstrato de rede 
social. Posteriormente, com a linguagem, pôde 
ser formulado o conceito para expressar uma 
forma de organização social.

Na busca pelas referências conceituais 
e imagéticas do conceito de rede, encontramos 
imagens de representação da estrutura de elementos 
da natureza, os quais passamos a analisar para 
vislumbrar a similaridade ou não entre o elemento 
natural e a definição de rede social. 

Um dos exemplos que podemos expor 
diz respeito à busca que realizamos nos 
materiais didáticos quanto às representações 
de estruturas da matéria cujo conteúdo é 
ensinado na educação básica. Dentre as 
imagens, encontramos aquelas utilizadas na 
representação da estrutura dos cristais de 
vidro, que é feito de silício, as formas das redes 
(retículas), ou seja, relacionamos os fenômenos 
naturais com a imagem-conceito de rede. Na 
imagem 4, ilustramos a estrutura molecular do 
silício, que é formalizada como uma rede.

Também encontramos outra referência 
interessante associada ao funcionamento 
dos organismos vivos. Sabemos que todas as 
proteínas que compõem o nosso organismo são 
constituídas por sequências de aminoácidos 
ligados covalentemente. Esses compostos 
possuem grupos -OH e –NH, capazes de formar 
uma forte rede de ligações intermoleculares.  

É isso que confere a estrutura terciária das 
proteínas, isto é, a sua forma característica de 
orientação espacial. Essa configuração pode ser 
visualizada também na representação do DNA de 
todos os humanos: sua forma de dupla-hélice, a 
qual é mantida graças às ligações de hidrogênio 
entre os grupos dos -OH e -NH das bases 
nitrogenadas heterocíclicas que o compõem 
o GCAT. As imagens 5 e 6 nos mostram a 
representação gráfica desses compostos.

Imagem 5 - Estrutura de relações em rede da configuração 
espacial do DNA

Fonte: <http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/viewcat.
php? cid=16&letter=S&min>, 2012.

Fonte: <http://www.profpc.com.br/For%C3%A7as%20Intermoleculares/
For%C3%A7as_intermoculares.htm>.

a conformação espacial do DNA 
é mantida graças a interações 
intermoleculares

Imagem 4 - Estrutura do silício usado para representar a 
composição do vidro
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deseja explicar as propriedades macroscópicas 
da substância, ou seja, como os corpos se 
mantêm na forma de matéria. São essas forças 
as responsáveis pela existência dos três estados 
físicos. Sem elas, só existiriam gases.

Imagem 7 -  Representação gráfica dos três estados da matéria

A ligação covalente (linha), entretanto, 
é intramolecular, ou seja, apenas une os 
átomos que formam a molécula. Em termos 
químicos, portanto, o que impede que todas as 
moléculas em um copo de água se difundam 
instantaneamente pelo meio, deixando o copo 
vazio? O que as mantém unidas? Ou, ainda, 
o que possibilita que se transformem num 
objeto sólido, compacto, quando resfriadas? 
As ciências químicas já nos responderam 
essa questão, informando-nos que as forças 
que existem entre as moléculas – forças 
intermoleculares – não são tão poderosas 
quanto as ligações iônicas ou covalentes, mas 
são muito importantes; sobretudo quando se 

Fonte: <http://fisicaetc.hdfree.com.br/ESTADOS%20DA%20MATERIA.html>, 
2012.

sólido líquido gasoso

Ou seja, existem forças intramoleculares 
que ligam as moléculas entre si, tais como as 
linhas ligam os pontos e criam as estruturas 
de pontos e linhas, ou seja, possibilitam a 
formação das redes.

Esses levantamentos imagéticos foram 
interessantes para analisarmos as representações 
visuais das redes criadas pelas distintas áreas 
do conhecimento. E o mais interessante é que 
essas representações vêm sendo utilizadas 
como modelos conceituais e matemáticos 
para os estudos das redes sociais digitais. 
Tais representações, conforme identificamos, 
possuem uma grande similaridade com as 
criações imagéticas das substâncias da natureza. 
Vejamos, a seguir, as representações mais 
comumente encontradas, segundo algumas 
áreas do conhecimento ou disciplinas.

Imagem 8 - Topologias das redes: ciência da informação

Fonte: <http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2005/P2626.pdf>. 

Link

Station

CENTRALIZED
(A)

DECENTRALIZED
(B)

DISTRIBUTED
(C)

Fonte: <http://saude.hsw.uol.com.br/dna1.htm>, 2012.

Imagem 6- Esquema de funcionamento do DNA

Outra imagem interessante é a 6, em que 
encontramos uma representação do modo de 
funcionamento do DNA, o qual opera segundo 
uma articulação realizada entre os elementos de 
redes de moléculas.
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As imagens acima são comumente 
associadas à conceituação de rede no campo 
das ciências da informação. 

Imagem 9 - Topologias das redes: informática

Imagem 11 - Topologias das redes: comunicação

As imagens utilizadas para representar 
as redes de computadores apresentaram uma 
diversidade maior de possibilidades em termos 
de configuração e de fluxo.

Imagem 10 - Topologias das redes: física

Fonte: CBPF. <http://portal.cbpf.br/index.php?page=tecnologia.cat_comp>.

Em busca do termo rede associado 
às ciências naturais, em particular à física, 
encontramos (imagem 10) dois modelos 
conceituais para exemplificar as redes em 
termos de topologia.

E, finalmente, na busca pelo termo 
rede associado aos meios de comunicação, 
encontramos a representação utilizada na 
imagem 11, a qual mostra ainda um sistema de 
comunicação baseado no broadcasting. 

Fonte: <http://www2.cultura.gov.br/site/2009/02/04/broadcast-do-eu-twitter-
e-as-redes-sociais/>., 2012

Rede Exponencial Rede Sem-Escala

Dessas representações, procuramos 
realizar uma comparação entre a simbologia 
utilizada para representar os estados da matéria 
e as construções imagéticas culturais, buscando 
perceber as similaridades entre as estruturas 
da natureza e a configuração das redes sociais. 
Vejamos as imagens a seguir:

Fonte: <http://www.dalef5.com/>.

Imagem 12 - Comparação entre as representações
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Nesse esforço por encontrar referências 
que nos possibilitem entender a complexidade 
do fenômeno das redes sociais na atualidade, 
pensamos que as imagens identificadas acima 
nos abrem possibilidades de reflexão acerca das 
referidas redes sociais, particularmente as redes 
sociais digitais.

Por um lado, essas imagens nos 
alimentaram com suposições, que ainda 
carecem de investigações mais aprofundadas 
sobre essa relação entre elementos da natureza 
e a estruturação das redes sociais. Por outro 
lado, reforçaram nossa hipótese de que haveria 
uma contradição subjacente ao conceito de rede 
social, a qual coloca em confronto o conceito 
e a experiência relacional humana. A seguir, 
buscamos explicitar essa contradição.

Contradições do conceito de 
rede social

A inquietação em torno do conceito de 
rede social deveu-se fundamentalmente ao fato 
de nos debruçarmos sobre as pesquisas que 
lidaram com o fenômeno das redes sociais para 
analisar sua potencialidade para a promoção 
da saúde. Neste momento, porém, buscamos 
um percurso diferenciado das tradicionais 
abordagens quantitativas que mapeiam as redes 
para identificar sua estrutura e a densidade de 
seus nós e ligações. Importava-nos compreender 
o fenômeno das redes sociais digitais a partir 
de sua natureza social e cognitiva; portanto, de 
modo muito mais vinculado à dimensão social, 
aos aspectos integrantes dessa prática social.

Como tal, foi necessário entender por 
que um conceito que foi usado, até determinado 
momento da história humana, em situações 
restritas transformou-se num conceito 
explicativo da sociedade e, mais recentemente, 
em modelo teórico para direcionar o 
desenvolvimento de uma tecnologia.

Essa questão foi colocada tendo como 
pressuposto que vivemos numa sociedade 
em que todas as instituições – com raras 
exceções – são organizadas a partir de uma 

estrutura hierárquica: no trabalho, na família, 
na escola, no lazer etc. Desde a mitologia grega, 
história que remete às origens da formação e 
da construção dos conceitos do pensamento 
racional, privilegiou-se a ideia de uma 
organização social com hierarquia. Mesmo com 
a derrocada do mito e o surgimento de uma 
religiosidade fundada sobre Deus, passando 
pelo pensamento científico da modernidade, 
a estrutura de relações sociais foi idealizada 
e realizada sobre uma hierarquia. Portanto, 
podemos pensar que temos uma formação 
subjetiva quanto à estrutura de relações sociais 
fundada sobre a ideia de uma hierarquia: entre 
escravos e senhores, entre pais e filhos, patrão 
e empregado, Deus e homem, e assim por 
diante. Ou seja, a base do pensamento racional 
ocidental tem a estrutura hierárquica como 
parâmetro para organizar as relações sociais.

Como exceção, encontramos na filosofia 
clássica a ideia de uma sociedade de iguais, sem 
hierarquia, idealizada, construída e registrada 
primeiramente no livro Utopia, de Thomas 
Morus, em 1503, cuja inspiração foi Platão, 
em sua obra A República. No seu prefácio, na 
edição disponível on-line, o editor esclarece:

Thomas Morus, depois de ter na “Utopia” 
feito uma sátira a todas as instituições da 
época, edifica uma sociedade imaginária, 
ideal, sem propriedade privada, com 
absoluta comunidade de bens e do solo, 
sem antagonismos entre a cidade e o 
campo, sem trabalho assalariado, sem 
gastos supérfluos e luxos excessivos, 
com o Estado como órgão administrador 
da produção etc. Embora o caráter 
essencialmente imaginário e quimérico da 
“Utopia”, a obra de Morus fica na história 
do socialismo como a primeira tentativa 
teórica da edificação de uma sociedade 
baseada na comunidade dos bens. E o seu 
nome ficou para sempre incorporado ao 
vocabulário universal como o significado 
do [sic] todo sonho generoso de renovação 
social. (MORUS, 2012, p. 3).
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Sabemos que a idealização de uma 
sociedade sem hierarquia, enquanto uma utopia, 
vem acompanhando grupos ou classes sociais 
que há gerações a alimentam em seu imaginário. 
No século XIX, a ideia foi estruturante do 
pensamento de Marx (1985, 2001, 2008) e esteve 
presente na construção do arcabouço teórico e 
conceitual da filosofia marxista.

Esse ideal animou vários outros 
pensadores ao longo dos séculos, que formularam 
teorias sociais e políticas para a realização de 
uma sociedade de iguais. Nos séculos XIX e XX, 
alimentou movimentos sociais e levantes de 
tomadas de poder, dividindo o mundo em dois 
grandes blocos até fins do século XX. Porém, 
ainda que a ideia de uma sociedade de iguais 
estivesse no cerne das teorias e dos ideários 
políticos de um dos blocos – o dos socialistas 
–, na prática, eles atuaram sob um regime 
hierárquico (MARCUSE, 1968, 1969; ADORNO; 
HORKHEIMER, 1986). Ou seja, a ideia de uma 
sociedade sem hierarquia nunca se realizou 
na história da sociedade ocidental, ainda 
permanece uma utopia (u= não, topos=lugar), 
um lugar que (ainda) não existe.

Portanto, em primeiro lugar, uma 
sociedade fundada sobre relações horizontais, 
sem hierarquia, de iguais, esteve, até os dias 
atuais, na dimensão da utopia. Não pensamos 
ser possível afirmar que nossa cultura (ocidental) 
carregue em sua bagagem experiências 
alicerçadas em relações horizontais. Desde 
a socialização no grupo primário (família) 
até o final da vida, o indivíduo passa por 
experiências coletivas baseadas em relações 
sociais hierárquicas. Com isso, consideramos 
que relações sociais organizadas em torno da 
horizontalidade estão no campo do imaginário 
coletivo (JUNG, 2002), mas não se realizaram 
ainda na história humana.

É importante frisar isso porque, do ponto 
de vista do desenvolvimento tecnológico, 
a história humana nos conta que o que 
impulsionou o desenvolvimento de tecnologias 
foi, num primeiro momento, a busca por 
atender necessidades básicas de sobrevivência 

(lança, roda, fogo etc.) (MARX, 1985), e foi só 
muito posteriormente que o desenvolvimento 
tecnológico foi impulsionado por fatores 
econômicos (MARCUSE, 1969; HARVEY, 1994). 

Independentemente disso, toda tecnolo-
gia visa a substituir uma ação que antes era 
realizada pelas mãos ou mente ou a ampliar 
uma capacidade humana. E a necessidade (sub-
jetiva, objetiva e/ou econômica), portanto, é o 
que mobiliza o intelecto para a criação de algo 
novo. A necessidade surge, portanto, da expe-
riência do sujeito com o real, para suprir uma 
falta ou ampliar uma capacidade: no caso do 
carro, a de se movimentar; no da calculadora, a 
de calcular; no da mídia, a de comunicar; a pá-
-carregadeira substitui os braços e as mãos para 
transportar etc. Toda tecnologia visa ao huma-
no, para ampliá-lo ou completá-lo.

Nessa linha de raciocínio, tomemos 
a mídia, que nesta reflexão nos interessa em 
particular, já que atua na base do estabelecimento 
de relações sociais na sua forma ampliada, ou 
seja, com o uso de ferramentas informáticas. 
Até determinado momento, a experiência 
humana com a mídia havia se organizado a 
partir de uma estrutura midiática hierárquica 
que correspondeu à organização da sociedade, 
articulada em torno do conceito de broadcasting, 
com uma produção centralizada emitida 
para as massas por meio de uma estrutura de 
comunicação unidirecional em níveis. Ou seja,  
a estrutura midiática e a organização social 
mantinham uma relação de similaridade, ambas 
verticalizadas na sua produção e organização.

Contudo, as redes sociais digitais (RSD), 
mesmo com todo o seu teor e viés econômico, 
criadas num momento em que a sociedade 
está altamente verticalizada,  passaram a 
proporcionar aos seus usuários experiências 
de relações sociais horizontalizadas. Nossa 
discussão, portanto, levou-nos a considerar que 
as experiências com as RSD, do ponto de vista 
da estrutura das relações, estão na contramão 
da própria organização social vigente, pois elas 
proporcionam experiências relacionais distintas 
daquelas que os sujeitos experimentam na vida 
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cotidiana. Ou seja, em geral, nos espaços reais, 
as relações sociais se organizam a partir de uma 
hierarquia (chefe-funcionário, pai-filho etc), e 
nas RSD essa hierarquia não existe.

Pensamos que esse fato possibilita, 
por princípio, uma contradição em termos de 
experiência. É uma clivagem do ponto de vista 
da experiência humana, em termos da relação 
do sujeito com o coletivo. Pensar o coletivo, até 
então, em praticamente qualquer dimensão e 
lugar, era pressupor ter alguém ou algum grupo 
que assumia uma condição superior aos demais, 
independentemente de se isso se dava por aspectos 
econômicos ou culturais. Não nos interessa 
discutir aqui a natureza dessa superioridade, mas 
sim a superioridade em si, pois a existência de 
uma superioridade implica, necessariamente, a 
existência de uma inferioridade.

Essa linha de raciocínio encontrou algum 
subsídio nos textos de Manuel Castells. Em 
relação aos fatores econômicos relacionados 
à internet, Castells (1999, 2003) nos traz uma 
reflexão interessante. Diz ele:

A elasticidade da Internet a torna 
particularmente suscetível a intensificar 
tendências contraditórias presentes em 
nosso mundo. Nem utopia nem distopia, 
a Internet é a expressão de nós mesmos 
através de um código de comunicação 
específico, que devemos compreender se 
quisermos mudar nossa realidade. [...] [A 
invenção da Internet] reforça também a 
ideia de que a cooperação e a liberdade 
de informação podem ser mais propícias à 
inovação do que a competição e os direitos 
de propriedade. (CASTELLS, 2003, p. 75).

Ou seja, Castells discutiu esse aspecto 
antes do surgimento das RSD, num momento 
em que a internet ainda funcionava de forma 
menos interativa-comunicacional, os usos 
eram basicamente de “retirar” da rede aquilo 
que “alguém da área”, em algum lugar havia 
colocado. O que a nova geração da internet 
possibilitou foi um uso coletivo e aberto: 

qualquer pessoa com pouco conhecimento 
de informática pode inserir, criar e retirar 
conteúdos da rede. Esse uso social sem passar 
por níveis hierárquicos é que marca um novo 
momento, que ficou conhecido como a Web 2.0.

Nesse sentido, a contradição pode ser 
indicada pelo modelo social e econômico 
vigente, o qual não apresenta nenhum sinal 
de que busca, defende ou quer uma estrutura 
horizontalizada, em que nível for. Ao contrário: 
a estrutura da sociedade atual é altamente 
verticalizada, com centros de poder não mais 
focados em pessoas, tal como descrito por 
Marx na dualidade burgueses-proletários, mas 
que ainda permanecem encarnados em outros 
agentes: o mercado, os acionistas, os governos 
etc. Podemos observar que o modelo econômico,  
e, por decorrência, o social, adotado nas 
últimas décadas é de uma estrutura conectada 
para a realização dos seus negócios e processos 
por meio das tecnologias de comunicação. A 
internet em si viabiliza esse modelo econômico, 
mas não transpõe para o modelo social a 
estrutura horizontalizada e descentralizada 
de relações. Contudo, a tecnologia das RSD 
foi pensada, idealizada e construída para 
proporcionar relações horizontalizadas, sob 
a égide de um sistema fortemente alicerçado 
sobre a verticalidade.

Nesse sentido é que nos pareceu 
contraditório que a ideia de rede social, 
enquanto imagem e conceito, pudesse servir 
como parâmetro para o desenvolvimento de 
uma tecnologia que possibilita uma experiência 
contrária ao próprio conceito.

Considerando como hipótese que a 
criação das redes sociais digitais, assim como 
provavelmente todos os demais inventos na 
história humana, tenha sido forjada para 
suprir uma necessidade objetiva ou subjetiva, 
quais necessidades subjetivas estavam em 
jogo naquele momento? O que motivou a 
concepção da rede social digital? Mas, mais 
importante ainda é entender o que motiva as 
pessoas a aderirem às redes sociais digitais em 
escala global. Com base em que conceito, ideia 
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ou experiência, a ferramenta foi idealizada 
(enquanto projeto) e depois concretizada num 
produto, tal como o Orkut, Facebook etc?

Isso nos levou a buscar compreender essa 
relação entre pensamento-linguagem-ação. Se 
a tecnologia foi projetada, se partiu de uma 
ideia, necessariamente está inserida no campo 
da linguagem, pois só é possível idealizar algo 
que seja compreensível pelo pensamento e 
que, portanto, tenha uma palavra que possa 
nomear o objeto. Nesse campo, buscamos 
referência na psicologia, em particular nos 
estudos de Vygotsky em torno da construção 
social da linguagem, e na antropologia, com 
as contribuições de Lévi-Strauss. Duas citações 
podem nos ajudar nessa discussão:

No principio era a ação. A palavra não foi 
o princípio – a ação já existia antes dela; a 
palavra é o final do desenvolvimento, o co-
roamento da ação. (VYGOTSKY, 1993, p. 131)

[...] dum ponto de vista lógico pode-se 
compreender por que razão se utilizam 
imagens tiradas da experiência. Esta é a 
originalidade do pensamento mitológico 
– desempenhar o papel do pensamento 
conceptual. (LÉVI-STRAUSS, 1987, p. 29)

Pela perspectiva de Vygotsky, pudemos 
compreender que é a experiência que traz 
os elementos para o pensamento, para a 
formulação do conceito. Portanto, do ponto de 
vista da psicologia, o conceito é forjado como 
resultado da ação interiorizada, compreendida 
e formalizada pela palavra, a qual, mediante 
os usos em contextos distintos, constitui 
significados que passam a ser compartilhados 
pelos grupos humanos. Disse ainda o autor 
bielo-russo:

[...] a formação de conceitos é um processo 
criativo, e não um processo mecânico 
e passivo; […] um conceito surge e se 
configura no curso de uma operação 
complexa, voltada para a solução de algum 

problema [...] [tampouco] segue o modelo 
de uma cadeia associativa [...] trata-se de 
um processo orientado para um objetivo, 
uma série de operações que servem de 
passos em direção a um objetivo final. 
(VYGOTSKY, 1987, p. 47) 

Essas questões nos abriram uma série 
de questionamentos, pois, se retomarmos as 
experiências mais arcaicas de formação da 
linguagem, indagamos qual a base concreta da 
experiência do sujeito com o meio que permitiu 
a constituição do conceito de rede. E, depois 
disso, qual foi a experiência que permitiu 
vincular o conceito-objeto rede à dimensão do 
social, associando-o à organização coletiva dos 
sujeitos? E, por fim, como toda essa experiência 
em torno do conceito de rede (hierárquica, 
vinculada à experiência real versus não-
hierárquica, mais relacionada à utopia) motivou 
a idealização e concretização da tecnologia das 
RSD? Que tendências intrínsecas aos sujeitos 
mobilizaram-nos no nível do pensamento, 
primeiro para a criação do conceito, da palavra 
que nomeava um objeto, e, posteriormente, 
para transportar esse conceito para nomear 
um comportamento social? Qual a relação 
entre rede (reticular, linhas e nós conectados 
horizontalmente) com relação social (indivíduos 
isolados, organizados verticalmente)? 

Na imagem, no objeto rede, o que se 
tem é uma continuidade de linhas que se 
cruzam e se entrelaçam, passando pelos nós, 
criando ligações entre eles, e essa dependência 
entre todas as linhas da rede objetivada pelos 
nós constitui a própria essência da rede. Não 
existe rede se não houver linhas fortemente 
interconectadas. O que caracteriza a rede é a 
absoluta dependência de todos os nós entre si. 

O conceito puro de sociedade ou de 
indivíduo são abstrações, assim como a ideia 
de que o indivíduo se resume à sua dimensão 
biológica, pois, a rigor, o conceito de indivíduo 
significa muito mais do que seu corpo. Por 
indivíduo, compreende-se o ser biológico que 
se diferencia (portanto, se desvincula) dos 
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demais quanto aos interesses e pontos de vista, 
que faz substância de si mesmo e coloca como 
norma a sua autopreservação e seu próprio 
desenvolvimento pela construção de uma 
subjetividade, de um pensamento autônomo 
(ADORNO; HORKHEIMER, 1973). Está, 
portanto, na própria essência do indivíduo, 
a autonomia, a diferenciação e, em alguma 
medida, a desvinculação. Essa compreensão 
significa que, ao mesmo tempo em que 
indivíduo é um ser aprisionado (à sociedade, 
pois só existe indivíduo se existir sociedade), 
é liberto (o indivíduo só é indivíduo caso se 
diferencie do todo na sua individualidade).

Sabemos que a relação do indivíduo com 
a coletividade na atualidade é marcada por forte 
competitividade e individualismo, ou seja, ele 
está inserido na sociedade por meio de relações 
frágeis (ADORNO; HORKHEIMER, 1986; 
MARCUSE, 1982; HARVEY, 1994; CROCHIK, 
1999). Com isso, parece-nos haver uma 
contradição em termos de experiência subjetiva 
entre as relações nas redes sociais digitais e 
na vida cotidiana. Nos relacionamentos por 
meio das redes sociais digitais, é possível 
falar em compartilhamento, em coletividade 
de iguais; nos demais espaços, não é possível, 
pois na sociedade predomina a competição e 
o individualismo. A contradição se expressa, 
portanto, entre a experiência na sociedade, 
que é marcada por uma estrutura hierárquica, 
e aquela vivida nas redes sociais digitais, que é 
oposta à hierarquia. 

Diante dessa questão instigante em torno 
do conceito, motivamo-nos a mapear os grupos de 
pesquisadores brasileiros cuja temática sejam as 
redes sociais. Onde estão esses grupos? A que áreas 
do conhecimento e instituições estão vinculados? 
Por quais temas se interessam? Para finalizar 
este artigo, apresentamos alguns resultados desse 
levantamento, que teve fundamentalmente a 
proposta de traçar o perfil de tais grupos. 

A pesquisa e os pesquisadores 
das redes sociais

O levantamento de dados foi realizado 
na base de dados do Diretório de Grupos de 
Pesquisa do CNPq, com as palavras-chave rede 
social e rede social digital, no singular e no 
plural. A coleta ocorreu no primeiro semestre 
de 2013 e, naquele momento, encontramos 
307 grupos de pesquisa, sendo que 284 foram 
localizados com o termo rede social e 23, com o 
termo rede social digital.

Para a organização dos dados, criamos 
um instrumento de pesquisa com os seguintes 
campos: nome do grupo, descrição, ano de 
criação, endereço eletrônico, líder, área de 
conhecimento, curso de graduação ou pós-
graduação e instituição a que está vinculado. 
Os dados foram inseridos numa planilha do 
Excel e, depois, importados para tratamento no 
software estatístico Sphinx Léxica V. 5.0.

Em termos de ano de criação, não 
estabelecemos limite temporal. Encontramos o 
primeiro grupo com registro de 1982. Sabemos 
que, nessa época, ainda não existia esse 
aplicativo do CNPq para registro eletrônico dos 
grupos de pesquisa. Portanto, consideramos 
que os líderes tenham colocado essas datas 
para registrar o início efetivo das pesquisas nas 
universidades. Os resultados estão na Tabela 1.

Para analisar se a quantidade de grupos ano 
a ano poderia apresentar um crescimento regular, 
ou seja, uma elevação esperada,  foi utilizado 
o teste do Qui2. O resultado nos mostrou que os 
anos de 2002 (7,1%), 2006 (7,7%), 2008 (9%), 2009 
(9,6%) e 2010 (14,1%) apresentaram quantidade de 
grupos que foi considerada acima da quantidade 
esperada dentro da curva de crescimento em 
relação aos anos anteriores. Isso nos indicou que 
o assunto pode, de alguma maneira, ter mobilizado 
os pesquisadores de forma mais intensa a partir do 
início do século XXI. 
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Tabela 1 - Distribuição de frequência quanto ao ano de criação 
dos grupos de pesquisa

Ano Freq. %

1982 1 0,3%
1983 1 0,3%
1985 1 0,3%
1986 2 0,6%
1988 3 1,0%
1989 1 0,3%
1990 2 0,6%
1991 1 0,3%
1992 2 0,6%
1993 5 1,6%
1994 3 1,0%
1995 9 2,9%
1996 8 2,6%
1997 5 1,6%
1998 6 1,9%
1999 3 1,0%
2000 20 6,4%
2001 5 1,6%
2002* 22 7,1%
2003 11 3,5%
2004 21 6,7%
2005 12 3,9%
2006 24 7,7%
2007 12 3,9%
2008 28 9,0%
2009 30 9,6%
2010 44 14,1%
2011 20 6,4%
2012 10 3,2%
TOTAL 312 100%

Fonte: Elaboração dos autores.
*O teste do Qui2 apresentou o resultado de 313,54, com gl = 28, 1-p = 
>99,99% e foi calculado com frequências teóricas iguais para cada categoria. 
Apresentou valores acima dos esperados nos anos hachurados na tabela.

Procuramos empreender a análise também 
em termos geográficos, organizando os dados se-
gundo as regiões brasileiras. Vejamos abaixo.

Tabela 2 - Distribuição de frequência quanto à quantidade de 
grupos de pesquisa por região do Brasil

Região Freq. % Total por região* %

Norte 7 2,2% 1083 0,6%
Nordeste 70 22,4% 1965 3,6%

Centro 26 8,3% 5858 0,4%

Sudeste** 138 44,2% 12.877 1,1%

Sul 71 22,8% 6204 1,1%
TOTAL 312 100% 27.987 1,1%

Fonte: Elaboração dos autores.
*Total de Grupos de Pesquisa segundo o censo de 2010. Fonte:<www.cnpq.br>.
** O teste do Qui2 apresentou o resultado de 164,12, com gl = 4, 1-p = >99,99%. 
O Qui2 é calculado com frequências teóricas iguais para cada categoria. 
Apresentou valores acima dos esperados nos anos hachurados na tabela.

Em termos regionais, a região sudeste 
(44,2%) foi a que apresentou uma quantidade 
relativamente superior às demais, mostrando 
que a distribuição pelas regiões não é 
equilibrada. Contudo, numa análise em termos 
de proporcionalidade da quantidade de grupos 
de pesquisa sobre redes sociais em cada região e 
o total de grupos de pesquisa da mesma região, 
o nordeste é a que apresenta uma quantidade 
proporcional maior de grupos de pesquisa 
sobre redes sociais (3,6%) em relação ao total 
de grupos de pesquisa da região. Nas demais 
regiões, as proporções mantêm-se em torno de 
1%, como pode ser observado na tabela 2.

Em relação às instituições, não foi possível 
mostrar os dados na forma de tabela devido à 
sua extensão; por isso, optamos por fornecer 
apenas os mais relevantes. Quanto à distribuição 
pelas IES, apresentaram quantidade de grupos 
acima do esperado a USP (5,8%), UFRGS (4,2%), 
FIOCRUZ (3,9%), UFRJ (3,9%), UNB (3,9%) e 
UFBA (2,9%). Dentre essas, somente a FIOCRUZ 
e a UFRJ possuem grupos de pesquisa sobre redes 
sociais vinculados à área das ciências da saúde. 
Nas demais, os grupos estão em duas áreas: 
ciências sociais aplicadas e ciências humanas, 
às quais estão vinculados, respectivamente, os 
cursos de comunicação e educação.

Em termos de vinculação à área do 
conhecimento, na tabela 3, apresentamos os 
resultados da distribuição. 

Tabela 3 – Distribuição de frequência dos grupos de pesquisa 
pelas áreas do conhecimento

Área Freq. %

Ciências sociais aplicadas* 124 39,7%

Ciências humanas 104 33,3%

Ciências da saúde 37 11,9%

Engenharias e C. computação 32 10,3%

Ciências exatas e da terra 8 2,6%

Linguística, letras e artes 5 1,6%

Ciências agrárias 2 0,6%

TOTAL CIT. 312 100%

Fonte: Elaboração dos autores.
* O teste do Qui2 apresentou o resultado de 409,64, com gl = 7, 1-p = >99,99%. 
O Qui2 é calculado com frequências teóricas iguais para cada categoria. 
Apresentou valores acima dos esperados nos anos hachurados na tabela.
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Nessas áreas, os cursos de comunicação 
e educação são os que mais possuem grupos de 
pesquisa vinculados, pois apresentaram valores 
acima do esperado, em função dos resultados 
encontrados com o teste estatístico aplicado. E, 
para finalizar os dados de perfil desses grupos, 
realizamos tratamento analítico e estatístico para 
compreender suas temáticas de maior interesse. 
Para tanto, fizemos inicialmente um trabalho 
de categorização sobre a variável em que foram 
inseridos na íntegra os textos de descrição do 
grupo e das linhas de pesquisa registrados na 
base de dados do CNPq,  que devem refletir 
o escopo de atuação do grupo. Cabe ainda 
observar que a quantidade de citações é superior 
à quantidade de grupos de pesquisa, pois essa 
variável era de múltipla escolha, já que, em 
geral, os grupos tratavam de mais de um tema. O 
resultado encontra-se na Tabela 4.

Tabela 4 – Distribuição de frequência quanto aos temas de 
pesquisa dos grupos de pesquisa 

Temas de Pesquisa Freq. %

Questões econômicas e sociais* 74 9,7%

Transformações sociais e culturais 69 9,0%

Colaboração, processos em rede 59 7,7%

Estudos de organizações 59 7,7%

Políticas públicas 58 7,6%

Tecnologia digital e comunicação 57 7,5%

Redes sociais, estrutura das 52 6,8%

Informação e conhecimento 50 6,6%

Saúde e inovação tecnológica 49 6,4%

Educação e tecnologia 48 6,3%

Questões urbanas 31 4,1%

Desenvolvimento de tecnologia 30 3,9%

Subjetividade e tecnologia digital 20 2,6%

Formação profissional 19 2,5%

Inclusão 17 2,2%

Cibercultura 12 1,6%

Questões rurais 11 1,4%

Processos democráticos 10 1,3%

Estudos ecológicos e biológicos 7 0,9%

Pessoas com deficiência 4 0,5%

Total cit. 763 100%

Fonte: Elaboração dos autores.
* O teste do Qui2 apresentou o resultado de 277,12, com gl = 21, 1-p = 
>99,99%. O Qui2 é calculado com frequências teóricas iguais para cada 
categoria e foi construído sobre 312 observações. Os percentuais são 
calculados em relação ao número de citações. Apresentou valores acima 
dos esperados nos anos hachurados na tabela.

Conforme podemos observar na tabela 4, 
as categorias analíticas “Questões econômicas 
e sociais” (9,7%) e “Transformações sociais e 
culturais” (9%) foram as que apresentaram uma 
quantidade de citações acima do esperado, ou 
seja, esses assuntos surgem entre os grupos de 
pesquisa numa incidência maior em relação 
aos demais. Se confrontamos esse resultado 
com os dados anteriores em relação às áreas do 
conhecimento com maior número de grupos de 
pesquisa (comunicação e educação), podemos 
inferir que os grupos de pesquisa que têm como 
tema as redes sociais e estão vinculados a essas áreas 
preocupam-se com os processos sociais ligados às 
dimensões econômicas e culturais. Esse aspecto 
denota um perfil da pesquisa brasileira sobre o 
tema das redes sociais com forte comprometimento 
social, pois também identificamos que os autores 
mais citados são da sociologia e filosofia: Manuel 
Castells e Pierre Lévy.

Essa característica nos indica que 
a produção brasileira sobre redes sociais 
está sendo construída alicerçada em bases 
sociológica e humanística, e menos sobre uma 
base tecnológica ou comportamental, que é 
uma das características da produção científica 
estadunidense sobre redes sociais.

Considerações sobre a pesquisa

Numa pesquisa, sabemos por onde 
começar, mas nem sempre onde terminar. A 
investigação que nos propusemos a realizar 
inicialmente se restringia a analisar a produção 
bibliográfica brasileira sobre o tema das redes 
sociais digitais e identificar potencialidades 
para seu uso em ações de promoção da saúde.

Esse percurso trouxe à tona questões 
de fundo, de cunho filosófico e sociológico, 
que nos desafiavam a adentrar ainda mais 
o assunto. Finalizamos a pesquisa em julho 
de 2013 com a certeza de que desnudamos 
unicamente algumas faces da problemática das 
RSD e do contexto social.

A sociedade, enquanto constructo 
conceitual, só foi possível quando o ser biológico 
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se desvinculou da natureza e constituiu-se como 
um ser cultural. Cada um é uma linha que tece 
sua história. Por isso, podemos falar de “linha 
da vida”, “linha do tempo”. A linha tem direção 
e sentido dualizado (cima, baixo; esquerda, 
direita), tem duas pontas, pode representar 
passado e futuro. Rede, por seu turno, espraia-se 
para os quatro lados. Suas linhas se interligam 
em mil nós como vínculos indissolúveis. Isso 
constitui uma rede. Se os nós forem desfeitos, a 
rede deixa de existir, torna-se um emaranhado 
de linhas. Sua essência são suas ligações.

Nesse sentido, muito mais que uma 
tecnologia da moda, as RSD podem estar 
respondendo a anseios humanos e podem 
ser elementos de tensão na sociedade atual. 
Manifestações organizadas pela rede são 
noticiadas com frequência, mostrando o 
potencial de mobilização social. A U-topia 
de Thomas Morus, do “lugar que não existe”, 
parece-nos em muito com o fenômeno das redes 
sociais digitais: ele existe, mas não podemos 
apanhá-lo. Mas essas são questões ainda em 
aberto, desafiando-nos permanentemente.
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Uma discussão sobre as práticas de anorexia e bulimia 
como estéticas de existência 

Marisa Helena Silva FarahI 
Cecilia Hanna MateI

Resumo

Este artigo tem por finalidade apresentar a análise realizada a 
respeito das práticas de emagrecimento, manutenção do peso e das 
formas corporais, a partir do relato de jovens anoréxicas e bulímicas 
autodenominadas Annas e Mias, no espaço virtual. Tem como objetivo 
educacional trazer situações de vida jovem na contemporaneidade 
para pensá-las nos contextos escolares, considerando que a 
temática do emagrecimento frequentemente atravessa o período 
da adolescência, fase marcada pelo relacionamento com diferentes 
professores das áreas específicas. As fontes utilizadas para a análise 
aqui feita são textos descritivos que se apresentam nos blogs dessas 
jovens, por meio dos quais manifestam as regras de conduta para 
tornarem-se Annas e Mias. A análise realizada em torno dessas 
práticas e discursos ensejou a possibilidade de inseri-las em três 
conjuntos de experiências, que se imbricam: as experiências das 
modificações corporais, as experiências identitárias virtuais e as 
experiências de si. Com essas reflexões, quisemos mostrar que esses 
e outros acontecimentos, embora possam parecer distantes da sala 
de aula, atravessam os muros da escola, são visíveis, manifestam-se 
e podem nos ajudar a reinventar a docência. 
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Introdução

Corpo e identidade1 são temáticas 
que podem ser tratadas em paisagens 
epistemológicas bastante diversificadas. No 
entanto, constituem duas faces de uma mesma 
moeda. Ou seja, ao tratarmos das questões que 
envolvem o corpo, quer em suas dimensões 
biológica, psicossexual, política, econômica, 
sociocultural ou histórica, invariavelmente 
defrontamo-nos com elementos que tratam de 
identidades individuais, coletivas, culturais, 
familiares, escolares etc. 

O par corpo-identidade é aqui trazido 
em relação, ou seja, como um feixe imbricado 
de nós que assinala a dificuldade de definição 
de suas fronteiras, diante do fato de que somos 
sujeito-corpo e de que não há possibilidade de 
nenhum processo de subjetivação sem tal unida-
de de existência. O pensamento condicionante e 
subjacente a isso é a perspectiva de permanên-
cia, ainda que provisória, de um conjunto de 
elementos psíquicos experimentados pelo sujei-
to como desejo de construção de um si que ora 
busca se diferenciar do outro, ora se vê refletido 
no outro, além de apresentar um conjunto de 
elementos físicos e biológicos que caracterizam 
o humano. Ambos (o eu e o outro) aparecem, 
assim, inseridos num campo de forças que, além 
do afetivo, constitui-se, simultaneamente, pelos 
campos cultural, social e político. 

Nesse sentido, propõe-se uma discussão 
sobre o acontecimento da anorexia e da bulimia, 
partindo do relato das práticas de emagrecimento 
de jovens – manutenção do peso e do formato 
corporal –, no sentido da relação existente 
entre o corpo e a identidade na constituição do 
sujeito. Observamos que essas práticas surgem, 
mais evidentemente, no período inicial da 
adolescência, sem idade final demarcada. Por 
outro lado, tais práticas também podem ocorrer 
desde o final da infância, como resultado do 
1- Este artigo é um desdobramento de tese de doutorado intitulada Corpo-
identidade: leituras, práticas e vivências na formação de professores em 
diferentes licenciaturas, defendida por Marisa Helena Silva Farah, em 2011, 
na Faculdade de Educação da USP, sob a orientação da Profª. Drª. Cecilia 
Hanna Mate.

apelo geral pela magreza, especialmente a 
feminina, em nossa sociedade. 

No entanto, parece fecundo levar 
em consideração que, sendo a adolescência 
um período de grandes mudanças físicas, 
fisiológicas, psicológicas e sociais, é também 
um momento de reformulação do eu que 
se despede da infância para atingir a idade 
adulta. Tal período coincide com a entrada do 
adolescente no ensino fundamental II e com o 
início da atuação de diferentes professores de 
áreas específicas, momento em que o currículo 
escolar se diversifica em diferentes disciplinas. 
É, portanto, em torno desse momento que se 
busca pensar os sujeitos-corpos que habitam a 
sala de aula. 

Procedimentos analíticos

As reflexões que seguem foram realizadas 
durante o ano de 2012, tomando como 
referência os relatos das práticas de jovens do 
sexo feminino, veiculadas no espaço virtual – 
40 blogs nacionais –, bem como as postagens 
dos anos anteriores. O critério de seleção dos 
blogs tem relação com a adesão dessas jovens 
à anorexia e à bulimia como um estilo de vida. 

A análise considera, primeiramente, a inci-
dência de aparição dos elementos virtuais em dois 
textos  que se repetem nos blogs analisados, consi-
derados aqui como essenciais, pois indicam: acon-
selhamento, incitamento e prescrição para a manu-
tenção da magreza; formação de uma identidade 
coletiva; e conjunto de técnicas que objetivam 
um gerenciamento de si. Os textos são intitulados 
“Dicionário Ana & Mia” e “Como se tornar uma 
Ana”, mas podem se apresentar com variações 
nos títulos, embora sem alterar estruturalmente o 
conteúdo. Num segundo momento, a análise bus-
ca demonstrar como os discursos e práticas dessas 
jovens podem ser inseridas no conjunto das expe-
riências das modificações corporais e das experi-
ências identitárias virtuais apresentadas por Farah 
(2011). Nesse sentido, o conceito de experiências 
de si, desenvolvido pelo filósofo Michel Foucault 
(2009), auxilia-nos a pensar o tema. 
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Como parte da discussão do problema, 
apresentamos a seguir o quadro médico 
que classifica a anorexia e a bulimia como 
transtornos alimentares.

Transtornos alimentares: 
anorexia e bulimia

A anorexia nervosa (AN) e a bulimia 
nervosa (BN) são consideradas pelos especialistas 
da saúde como pertencentes ao quadro de 
transtornos alimentares (TA) e têm sido estudadas 
tanto nos segmentos da medicina (psiquiatria, 
endocrinologia, nutrição, farmacologia) e da 
biologia (genética e neurologia), como nos 
segmentos da sociologia e da psicologia. 

O atendimento aos indivíduos diagnosti-
cados com TA busca frequentemente um acor-
do interdisciplinar para direcionar o tratamen-
to, diante da multifatorialidade que o referido 
transtorno apresenta – fatores predisponentes 
(individuais, familiares e socioculturais); fato-
res precipitantes (dietas e eventos estressores); e 
fatores mantenedores (fisiológico, psicológico e 
cultural)2  –,  além  da comorbidade, ou seja, a 
presença de dois ou mais transtornos num mes-
mo indivíduo clinicamente diagnosticado.

Cordás (2004) aponta que as doenças 
pertencentes ao grupo dos transtornos alimentares 
costumam afetar especialmente “adolescentes 
e adultos jovens do sexo feminino, levando 
a marcantes prejuízos psicológicos, sociais e 
aumento de morbidade e mortalidade” (p. 155).

Em 2002, a American Psychiatric 
Association (APA) aponta que 90% dos casos 
de anorexia nervosa ocorrem em mulheres. Por 
outro lado, Melin e Araújo (2002) sinalizam 
a dificuldade de diagnóstico de AN e BN em 
homens, diante das diferenças entre os gêneros 
a respeito dos motivos que levam os homens a 
fazer dietas e dos conflitos em relação às formas 
corporais e às alterações endócrinas. 

2- Ver especialmente: Morgan; Vecchiatti; Negrão (2002).

Segundo os critérios de classificação3 
e diagnóstico da Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (DSM)4 de 1994, 
o termo anorexia, derivado do grego orexis 
(apetite, desejo) e do prefixo an (privação, 
ausência), não é considerado adequado, pois, 
no caso do indivíduo anoréxico, não há falta 
de apetite, mas uma atitude deliberada do 
indivíduo de não comer. Por outro lado, sendo 
a anorexia considerada um distúrbio alimentar, 
sua característica seria a recusa do indivíduo 
a manter seu peso corporal na faixa normal 
considerada mínima pelos especialistas da saúde.

Esses sujeitos, que temem ganhar peso 
ou ficar gordos, utilizam métodos de redução 
alimentar, que vão desde um regime alimentar 
muito restrito até a purgação – vômito indu-
zido e  uso de laxantes e diuréticos.  Uma das 
consequências fisiológicas para o sexo femi-
nino é a alteração do ciclo menstrual, dentre 
outros problemas. Em ambos os sexos, quando 
o transtorno é analisado de uma perspectiva 
psicológica, observa-se uma distorção da ima-
gem corporal (que ocorre também nos casos de 
bulimia), diante da importância dada ao peso e 
à forma corporal. Nesse sentido, o transtorno 
também pode ser classificado como transtorno 
dismórfico corporal (TDC).

A anorexia nervosa pode ser dividida 
em tipo restritivo e tipo compulsão periódica/ 
purgativo, significando, no primeiro caso, o 
uso de dietas, jejuns e exercícios excessivos e, 
no segundo caso, um quadro de compulsões 
periódicas e purgações, ou ambas.

Dentre vários estudos realizados sobre 
o tema, há um estudo histórico (ARAÚJO et 
al., 2012) que discute os discursos dominantes 
sobre a anorexia nervosa:

3- É importante não perder de vista a perspectiva crítica a essas 
classificações. Como exemplo, citamos o artigo de Renata Guarido 
(2007), que problematiza tais classificações como modo de medicalizar o 
sofrimento psíquico.
4- Manual para profissionais da área da saúde mental que apresenta 
uma classificação dos transtornos mentais e critérios para diagnóstico, 
de acordo com a American Psychiatric Association – APA (Associação 
Americana de Psiquiatria). Em maio de 2013, foi oficialmente apresentada 
pela APA a edição DSM-V.
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o [discurso] da família psicossomática, 
na base da etiologia da doença; o da 
família “adoecida”, que se reorganiza em 
torno da doença; da família resiliente, 
que apoia a recuperação e vence a 
doença. Cada um destes pressupostos 
criou diferentes personagens narrativas, 
distribuindo o papel de vilões, vítimas e 
heróis diferenciadamente aos pais, irmãos, 
anoréticos e terapeuta. (p. 479).

Já a bulimia nervosa, cuja denominação 
é uma união dos termos gregos boul (boi) ou 
bou (grande quantidade) com lemos (fome), 
está relacionada às compulsões periódicas de 
alimentação (ingestão alimentar, em um período 
aproximado de duas horas, de uma quantidade 
superior àquela que a maioria dos indivíduos 
consumiria nas mesmas circunstâncias) e 
práticas de compensação, como métodos para 
evitar ganho de peso. O transtorno é qualificado 
como tal quando a compulsão periódica e as 
compensações ocorrem, em média, durante três 
meses e pelo menos duas vezes por semana 
(DSM-IV, 1994).

Tal qual no indivíduo com anorexia, 
a forma e o peso corporal são critérios 
fundamentais na autoavaliação do sujeito 
bulímico. No entanto, na maioria das vezes, 
eles apresentam o peso considerado normal na 
relação idade-altura, embora alguns possam 
estar com um peso levemente acima ou abaixo 
do normal. 

Há dois tipos bulímicos: o tipo purgativo, 
no qual o indivíduo vomita por autoindução, 
utiliza laxantes diuréticos ou enemas5, e o 
tipo sem purgação, em que o indivíduo realiza 
compensação (jejuns, exercícios excessivos) 
para a ingestão compulsiva de alimentos, sem 
outros comportamentos.

Como apontado acima, esses dois 
transtornos alimentares, embora se configurem 
de forma diferente, estão totalmente relacionados 

5- Enema: introdução de substâncias líquidas ou semi-líquidas através 
do esfíncter anal, com o objetivo de induzir a defecação ou ministrar 
medicamentos.

nas diversas experiências contemporâneas que 
se faz com o próprio corpo. Essas experiências 
implicam uma expectativa de mudança radical 
no formato corporal, bem como na maneira de 
ser e estar no mundo. 

Annas e Mias

Anorexia: vem do latim. Significa sem 
fome. É um distúrbio alimentar (do ponto 
de vista médico) e psicológico. Do ponto de 
vista anoréxico, a anorexia é um estilo de 
vida em que a pessoa come muito pouco, 
apenas o suficiente para sobreviver, passa 
“às vezes” dias sem comer e gosta de um 
estilo de magreza como ideal de beleza. Nós 
anoréxicos(as) “apelidamos” nossa amiga de 
Anna ou Mia6. (Dicionário Ana & Mia)

Annas e Mias são termos utilizados 
como uma alusão à anorexia e à bulimia, bem 
como uma identidade coletiva constituída por 
jovens, especialmente do sexo feminino, que 
também podem se autodenominar princesas, 
anjos, borboletas, bonecas e crianças. O 
objetivo dessas jovens é chegar a um processo 
de emagrecimento ou à manutenção do baixo 
peso corporal por meio de dietas, ausência 
de alimentação, vômitos forçados, exercícios 
e medicação, investindo nessa tarefa sem 
limites relativos aos cuidados com a saúde. Os 
limites que separam as práticas relacionadas à 
anorexia e à bulimia são indicados por algumas 
participantes, como veremos mais adiante. 

As jovens se apresentam no espaço 
virtual por meio de blogs ou grupos fechados 
no Facebook, com perfis falsos – conforme elas 
mesmas relatam – para não serem identificadas, 
especialmente por seus familiares. Ao criar 
blogs ou registrar comentários nesses espaços, 
apresentando suas práticas, aconselhando ou 
pedindo conselhos, essas jovens estabeleceram 
seu espaço identitário denominado “Pró-Annas, 

6- Todos os textos referentes aos blogs serão apresentados aqui sem 
correções ortográficas.
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Annas e Mias” e variações envolvendo a palavra 
Ana, com o objetivo de se manter magra.

A utilização dos termos Anna e Mia 
parece indicar uma adoração a alguma 
entidade ou, então, uma essência a ser buscada 
diariamente em suas práticas: “Chegar a Anna, 
chegar a Mia!”, como um estado de êxtase em 
comunhão com uma deusa da beleza.

Nesse sentido, algumas participantes 
dos grupos referem-se a Anna ou a Mia como 
anorexia santa, uma referência às santas 
italianas que viveram entre 1200 e 1600 e 
tiveram comportamento anoréxico em resposta 
a uma estrutura social e patriarcal à qual 
estavam submetidas (CORDÁS; WEINBERG, 
2002; CORDÁS; CLAUDINO, 2002).

Podemos observar, no texto abaixo, uma 
busca da perfeição magra, de um corpo mínimo:

“Chegar a Anna” é chegar num estado 
natural do corpo. Um mecanismo natural 
de defesa para épocas de escassez.
Ser Anna é viver com o mínimo e não com 
nada. Pois sem nada, o único lugar a se 
chegar não é a perfeição e sim, a morte. Ser 
Anna é encontrar um equilíbrio entre a vida, 
a magreza e a beleza. (Dicionário Ana & Mia)

Algumas jovens relatam a adesão à 
magreza e ao grupo de Annas e Mias como 
consequência do sofrimento vivido em seu 
meio social, especialmente escolar, quando 
a magreza se configurou como determinante 
estético da beleza. Portanto, para elas, serem 
ou se sentirem gordas levou-as a estados de 
infelicidade e imoralidade, impedindo seu lugar 
de pertencimento nas identidades coletivas. 
Obviamente, esse sentimento de imoralidade 
é efeito de um discurso de verdade, conforme 
será apontado adiante. 

Considerando o risco de morte a que estão 
expostas, devido às práticas de emagrecimento 
levadas até o limite (quando se instala o 
transtorno alimentar), e à preocupação das 
famílias dessas jovens, pudemos perceber, em 
seus blogs, um fator importante. As postagens 

variam entre um período de comunicações 
diárias ou semanais e um período de ausência de 
postagens. Os motivos dessa ausência vão desde 
uma fragilidade da saúde – incluindo internações 
hospitalares – até a desconfiança dos familiares, 
amigos e psicoterapeutas, o que, em muitos casos, 
leva ao fechamento do blog. Posteriormente, elas 
podem reaparecer com outro perfil, em algum 
outro blog, sinalizando sua presença, ou então 
optar por abrir um novo blog. 

A aquisição do próprio blog constitui 
um ritual de passagem para essas jovens, pois 
reafirmam o pertencimento a uma identidade 
coletiva, bem como fortalecem suas identidades 
individuais. Isso pode ser visto pela criação 
de novos designs e formas de relatos para 
expressar ideias e experiências que propiciam 
o desenvolvimento de uma nova matriz a ser 
seguida – o blog criado – e uma expressão da 
rede identitária. 

Assim, Annas e Mias estabelecem um 
sistema de apoio mútuo na busca e manutenção 
da magreza, que pode ser identificado no 
conteúdo dos blogs a partir dos seguintes 
elementos: relato das atividades, indicações 
de dietas, conselhos, metas (de peso), frases e 
imagens de celebridades magras como incentivo 
para manter a dieta (Thinspiration7), medidas 
de autodisciplina, desafios, tabela de altura e 
peso, dicas de exercícios etc.

Soma-se a esse sistema o fato de se 
apresentarem com nomes falsos, como forma 
de se manter secretamente atuantes nos blogs. 
Uma outra prática no discurso virtual que 
indica também um sistema de apoio é a criação 
de um dicionário com vocabulário próprio 
para relatar suas práticas diárias, semanais ou 
mensais – dissimulação da magreza, das dietas, 
dos vômitos, das compulsões etc. –, sem que 
sejam identificadas.

Dessa maneira, para relatar práticas de 
automutilação ou de autoflagelo, utilizam as 
abreviaturas AM e AF, respectivamente. Ou, 
então, quando querem relatar a prática de 

7- Algo como “inspiração magra”, que viria a partir do estímulo de fotos 
de pessoas extremamente magras.
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vômito deliberado (ao ingerir uma quantidade 
de alimentos ou calorias acima das regras 
estabelecidas nas dietas), empregam a palavra 
Miar, abreviação de vomitar. Mas essas três 
práticas são condenadas por determinados grupos 
como forma de manutenção da magreza, por 
serem consideradas doentias. No entanto, isso não 
impede que sejam identificadas em seus relatos.

Especificamente, as práticas de emagre-
cimento se apresentam com os nomes No Food 
(identificado na escrita como NF), Low Food 
(identificado na escrita como LF) e Semi-NF. 
Caracterizam-se, respectivamente, por dietas ra-
dicais baseadas em ficar sem comer; comer pouco 
(de 70 a 800kcal) e; ingerir menos de 100 calorias. 
Nessa classificação, pode ser considerada uma 
Semi-NF aquela que ingerir pouquíssimas calo-
rias, até a quantia mínima de 1Kcal: 

Cuidado quando chegar a Ana para não 
ficar com anorexia-doença e viciar-se em 
NF, ficar com a auto-imagem distorcida e 
querer chegar a um nível de magreza que 
a única forma de conseguir é com a morte. 
(...) (Dicionário Ana & Mia, 2012).

Tal classificação da ingestão de calorias 
permite que as jovens mais experientes nessas 
práticas, e que se apresentam no blog com o 
menor peso, tornem-se referência (líderes) para 
as iniciantes. A partir daí, pode-se verificar essa 
liderança por meio das indicações de dietas, 
dicas de dissimulação, entre outros conselhos.

Como práticas de identificação entre 
Annas e Mias, e simultaneamente como um 
elemento sinalizador e controlador da dieta, 
elas estimulam o uso de pulseirinhas nas cores 
vermelha e roxa:

Pulseirinhas Ana e Mia é uma forma de 
antes de comermos e quebrar a dieta, nos 
lembrar-mos [sic] de nosso compromisso.
A pulseirinha vermelha significa anorexia. 
E a roxinha significa bulimia.
E, de certa forma, também é uma forma 
de nos reconhecer-mos [sic]. Se vir uma 

pessoa magra e vaidosa que come pouco, 
mais fala que come e evita comer que usa 
uma pulseirinha vermelha, é possível que 
ela seja Anna. (...) Se vir alguém normal, 
mas que sempre come sozinho (no quarto, 
evita comer em público) ou que quando 
vai a eventos como rodízio de pizza, vai 
ao banheiro assim que terminar de comer 
e come exageradamente, além do mais usa 
uma pulseirinha roxa de vez em quando, 
mantém as unhas curtas é possível que seja 
uma Mia. Compre ou faça logo uma pra 
você! (Dicionário Anna & Mia, 2012)

Outros conselhos, procedimentos e regras 
de conduta (de 20 a 53 itens, que variam nos 
diferentes blogs pesquisados) aparecem sob os 
títulos “Como tornar-se uma Ana”, “53 dicas para 
parar de comer”,  entre outros. São exemplos de 
alguns itens que constituem o texto:

1. Coma sempre o pequeno almoço; 2. 
Coma o mais devagar que puder; 3. Coma 
em frente ao espelho; 4. Quando tiveres 
ânsias (compulsão) por comida conta até 
100; 5. Pouse o garfo entre cada garfada; 
7. Disfarça a descoloração da pele debaixo 
das unhas por falta de nutrientes com ver-
niz de cor; 11. Limpa alguma coisa suja, de 
[sic] certeza que vais perder o apetite; 12. 
Escove os dentes; 20. Ande sempre com as 
nádegas contraídas 22. Imagine como será 
a comida no estômago e como a gordura 
será formada; 28. Veja sempre foto daquela 
thinspiration linda; 29. Pesa-te sempre; 33. 
Come pastilhas elásticas; 41. Durante os 
dias de nf ou lf muito baixo, pingue entre 3 
à 10 gotas de limão (com uma gota de zero 
cal, a gosto) em 500ml de água gelada; 45. 
Estabeleça punições. 
(53 DICAS...,2011).

Esses aconselhamentos e os demais 
conteúdos (receitas de dietas, desafios, tabela 
de altura e peso, metas etc.), comentários, 
confidências e confissões foram analisados 
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levando-se em conta os estudos de Michel 
Foucault, cujo domínio de análise está 
relacionado a certas práticas de grupos ou de 
indivíduos – discursivas e não discursivas. 
Esses estudos nos incitam a pensar sobre um 
determinado campo de ação, onde é possível 
perceber: a homogeneidade de práticas e as 
técnicas de fazer; a identificação das práticas 
a um campo do saber (práticas discursivas), a 
um campo do poder (relações com o outro) e a 
um campo da ética (relações consigo mesmo) e; 
a generalidade na qual se observam as relações 
entre os extremos (normal e anormal). Sobre 
essas bases, podemos pensar nesses conteúdos 
em discussão como um conjunto de técnicas 
que objetivam um gerenciamento constante de 
si, constituídas pelos elementos a seguir.

a) Técnicas de vigilância (alimentação, 
dieta e controle de peso): detalhamento dos 
tipos de alimentos que podem ser ingeridos, com 
especificações quanto à sua quantidade calórica; 
horários ideais de ingestão dos alimentos; tempo 
da mastigação; modo de ingestão; local da 
alimentação; tamanho do prato; dias específicos 
em que se pode ingerir uma quantidade maior de 
alimentos e; controle de peso diário.

b) Técnicas de controle (da fome e 
compulsão): ingestão de comprimidos para azia; 
descarte de comida “em excesso”; substituição de 
comida por ingestão constante de água; escovação 
dentária com maior freqüência; realização de 
limpeza em “coisas nojentas”; mastigação de 
pastilhas elásticas; visitar amigos onde não possa 
comer; posições corporais para diminuição de 
dores de estômago; sair com pouco dinheiro.

c) Técnicas de expurgo (dos alimentos): 
indicação dos mais variados tipos de laxantes e 
medicamentos em geral, que podem ser ingeridos 
separada ou conjuntamente, como o conhecido 
ECA – efedrina, cafeína e aspirina –, bem como 
detalhamento das formas “mais apropriadas” de 
incitar o vômito, com o objetivo de expurgar o 
alimento ingerido.

d) Técnicas de autopunição: embora não 
muito indicada entre elas, há um fortalecimento 
da prática de punições diante da fome ou 

da compulsão, que podem ser desde o AF 
(autoflagelo) até o AM (automutilação).

e) Técnicas de identificação: uso de 
pulseirinha roxa e vermelha, sinalizando ser 
Ana ou Mia.

f) Técnicas de disciplina corporal: desde a 
indicação de exercícios específicos até maneiras 
de se sentar, andar e deitar, com o intuito de 
queimar calorias ou evitar a fome.

g) Técnicas de visualização: incitação de 
imagens mentais sobre os efeitos negativos do 
alimento ou sobre o fato de tornar-se gorda. 
Nesse sentido, são também apresentadas as 
técnicas de introjeção, em que a proposta é 
manter uma contínua estimulação do olhar 
voltado para imagens de pessoas magras, 
lindas e bem-sucedidas (thinspiration), por 
meio de fotos postadas em seus blogs, e nos 
blogs indicados, como estímulo à autoestima na 
relação beleza-magreza.

h) Técnicas de disfarce: indicação de 
roupas que disfarçam a magreza, verniz para 
a descoloração das unhas, sacos de lixo para 
o descarte de comida em locais públicos, 
maquiagem para disfarçar as olheiras.

A partir dessa análise, mostra-se a seguir 
de que maneira tais práticas e técnicas podem 
ser inseridas, no campo das experiências das 
modificações corporais (EMC) e das experiências 
identitárias virtuais (EIV), como experiências que 
constituem o processo de modificação corporal 
e busca de uma nova identidade, ao qual 
chamamos de corpo-identidade (FARAH, 2011). 

As experiências e as 
experiências de si

 
Do lado do corpo, igualmente se manifestam

duas fantasias essenciais: desmaterialização e hibridação.
(FELINTO, 2005)

As experiências das modificações corporais 

No final do século XX e começo do século 
XXI, pudemos identificar a forte característica 
em diversos campos do saber – medicina 
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diagnóstica, ortopedia, neurofisiologia, arte, 
genética e mesmo no espaço cibernético, dentre 
outras – da necessidade de exploração do corpo 
que, levada ao limite, também se encontra na 
perspectiva estética (beleza) e pode se apresentar 
de forma híbrida ou não. 

Chamamos de experiências de modifica-
ções corporais (EMC) um grande grupo de ex-
periências sob o registro de determinadas mo-
dificações que se fazem no corpo, considerando 
que o critério para mantê-las sob esse feixe de 
ações é o de serem realizadas no tempo e no 
espaço desejados pelos sujeitos, bem como sob 
a determinação prévia de um design final. 

Tais experiências ainda podem ser di-
vididas em dois grandes blocos. O primeiro se 
constitui de modificações que se aproximam da 
forma humana e são conhecidas como culto ao 
corpo, incluindo os exercícios físicos e as incur-
sões estéticas alimentadas pela cosmética, mas-
sagens, nutrição, medicina cirúrgica (próteses 
funcionais, implantes, eliminação ou redução 
de gorduras etc.). Reunidas, essas experiências, 
que trazem uma série de práticas de controle e 
de vigilância sobre o corpo, visam a modificar 
cabelos, pele, formato do corpo e do rosto, para 
alisar, branquear, aumentar contornos ou reti-
rar excessos etc., de acordo com os padrões de 
beleza vigentes. Uma economia do corpo que se 
expande nos produtos, nos instrumentos cirúr-
gicos, na produção de próteses, nos tratamentos 
clínicos e nas academias.

O segundo bloco seria constituído pe-
las experiências que se distanciam da forma 
humana, conhecidas como body modification 
(BM), as quais alteram e registram no corpo as 
marcas dos protestos contra uma homogenei-
zação desses corpos – colocadas na pele, sob a 
pele, perfurando a pele. Caracterizam-se pelos 
piercings, escarificações, implantes, tatuagens, 
e, nessa mesma direção, os eventos das sus-
pensões (por ganchos), por se utilizarem de 
performances ritualísticas de prazer e dor.

Vergara (2007) aponta duas possibilidades 
para a dor na experiência da body modification: 
a primeira seria como válvula de escape dos 

conflitos e a segunda, como uma maneira 
de lidar com o prazer e o erotismo. Já Pires 
(2005) sinaliza que muitos dos seguidores da 
body modification iniciaram essas práticas na 
passagem para a vida adulta, como uma forma 
de marcar uma mudança em sua vida. 

Entende-se, assim, que a prática da 
anorexia e da bulimia, como estilo de vida 
adotado por determinados sujeitos aqui 
trazidos, pode ser considerada como uma 
tentativa de estabelecer a relação com os 
outros e consigo mesmo por meio do corpo, 
como apontado por Pires (2005) ao tratar das 
práticas de body modification:

 (...) Ao fixar no corpo, por livre iniciativa, 
de forma concreta, embora codificada, as 
inquietações e desejos de sua mente e de 
seu espírito, ele faz com que a intervenção 
corporal aja como um elo que unifica a 
dualidade existente entre o corpo físico e o 
corpo espiritual-mental. (p. 159).

Pode-se dizer que as inquietações e 
desejos apresentados nos grupos de Annas 
e Mias são resultantes de uma ausência do 
olhar do outro e que, num processo inverso 
de intervenção corporal, elas buscam 
desmaterializar o corpo por meio de uma 
magreza extrema: “Se não veem minha 
alma, que vejam meus ossos”8. Há um apelo 
à visibilidade, que se dá pela diminuição das 
dimensões corpóreas, para que a alma possa se 
revelar nos ossos visíveis. 

O paradoxo desse comportamento é que a 
condição de participação no grupo das Pró-Annas 
como estilo de vida está pautada no mesmo 
critério do regime de pertencimento do grupo 
social anterior, do qual se sentiram excluídas – 
ser magra –, com o terrível acréscimo de correrem 
o risco de morte. Isso indica os dois polos das 
relações de poder entre elas, dentro de um sistema 
de apoio perverso, como podemos ver abaixo, no 
espaço de comentários de um blog:

8- Fonte: http://natyanamiah.blogspot.com.br.
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25 06 2010 
julia (18:27:55): 
oi segui seu conselho estou um pau de vira 
tripa to no hospital morrendo e horrorosa 
to com 15kg meu marido me largo pq t 
magra de mais ele diz q eu to feia e q eu 
preciso de um medico pq sou loca
Resposta
17 08 2010 
Mileycha Valverde (20:45:10): 
Você precisa ter foco! Estabelecer limites 
e saber utilizar as informações ao seu 
redor. A decisão é sua! Você não precisa 
ser influenciada por ninguém. Saiba o que 
quer, e batalhe por isso. Boa sorte!

A busca de pertencimento ao grupo nos 
mostra o jogo de poder efetuado por aquela que 
é líder: a um só tempo, insiste no cumprimento 
das regras de conduta – disciplinamento 
do corpo para a magreza – e retira sua 
responsabilidade na coerção. 

A partir dessas considerações, podemos 
tentar entender as práticas realizadas por 
essas jovens dentro do campo das EMC nos 
dois blocos citados no início deste item, 
tomando os seguintes pontos: a) nas práticas 
de emagrecimento realizadas por essas jovens, 
há o desejo de um design final de seu corpo, 
num processo simultâneo de construção de 
suas identidades individuais e de pertencimento 
a uma identidade coletiva – Annas e Mias, 
princesas etc.; b)  O design final desejado é 
sempre renovado por uma nova técnica: de 
vigilância, de disciplinamento, de expurgo 
etc., que identifica seus constantes esforços e 
reverências às celebridades. Nesse sentido, o 
fator estético explícito encontra-se na busca do 
equilíbrio entre a vida, a magreza e a beleza; c)  
como num jogo de prazer e dor, essas jovens 
buscam superar os limites suportáveis da fome 
e da fraqueza corporal – tal qual o participante 
do body modification busca o prazer também na 
superação dos limites da dor – e demonstram 
a satisfação pelo peso diminuído, como num 
ritual de passagem.

Experiências identitárias virtuais

As experiências da anorexia e bulimia 
relatadas no espaço virtual aqui examinado, 
como um estilo de vida, também podem ser 
inseridas no conjunto que chamamos de ex-
periências identitárias virtuais (EIV), que cor-
respondem às diferentes formas de imersão e 
expressão no ciberespaço e que permitem novas 
possibilidades de entretenimento, de existência, 
de comunicação e de socialização.

Para Lemos (2007), o ciberespaço 
pode ser entendido na confluência de duas 
concepções: “como um lugar onde estamos 
quando entramos num ambiente simulado 
(realidade virtual), e como o conjunto de 
redes de computadores interligadas ou não 
em todo o planeta, a internet” (p. 128). O 
autor nos propõe pensar o ciberespaço como 
um não-lugar ou espaço imaginário – sem 
dimensões –, que se torna um espaço mágico 
pela sua ubiquidade, pelo tempo real em 
que as informações são transmitidas e pelo 
espaço não físico que ele representa. Nessa 
perspectiva, o ciberespaço se configura como 
a possibilidade de manipulação do mundo ou 
da “criação de um mundo paralelo, de uma 
memória coletiva, do imaginário, dos mitos 
e símbolos que perseguem o homem desde os 
tempos ancestrais” (p. 128-129), mas que anda 
lado a lado com a racionalidade tecnológica 
contemporânea. 

As formas de imersão podem ser ob-
servadas em vários tipos de entretenimento 
virtual, como nos video games – na ação do 
jogador de um ponto de vista externo ou in-
terno –,  e especialmente nos ambientes de 
realidade virtual, com a utilização de recep-
tores sensoriais como: data gloves – luvas 
sensoriais; capacetes de visão; data suits – 
roupas que permitem a sensação do corpo 
total na realidade virtual; sapatos que dão 
informações sobre o impacto dos pés ao pisar 
no solo; Wearable Webcam/HMD – sistema 
de câmera sem fio acoplado aos olhos. Nesse 
tipo de imersão, a experiência da relação 
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corpo-identidade no sujeito interator9 toma 
outros formatos:

Em diversos sistemas interativos, há a 
construção de um corpo temporário, que 
pode ser uma figura gráfica no qual as per-
sonagens ou “identidades” construídas – os 
avatares – podem agir e reagir de acordo 
com as regras da situação. A relação que 
acontece entre corpo e identidade situa-se 
na construção de um design corporal esco-
lhido para se representar dentro do virtual, 
mas também dos sentidos modificados da 
corporeidade de quem experimenta o jogo. 
(FARAH, 2011, p. 50)

Já as formas de expressão, comunicação 
e socialização podem ser vistas nas diversas 
comunidades virtuais, como no Facebook, 
Twitter, chats e também nos blogs. Dentre 
as possibilidades de interações sociais na 
rede, o blog (weblog), criado em 1999, tem 
se configurado como um espaço frutífero de 
comunicação, pois pode ser utilizado tanto 
como um espaço pessoal como institucional. É 
um grande canal de expressão caracterizado por 
postagens diárias, o qual pode gerar diferentes 
conteúdos de imagens e sons.

Lemos (2005) aponta, em outro estudo, 
que a cibercultura se caracteriza por três leis 
fundadoras que podem ser observadas na 
ferramenta do blog: a liberação do polo de 
emissão – que significa o acesso à construção 
de seu próprio blog; o princípio de conexão em 
rede – blogs fazem referência a outros blogs; e 
a possibilidade de reconfiguração com novos 
formatos midiáticos e práticas sociais – cada 
qual cria ou recria, à sua maneira, as formas por 
meio das quais quer se expressar (fotos, textos, 
vídeos, figuras etc.). 

Nesse sentido, podemos dizer que a 
apresentação de si no espaço virtual e os 
modos de subjetivação imbricam-se com os 
agenciamentos tecnológicos, e que a relação 

9 - Machado (2007) propõe o termo interator, pois não identifica mais esse 
sujeito receptor, ativo e imerso como um usuário, espectador ou receptor. 

entre a infraestrutura dada e as necessidades dos 
participantes vai se construindo mutuamente. 

A experiência identitária virtual de 
Annas e Mias se dá na medida em que, ao 
construírem seus blogs, participam ativamente 
de um processo criativo que ocorre diante 
da descoberta de novas formas de produção, 
armazenamento e circulação da informação 
(links internos e externos) E, por serem 
criticadas por suas práticas de emagrecimento, 
encontram no espaço virtual a possibilidade de 
expressão,  de ampliação do compartilhamento 
da experiência estética e do fortalecimento da 
identificação grupal que lhes dá um sentido de 
pertencimento.

Por outro lado, isso não significa 
estarem essas jovens fixadas numa só tribo, 
já que o deslocamento de um grupo a outro, 
sem deixar de pertencer a nenhum deles, é 
próprio do contemporâneo. Nesse sentido, a 
rede potencializa esse deslocamento e oferece 
um amplo leque de possibilidades identitárias 
coletivas, que agrupam sujeitos por um 
processo seja de marcação da diferença, como 
um estilo de vida, seja de exclusão (do outro) ou 
de segregação (dos marginalizados).

De outro modo, apresentar-se no 
espaço virtual é, a um só tempo, estar sob 
dois regimes: da imagem e da visibilidade. No 
regime de imagens no espaço virtual, estamos 
em duas pontas: pelas produções imagéticas (e 
sonoras) criadas e com as quais comunicamos 
e interagimos (fotos, filmes, vídeos, gráficos, 
desenhos, figuras, palavras etc.); e pelo 
imaginário, isto é, pelo mundo paralelo que o 
próprio espaço virtual pode representar e que 
nos permite ser o que quisermos, também por 
nossas produções de imagens mentais.

No regime de visibilidade, está contemplado 
não somente o que é visto, mas o que se dá a ver 
ou que pode ser visto. Na situação do ciberespaço, 
isso pode ser mais facilmente identificado nos 
ambientes virtuais, especificamente naquele tipo 
de realidade virtual compartilhada, cujos eventos 
audiovisuais podem ser também sensoriais, 
levando-se em conta o uso de receptores 
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sensoriais. Mas como as apresentações de si, como 
tentativas de construções de sujeito veiculadas 
nos blogs, podem ser consideradas nesse regime 
de visibilidade? 

Em primeiro lugar, deve-se considerar 
que a exibição de fotos de seu próprio corpo 
e das demais fotos ali publicadas, somadas aos 
discursos de si, permitem a construção de uma 
imagem (subjetiva) que tem como função pro-
vocar uma determinada impressão ao leitor-
-usuário. A visibilidade, nesse caso, se dá, pois, 
não mais pelo compartilhamento simultâneo da 
realidade entre dois sujeitos num espaço físico 
concreto, mas em termos de imagética. 

Uma configuração tecnológica que, no 
ciberespaço, pode se apresentar especialmente 
fragmentada, como no perfil do usuário no qual 
as imagens das partes do corpo – um torso, perfil 
de barriga ou de rosto etc. – subentendem o todo. 
A configuração pode estar também distorcida, 
com o uso que se faz de programas de edição 
de fotos, como o Photoshop, para alcançar a 
imagem de um corpo sem as imperfeições da 
pele e da forma. Uma tentativa de potencializar 
uma parte sua que pode ser interessante ou 
atraente tanto para a comunidade com a qual 
se identifica quanto para aquela à qual se deseja 
pertencer. E, finalmente, a configuração pode ser 
oculta em sua essência, ou seja, uma imagem 
subjetiva, reinventada num discurso de si.

As experiências identitárias virtuais (EIV) 
se mostram aí na imbricação entre os recursos 
tecnológicos produzidos, compartilhados e 
recriados e as imagens atuais de si como um 
novo modelo, uma simulação (fingir ser o 
que não se é ou ter o que não se tem), e uma 
dissimulação (fingir não ter o que se tem ou não 
ser o que se é), um simulacro. 

É nesse modelo construído especialmente 
por meio das edições-manipulações de imagens 
que as práticas discursivas de Annas e Mias, 
tendo a magreza como estilo de vida, podem 
ser entendidas a um só tempo no hibridismo 
dos dois tipos de experiências: as experiências 
de modificações corporais (EMC) e as  
experiências identitárias virtuais (EIV). Essas 

duas experiências se mostram, assim, reunidas 
numa mesma experiência corporal-identitária 
como uma porta de vaivém. Aqui, o corpo que 
se modifica e se recorta não dói, não sangra, 
mas o sujeito vive o prazer de uma imagem 
“perfeita”! 

Por último, é também a configuração de um 
hipercorpo nesse não-espaço, desterritorializado, 
porque se estende na sua capacidade de atingir 
ou afetar pessoas com sua presença (visual, 
vocal, textual).

As experiências da magreza observadas 
nas práticas discursivas de Annas e Mias, 
apresentadas acima e inseridas no campo 
das EMC e EIV, podem ainda ser entendidas, 
como veremos a seguir, dentro da noção de 
experiência de si, isto é, como forma histórica 
de subjetivação, conforme o pensamento 
deixado por Foucault.

A experiência de si

Consideremos as áreas que formam o 
conjunto das ciências da saúde e da estética em 
nossos dias. O ponto em comum privilegiado 
nessas áreas é a ideia construída de um corpo 
saudável que é preferencialmente magro e, 
por isso, belo. Saúde e estética constroem, 
assim, um saber sobre o corpo saudável e 
belo, tendo a magreza como eixo condutor de 
seus discursos, que, embora não homogêneos, 
aparecem simultaneamente nos discursos 
midiáticos e na incitação de práticas e técnicas 
de emagrecimento.

No discurso de toda a rede de profissio-
nais de apoio à saúde e dos profissionais da esté-
tica, chegando até ao diretor de novela, percebe-
-se uma busca por um corpo que revele ainda, 
e acima de tudo, a beleza e a juventude, que só 
podem ser evidenciadas por uma certa magreza, 
mas também por uma certa elaboração técnica 
corporal. Daí a constância das práticas de re-
construção e modificação do corpo. O efeito pro-
duzido por esses discursos é o de gerar um sen-
timento de imoralidade por ser gordo(a), feio(a) e 
velho(a), que atinge todo o tecido social.
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A prática de um corpo saudável pode ser 
pensada à luz do que Foucault (2009) chamou 
dos três elementos necessários da constituição da 
experiência: os jogos de verdade, que consistem 
nos discursos efetuados por determinadas áreas 
do saber (no nosso caso, especialmente as ciências 
da saúde e estética), para dizer o que é falso ou 
verdadeiro sobre um determinado assunto (nesse 
caso, a saúde e a beleza); as relações de poder 
que estabelecem as normas a serem seguidas 
para a manutenção de um corpo saudável e belo; 
e as formas de subjetividade na relação consigo 
mesmo e com o outro, desenvolvidas a partir de 
uma consciência de si e de um conhecimento de 
si (técnicas de si). 

Na experiência da magreza, é a dietética 
que se impõe como condição de bem-estar 
na constituição dos sujeitos, reformulando os 
tempos pessoal, familiar e social, por meio de 
prescrições e práticas de ascese10: detalhamento da 
alimentação, das atividades físicas e da estética. É 
o funcionamento de um poder que não se traduz 
mais nas relações de dominação ou coerção, mas 
de um poder que seduz para uma economia do 
corpo, a qual, por sua vez, vê-se refletida na 
produção e uso do saber sobre a magreza.

Sobre o discurso de uma vida saudável, 
a experiência da magreza como constitutiva da 
subjetividade vai se firmando como o sentido 
único para a salvação e a felicidade: só se pode 
estar salva e ser feliz sendo magra. A magreza 
se torna o fio condutor sobre tudo o que pode 
reger a arte de viver bem.

A busca pelo corpo magro é 
experimentada por um conjunto de práticas e 
técnicas que visa à transformação de si e que 
só ocorre por um refinamento dos cuidados de 
si. Foucault (1990), ao estudar a constituição da 
subjetividade dos sujeitos, apresenta-nos quatro 
grupos de técnicas11 específicas das quais os 

10 - Foucault faz uma diferenciação entre a ascese praticada pela 
antiguidade greco-romana e a ascese praticada pelos cristãos. Para os 
primeiros, tratava-se da relação do indivíduo consigo mesmo, enquanto 
que, para os cristãos, tratava-se de renúncia de si mesmo e da prática 
do sacrifício.
11- Deve-se considerar que Foucault analisou essas técnicas na 
antiguidade pagã e cristã (do século V a. C. até os séculos IV e V d. C.) no 

homens se utilizam para compreenderem aquilo 
que são. São elas: as técnicas de produção, as 
técnicas de sistemas de signos, as técnicas de 
poder e as técnicas de si, que

 
(...) permitem os indivíduos efetuarem 
sozinhos, ou com a ajuda de outros, certo 
número de operações sobre seus corpos e suas 
almas, seus pensamentos, suas condutas, 
seus modos de ser; de transformarem-se a 
fim de alcançar  certo estado de felicidade, 
de pureza, de sabedoria, de perfeição ou de 
imortalidade. (p. 48)

As técnicas de si compreendem certo 
número de procedimentos/práticas regulares e 
racionais que definem o sujeito por meio dos 
modos e dos campos de ação com a finalidade 
de viver “tão bem quanto deveria”, dentro de 
um código moral, um comportamento moral 
e uma condução moral de si. Isso significa 
uma escolha ético-política para a sua própria 
existência – uma estética da existência –, por 
meio da qual é possível determinar qual é a 
“coisa perigosa” da qual quer ou deve se afastar.

A substância ética com a qual se trabalha 
na experiência da magreza é o si mesmo, no 
controle da fome, do peso e do formato corporal. 
Como sujeito moral, ele age sobre si mesmo, 
conhecendo-se, aperfeiçoando-se. No entanto, 
os modos de sujeição, através dos quais se 
estabelece a relação com as regras impostas e 
a elaboração do trabalho ético, podem variar. 

Em primeiro lugar, as regras impostas no 
cumprimento da magreza não são homogêneas 
em todas as instâncias. Embora a medicina 
apresente os limites entre a saúde e a doença (na 
relação peso-idade-altura e condições gerais do 
corpo), estes não são incorporados na estética, 
pois há um vale–tudo para o corpo mais magro. 
Portanto, o jogo ético que se estabelece nas 
comunidades de Annas e Mias reflete esses 
mesmos desalinhos, ao permitir determinadas 

domínio da sexualidade. O autor mostra, com esses dois exemplos, que 
as práticas que constituíram essas técnicas se diferenciaram em seus 
princípios morais e modos de ação entre os períodos estudados.
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coisas e não outras, e cai no mesmo abismo 
diante da regra da diminuição do peso sem o 
risco de comprometimentos físicos. Então, o 
dilema enfrentado por Annas e Mias é como 
manter a magreza como estilo de vida, fugindo 
do adoecimento e da morte.

As regras de conduta para a manutenção 
do corpo magro, a que estão expostas Annas 
e Mias, advêm de duas instâncias, as do jogo 
social amplo – médicos, família e amigos – e 
as de seu próprio grupo virtual. Não há, no 
entanto, uma contradição entre as regras de uma 
e de outra, mas uma potencialização daquilo 
que é apresentado na primeira instância para 
a segunda. Isto é, aquilo que deve ser efetuado 
no corpo, ditado especialmente por médicos e 
nutricionistas para a manutenção de um corpo 
magro saudável, vê-se potencialmente utilizado 
por Annas e Mias para a manutenção de uma 
magreza extrema, para levá-las ao limite. É 
assim que as dietas, as formas de ingestão, o 
detalhamento sobre as calorias dos alimentos, 
as informações sobre os laxantes, entre outras 
informações, são aqui aproveitadas ao máximo 
ou, dir-se-ia, alteradas em seus extremos. 

Na integração com o grupo virtual, o modo 
através do qual Annas e Mias se sujeitam ou não 
às regras pode também ser visto em duas variáveis. 
A primeira é uma revelação de si pela escrita, na 
qual são apresentados os sacrifícios e as práticas 
de ascese que têm como objetivo a manutenção 
no grupo. A segunda é uma confissão de si, que 
visa a apresentar suas recaídas, faltas, tentações, 
sofrimento diante da fome e da dor, sinalizando 
sua culpa por “ter saído da linha”. 

Na elaboração do trabalho ético, ou seja, 
daquilo que é feito em si mesmo para manter-se 
moralmente aceito, pode-se identificar, em Annas 
e Mias, tentativas de regularização e sistematiza-
ção das práticas de emagrecimento, que muitas 
vezes não se sustentam, pois algum acontecimen-
to se interpõe a elas, como um adoecimento, uma 
internação, uma compulsão, uma descoberta da 
família sobre suas práticas etc. 

A finalidade moral dessas condutas entre 
Annas e Mias não pode ser unificada, pois, 

na tentativa de manutenção de uma magreza 
extrema, podem estar desenhados vários 
desejos. O desejo de uma firmeza moral, do 
domínio de si, de ter visibilidade, de ser tocada 
ou aceita, de ter paz, de bastar a si mesmo, de 
desaparecer, de experimentar o limite, de estar 
no limite, de brincar com o limite.

Considerações finais

A experiência da magreza extrema identi-
ficada em Annas e Mias, a partir do desejo, pode 
levar à ideia de corpo sem órgãos (CsO),  ter-
mo criado por Antonin Artaud e posteriormente 
utilizado por Deleuze e Guatari (1996), que tem 
a proposta de colocar em questão a organici-
dade utilitária do corpo versus o desejo: como 
um programa de intensidades que atravessam o 
corpo, ou como um corpo aberto a experimen-
tações. Nesse caso, há uma decisão de realizar 
experiências como, quando e onde se deseja, tal 
qual um ritual de passagem que pode dar sentido 
e marcar a entrada na vida adulta.

Com isso, é possível indagar se não 
seriam esses movimentos de autoconstrução 
do/no corpo-identidade rituais que, inventados 
e estabelecidos pelos próprios jovens, 
marcariam seu direito, o exercício e a estética 
de sua existência. Ou, ainda, se não seriam 
essas invenções também constituições sociais 
resultantes de um regime de pertencimento a 
identidades dos grupos. 

Anorexia e a bulimia como estilo de vida 
buscado por Annas e Mias pode significar, assim, 
uma experiência–limite de uma estética da 
existência frente ao regime de verdade produzido 
pelas ciências da saúde e pela estética.

Esses acontecimentos podem parecer 
muito distantes da realidade educacional, assim 
como outras experiências que chegam à sala de 
aula e marcam a presença da vida adolescente 
na escola. No entanto, tais acontecimentos, nas 
suas mais diferentes manifestações, penetram 
pelos muros da escola e não ficam invisíveis no 
compartilhamento da realidade da sala de aula. 
Ao contrário, sua presença força as fronteiras 
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do que é considerado pedagogicamente correto 
e faz a docência ser reinventada.12  

O resultado dessa análise nos leva a 
pensar que ser professor é estar imerso na 
vida jovem e suas diferentes narrativas. E 
isso pode ser a oportunidade de fazer alguma 
diferença no mundo adolescente escolar, se 
pensarmos que o que acontece nessa fase da 

12-  Para maior aprofundamento do assunto, ver MATE 2010, p. 159-160.

vida de nossos alunos nos diz respeito, afeta-
-nos, dá-nos referência para o que podemos/
queremos fazer. Portanto, não se trata de 
propor mais funções e papéis ao professor, 
mas de pensar que o trabalho docente 
é atravessado por acontecimentos que 
surpreendem e, por isso, abrem espaço para 
um estado de não saber, um estranhamento 
para que, então, outros modos de ser 
professor possam ser (re)criados.
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Concepções de professores da Academia de Polícia 
Militar de Brasília acerca de seus alunos

Daniele Alcântara NascimentoI

Teresa Cristina Siqueira CerqueiraII

Resumo

O presente estudo refere-se a uma pesquisa exploratória de cunho 
qualitativo que visa a conhecer e analisar as concepções de 
professores civis e professores policiais militares acerca do aluno 
policial militar na Academia de Polícia Militar de Brasília (APMB). 
Foram realizadas entrevistas individuais semiestruturadas com 
17 professores. Por meio da análise de conteúdo das entrevistas, 
identificaram-se categorias temáticas para melhor compreensão 
dos dados. As categorias fizeram referência, durante a discussão 
apresentada, à imagem do aluno policial militar, ao relacionamento 
interpessoal na Academia, à consciência do sistema disciplinar, ao 
modo como ocorre o ensino na Polícia Militar do Distrito Federal 
(PMDF) e ao vínculo que o aluno estabelece com a prática policial 
militar. Os resultados apontaram que, na concepção de professores 
da APMB, o aluno policial militar é alguém disciplinado, 
interessado em aprender e educado. Os professores afirmam ter um 
relacionamento positivo com o aluno e que o mesmo participa das 
aulas. A hierarquia estabelece-se em sala no contato professor-aluno, 
havendo uma consciência do sistema disciplinar e das possíveis 
punições advindas de transgressões. Conclui-se que as concepções 
de professores se formam relacionadas às crenças, valores e imagens 
da PMDF, abrindo caminho para que os docentes compreendam 
como lidam com o aluno policial militar em formação. A pesquisa 
revela que os professores, sejam civis ou militares, têm ciência dos 
limites impostos ao aluno policial militar diante de uma formação 
baseada na hierarquia e disciplina. 
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The conceptions by Military Police Academy professors 
of their students

Daniele Alcântara NascimentoI
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Abstract

This study is about an exploratory study of qualitative nature 
whose purpose is to get to know and analyze the concepts that both 
civilian and military professors hold in regard of students preparing 
to become policemen in the Military Police Academy of Brasília 
(APMB). Individual semi-structured interviews were conducted 
with 17 professors. By analyzing the contents of the interviews, 
topics (categories) were identified for a better understanding of 
data. Categories were referred, during the discussion presented, to 
the image of the military policeman student, to the interpersonal 
relationship in the Academy, to the awareness of the disciplinary 
system, to the way teaching is conducted at the Military Police 
of the Federal District (PMDF) and to the link that the student 
builds with the military police practice. Results pointed that, in 
the concept of APMB professors, the military policeman student is 
someone disciplined, interested in learning and polite. Professors 
said they have a satisfactory relationship with students and that 
they are participative in class. The hierarchy becomes clear in the 
classroom through the professor-student contact, and there is an 
awareness of the disciplinary system and penalties that may occur 
in case of offense. Conclusion was that the concepts of professors 
are formed in relation to the beliefs, values, and images of PMDF, 
making way so that professors understand how to deal with the 
military policeman student under training. The research reveals 
that professors, both civilian and military, are aware of the limits 
imposed to the military policeman student in the perspective of an 
education based on hierarchy and discipline.
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Introdução

A sociedade atual tem preocupado-se 
cada vez mais com a segurança pública ou 
com a sua falta. O tema ganha centralidade 
no debate público como um dos mais graves 
problemas sociais urbanos no final do século XX 
e começo do XXI, induzindo a uma redefinição 
da gestão do espaço urbano, incluindo a gestão 
da segurança (PONCIONI, 2007). A polícia, em 
especial, como uma das instituições tradicionais 
de combate ao crime, tem mostrado-se 
pouco eficaz para o enfrentamento do tema, 
configurando o que Lévy (1997) chamou de 
crise do modelo liberal de organização policial. 

Essa crise abriu caminho para que 
o policial militar passasse a ser um sujeito 
social de destaque e discussão nos meios de 
comunicação de forma geral. Nesse sentido, 
entende-se que é de fundamental importância, 
nas possíveis intervenções que visam à 
efetividade do trabalho policial, considerar o 
exame da formação profissional dos policiais 
militares. Para tanto, deve-se considerar as 
concepções dos professores acerca do policial 
militar como aluno dentro de sua instituição, 
neste caso, a Polícia Militar do Distrito Federal. 
É esse o objetivo principal deste trabalho. 

A presente pesquisa apresenta um estudo 
exploratório qualitativo que buscou discutir 
as concepções de professores que ministram 
ou ministraram aulas na Academia de Polícia 
Militar de Brasília (APMB), responsável pela 
formação dos policiais militares do Distrito 
Federal, em nível de graduação e pós-graduação 
lato sensu. Na APMB, pode-se encontrar, 
ao longo de sua história, professores civis 
oriundos de instituições conveniadas à PMDF, 
em específico neste estudo, a Universidade de 
Brasília e a Universidade Católica, e também 
professores que são policiais militares.

Uma importante revelação do exame dos 
cursos de formação profissional de policiais no 
contexto brasileiro é trazida por Poncioni (2007). 
Segundo a autora, há tendências semelhantes 
na formação das instituições de ensino policial, 

dentre as quais está a presença, mesmo que 
com ênfases diferenciadas, de um entendimento 
dominante que tem como preocupação primeira 
moldar o policial para um comportamento 
legalista, numa variante burocrático-militar, 
com forte relevo ao “combate ao crime” (p. 25). 

Pensar o policial militar na escola da sua 
profissão é relevante na medida em que sua 
qualificação é importante para atender a uma 
demanda social por melhorias em segurança 
pública. Quando há uma referência ao professor 
que convive com alunos policiais militares 
dentro da APMB neste estudo, a ênfase recai 
sobre os alunos na PMDF e não fora dela. O 
professor conhece o aluno que está aprendendo 
a ser policial militar com o primeiro curso de 
formação, bem como o aluno que está em um 
curso de aperfeiçoamento ou especialização. 
O sistema de ensino do aluno policial militar 
possui normas baseadas num regulamento 
disciplinar que visa à disciplina e ao respeito à 
hierarquia na PMDF. 

A Academia de Polícia Militar de 
Brasília e sua estruturação

A Academia de Polícia Militar de 
Brasília foi criada pela Lei n.º 7.491, de 13 
de junho de 1986, e implantada pelo Decreto 
n.º 11.010, de 12 de fevereiro de 1988, como 
estabelecimento de ensino e formação superior 
na PMDF. Atualmente, a Academia de Polícia 
Militar de Brasília (APMB) é composta pela 
Escola de Formação de Praças e Escolas de 
Formação de Oficiais, que, para efeitos legais 
junto ao Ministério da Educação, passa a ser 
chamada de Instituto Superior de Ciências 
Policiais (ISCP).  A Escola de Formação de 
Praças é responsável, como o nome indica, 
pela formação do quadro de praças, sendo 
estes soldados, cabos, sargentos e subtenentes. 
À Escola de Formação de Oficiais cabe a 
formação do quadro de oficiais, sendo estes 
cadetes (designação dada ao futuro aspirante 
a oficial ainda em formação), aspirantes (os 
quais somente serão declarados oficiais após 
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o término do estágio probatório), tenentes, 
capitães, majores, tenentes-coronéis e coronéis.

As Diretrizes Gerais de Ensino e Instrução 
(DGEI) foram regulamentadas pela Portaria 426, 
de 28 de abril de 2004. Conforme a DGEI, o 
ensino militar terá como finalidade proporcionar 
aos policiais militares a necessária habilitação 
para o exercício de cargos e funções previstos no 
seu quadro de organização, bem como para as 
atividades do profissional de segurança pública 
na execução do serviço de polícia ostensiva. Terá 
ainda o propósito de manter nos seus integrantes 
a visão da sua inserção no contexto da sociedade 
do Distrito Federal.

A educação policial militar, segundo a 
DGEI (2004), dá ênfase especial aos assuntos 
diretamente relacionados com a atividade-fim, 
ou seja, o policiamento ostensivo. Ainda de 
acordo com a DGEI, a instrução deve buscar 
não somente a fixação de conhecimentos, mas 
também a educação do homem e a criação de 
hábitos no profissional, desenvolvendo nele 
qualidades e aptidões indispensáveis ao bom 
desempenho de suas missões. Entre as qualidades 
e aptidões indispensáveis ao bom desempenho 
da atividade policial, destacam-se: disciplina, 
coragem, espírito de corpo, resistência física, 
iniciativa, controle emocional, tato, urbanidade 
e capacidade de decisão.

A Polícia Militar possui ainda as Normas 
Gerais para Medida de Aprendizagem (NGMA), 
texto aprovado pela Portaria 486, de 9 de 
dezembro de 2005. Essas visam a uniformizar 
os procedimentos referentes ao processo para a 
medida da aprendizagem na PMDF, orientando 
as divisões de ensino dos estabelecimentos de 
ensino ou seção correspondente das unidades 
com encargos de ensino, para o cumprimento 
das normas básicas específicas nos diversos 
cursos e estágios a funcionarem na corporação. 

A matriz curricular da PMDF recentemente 
passou por modificações no tocante ao trabalho 
de reformulação dos cursos pela Academia 
de Polícia Militar de Brasília, de maneira que 
muitas mudanças estão sendo implementadas 
quanto à formação dos alunos policiais militares. 

As modificações na matriz curricular da PMDF 
seguiram o referencial da Matriz Curricular 
Nacional da Secretaria Nacional de Segurança 
Pública (2009) para ações formativas dos 
profissionais da área de segurança pública. 

A Polícia Militar do Distrito Federal possui, 
em seu planejamento na área de ensino, o Plano 
Anual de Ensino (PAE), que tem por objetivo 
estabelecer e regular o funcionamento dos 
cursos e estágios na corporação e a previsão da 
participação de policiais militares da Polícia Militar 
do Distrito Federal em cursos ou estágios em outras 
instituições, de acordo com a DGEI de 2004.

Nesse contexto, retoma-se o objeto desta 
pesquisa, em que a concepção do aluno na 
APMB depende do processo de ensino e de 
um conjunto de atividades entre professor e 
aluno. Percebe-se que os objetivos educacionais 
expressam propósitos definidos explicitamente e 
são relativos ao desenvolvimento de qualidades 
humanas que capacitem o homem para uma 
condição de transformação social. 

O ser professor na PMDF

O trabalho do professor consiste numa 
atividade mediadora entre o indivíduo e o 
social, ou seja, entre o aluno e as matérias de 
estudo. Remete-se a Libâneo (1994), para quem 
o núcleo do trabalho docente está na conciliação 
entre a atividade do aluno visando à aquisição 
de conhecimentos e o objeto de conhecimento 
transmitido pela mediação do professor. Libâneo 
ainda ressalta que a educação, enquanto atividade 
intencionalizada, é uma prática social que 
considera a influência do meio social acerca do 
desenvolvimento dos indivíduos na sua relação 
com o meio, “tendo em vista potencializar essa 
atividade humana para torná-la mais rica, mais 
eficaz diante das tarefas da práxis social postas 
num dado sistema de relações sociais” (LIBANEO, 
2008, p. 82).

O conhecimento pedagógico define-se 
como o saber teórico e conceitual, além do co-
nhecimento dos esquemas práticos do ensino, 
estratégias pedagógicas, rotinas de funciona-
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mento das intervenções didáticas e os esquemas 
experienciais dos professores. Refere-se aos co-
nhecimentos institucionais ou escolares que se 
constituem pelos saberes específicos pertencen-
tes à cultura (BOLZAN, 2002).

A prática profissional do professor, para 
Schön (2000), é uma ação que exige observação 
e descrição, implicando múltiplas representações 
que levam o professor à compreensão das relações 
existentes no saber escolar. Percebe-se que as 
concepções de professores sobre sua prática 
podem ser consideradas como orientações na 
formação de seus alunos, os quais servem como 
mediações de cultura, valores e conhecimentos 
que se transformam na relação em sala:

[...] pode-se dizer que as diferentes articulações 
[...] entre a prática docente e os saberes 
constituem mediações e mecanismos que 
submetem essa prática a saberes que ela não 
produz nem controla. (TARDIF, 2006, p. 41).

Exercer a docência envolve questões como 
o relacionamento interpessoal, o compromisso 
com o outro e a reflexão. Pensar concepções 
de professores significa uma reflexão sobre os 
saberes relacionados à prática do docente, aspectos 
ressaltados por Poncioni (2005), Feiman-Nemser; 
e Floden (1986), Rangel; Teve (1999), Macedo 
(2001), Libâneo (1994) e Rebelo (2001). A disciplina 
existente em sala de aula no tocante à ideia de 
punir já foi abordada por Foucault (1987), Silva 
(2011), Amaral (2003), Lima (2002), Costa (2004) e 
Monjardet (2003).

No caso da educação na Academia de Polícia 
Militar de Brasília, o presente estudo refere-se ao 
ensino em nível superior, entendendo docência 
superior como atitudes desenvolvidas pelos 
professores orientadas para a preparação de futuros 
profissionais (ISAIA, 2003). O saber do professor 
engloba: o conhecimento de si mesmo, de suas 
capacidades, atitudes e valores, o conhecimento 
do contexto do ensino, relações que o professor 
estabelece com a administração da instituição 
escolar, o conhecimento do desenvolvimento do 
currículo e o conhecimento relativo à aprendizagem, 

aos alunos, ao ensino e às crenças sobre o ensino. 
Significa dizer que cada docente apresenta suas 
concepções de acordo com os conceitos que 
elabora, com percursos e experiências vivenciadas. 
O que nos permite investigar concepções de 
professores não é o discurso pronto, mas o modo 
como essas concepções se manifestam em sua 
prática efetiva (GARNICA, 2008). A prática do 
docente no cotidiano com o aluno lhe fornece 
elementos, os quais se articulam em sua fala a 
respeito do cotidiano.

Método

Esta pesquisa tem caráter exploratório, 
bem como orientação qualitativa, por ser essa 
uma abordagem possível para uma investigação 
sobre concepções. O estudo exploratório é um 
meio metodológico de fundamental importância 
para apresentar a realidade tal como ela é, 
buscando, a partir do contexto social em que o 
fenômeno estudado se encontra, compreender 
o seu significado, percebendo a realidade a 
partir dos conteúdos da pesquisa em questão 
(TRIVIÑOS, 2010). 

Campo de pesquisa

No tocante à área de educação na PMDF, 
tem-se o Departamento de Educação e Cultura 
(DEC), e, subordinada a ele, está a Diretoria 
de Formação, em que se situa a Academia de 
Polícia Militar de Brasília, atualmente conhecida 
como Instituto Superior de Ciências Policiais. A 
Academia de Polícia Militar de Brasília (APMB) 
se divide na Escola de Formação de Praças e 
Escola de Formação de Oficiais.  A pesquisa foi 
realizada com professores que atuaram junto 
à Escola de Formação de Praças e Escola de 
Formação de Oficiais.

Participantes

Participaram desta pesquisa voluntaria-
mente dezessete sujeitos, sendo oito professores 
civis das instituições de ensino superior da 
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Universidade de Brasília e da Universidade Católica 
de Brasília, dentre os vinte professores constantes 
em documentação na PMDF, e nove professores 
policiais militares, dentre os vinte e nove 
relacionados em documentação oficial. Todos 
ministraram aulas aos policiais militares dentro 
da PMDF nos cursos de formação de oficiais 
e formação de praças em nível de graduação, e 
nos cursos de aperfeiçoamento de oficiais e nos 
cursos de altos estudos de oficiais em nível de 
pós-graduação lato sensu. Os professores sujeitos 
desta pesquisa apresentaram formação acadêmica 
diversificada, incluindo ciências exatas e humanas. 

Os participantes das entrevistas foram 
identificados atribuindo-se a sigla PC aos  
professores civis e PPM aos professores policiais 
militares. Isso contribuiu para, caso fosse 
necessário, acessar as entrevistas novamente 
sem identificar os sujeitos. 

Instrumento 

Um roteiro de entrevista semiestruturado 
foi o instrumento deste estudo e se mostrou 
adequado aos objetivos da pesquisa. Conforme 
ideias de Alves-Mazzotti (1998), de um modo geral, 
o roteiro das entrevistas consiste num fraseamento 
sem uma ordem rigidamente estabelecida para 
as perguntas, assemelhando-se muito a uma 
conversa. A pesquisa qualitativa, para Bauer 
e Gaskell (2004), lida com interpretações da 
realidade social, utilizando como protótipo a 
entrevista. O roteiro das entrevistas deste estudo 
teve tópicos que foram seguidos de forma flexível, 
podendo ser acrescentados outros se necessário 
para a compreensão da fala dos sujeitos.

Análise de dados 

As entrevistas foram analisadas tendo 
como referência a técnica de análise de 
conteúdo de Bardin (2011), que é um conjunto 
de técnicas de análise de comunicações que 
utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos 
de descrição do conteúdo das mensagens. A 
categorização, que no caso desta pesquisa foi 

feita por tema, é um processo que faz parte da 
análise de conteúdo e que permite uma melhor 
manipulação do material que foi analisado.

A análise de conteúdo neste estudo 
significa um conjunto de criação de categorias 
a partir das falas dos entrevistados, o qual 
visa, por procedimentos de descrição do 
conteúdo das mensagens, a obter indicadores 
qualitativos que permitam o conhecimento 
relativo às concepções de professores acerca 
do aluno policial militar da APMB. Após o 
processo de categorização e agrupamento, 
foram encontradas cinco categorias que 
serão discutidas, sendo estas: imagem do 
aluno policial, relacionamento interpessoal, 
consciência do sistema disciplinar, ensino na 
PMDF e vínculo com a prática policial militar.

Resultado e discussão das 
categorias

Imagem do aluno policial militar
 
A imagem do aluno policial militar 

para os professores está constantemente 
associada a alguém disciplinado, considerando 
a vivência que se estabelece em sala e o tipo 
de comportamento norteado por princípios 
de disciplina. Para os professores, os alunos 
evidenciam, na rotina em sala, a disciplina e a 
dedicação às aulas:

PC- [...] eles de fato são disciplinados 
durantes as aulas e são dedicados ao 
extremo às matérias... Ah...  esta é a imagem 
que tenho; isto fica muito claro desde o 
primeiro momento que entro em sala. 

Os professores policiais militares 
enfatizam que os alunos estão num sistema 
em que a imagem deve obrigatoriamente estar 
conectada à disciplina:

PPM- [...] quando eles entram aqui, e 
seja em qualquer curso, têm que ter 
um comportamento adequado: a sua 
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imagem vai estar arraigada ao tipo de 
comportamento que se tem... Assim, além 
do mais, a primeira coisa de qualquer curso 
daqui é a disciplina; a imagem deles é de 
disciplina, não dá para ser diferente, sabe.

Percebe-se que, tanto para os professores 
policiais militares quanto para os professores 
civis, o aluno policial militar é disciplinado, e 
ambos reconhecem que a disciplina do aluno 
está ligada à legislação à qual está submetido. 

Sobre o aspecto disciplinar, Poncioni 
(2005) observa que, dentro da organização, 
principalmente no período de treinamento, 
transmite-se a ideia do trabalho policial com 
ênfase na importância de sua adesão às regras e 
procedimentos da organização para o controle 
do crime nos limites da lei, o que garante a 
transmissão da disciplina aos alunos policiais e 
caracteriza a dinâmica da instituição de ensino 
(FEIMAN-NEMSER; FLODEN, 1986). 

Segundo os professores, os alunos 
policiais militares sabem que ser policial não é 
apenas uma profissão, mas implica mudanças 
na sua imagem – incluindo os comportamentos 
–, na fala, nas roupas e no círculo de amizades. 

Essa percepção do aluno ocorre não 
apenas durante todo o período de formação 
policial militar mas também ao longo da sua 
carreira nos demais cursos da PMDF. Há, de fato, 
por parte dos professores, uma incorporação 
da imagem do aluno oriunda do sistema de 
aprendizagem da APMB e de costumes da 
profissão, seja por meio de códigos comuns 
construídos ou pela própria história da PMDF. 
Todos esses aspectos se conectam à imagem que 
os professores têm do aluno em sala. 

É necessário que o discente observe a si 
mesmo e seu grupo de trabalho em circunstâncias 
práticas diversificadas, experimentando a reflexão 
e a análise entre a própria percepção e a dos 
professores a seu respeito, o que, de acordo com 
Perrenoud (2002), ampara o docente na análise 
de valores, de atitudes e de papéis sociais, além 
de permitir a explicação e revisão, oferecendo ao 
aluno a possibilidade de tomar consciência de 

suas necessidades e das motivações de suas ações 
e de, a partir daí, idealizar um projeto pessoal de 
formação, transitando de uma simples aquisição 
de saber-fazer para uma formação que leve a uma 
identidade profissional.

Tanto os professores civis quanto os 
professores policiais militares confirmam que 
o aluno demonstra atenção ao conhecimento 
proposto nas aulas. Esse aspecto pode ser 
percebido pela dedicação dispensada a cada 
momento que o docente introduz um novo 
assunto. Para os professores, o interesse em 
aprender alcança um ponto importante, em que 
novamente esse aluno busca a aplicabilidade 
prática do assunto que está sendo exposto 
durante as aulas. 

Rangel e Teve (1999) apontam que 
a relação teoria-prática é relevante para o 
alcance da multidimensionalidade do processo 
de ensino e aprendizagem, considerando-se 
que as referências teóricas são necessárias à 
consciência do significado das ações. Essas 
ideias estão estabelecidas na Matriz Curricular 
Nacional (2009), em que os conteúdos não 
devem ser considerados um fim em si mesmo, 
mas ferramentas que possibilitem a reflexão 
intencional sobre a prática do profissional da 
área de segurança pública, bem como acerca das 
maneiras possíveis de intervenção na realidade. 

Embora os professores civis tenham a 
imagem de que o respeito do aluno policial 
militar é maior do que o respeito dos demais 
alunos que não sejam militares, percebe-se 
que essa diferenciação ocorre de forma menos 
marcante para o professor policial militar, que 
reconhece o aluno policial militar como um 
indivíduo treinado que não deve exceder os 
limites que são estabelecidos para suas ações. 

De maneira geral, os professores 
reconhecem o aluno policial militar como 
alguém disciplinado, respeitador, pontual, com 
elevado nível intelectual, que tem interesse 
em aprender e sempre procura relacionar o 
conteúdo das matérias a situações práticas da 
profissão. Além da imagem do aluno policial 
militar, os professores apresentaram concepções 
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de suas relações com esses alunos. Tal aspecto 
será abordado no seguinte item. 

Relacionamento interpessoal

Os professores relatam que o relaciona-
mento que possuem com os alunos é positivo, 
havendo momentos de descontração, respeito, 
amizade, união e espírito de colaboração. No 
caso dos professores policiais militares, esse tipo 
de comportamento dos alunos com o professor 
já é esperado, pois, por serem todos policiais 
militares, conhecem as normas do ensino na 
PMDF e sabem como a relação professor-aluno 
deve ser:

PPM- [...] desde cedo, estimula-se a 
camaradagem entre todos. Precisamos de 
uma relação saudável... Nossa profissão 
já é tão tensa às vezes, que temos que ter 
com o aluno uma relação amistosa desde a 
escola, isto é sem dúvida.

Os professores reconhecem que um bom 
relacionamento professor-aluno, conforme 
assinala Macedo (2001), apresenta-se como 
importante quesito utilizado pelo professor em 
sua prática pedagógica. Cabe ao docente agir com 
competência, ou seja, tomar decisões, escolher 
a melhor forma de propor debates, avaliar as 
melhores referências ou valores, saber correr 
riscos e fazer o melhor uso dos conhecimentos 
ou informações como importantes elementos do 
processo de ensino-aprendizagem. 

Tanto professores civis quanto professores 
policiais militares demonstram uma grande 
exigência para que o aluno aprenda, e há um 
comprometimento por parte dos docentes para 
que esse aluno realmente absorva o conhecimento 
proposto em cada aula. 

Contudo, o professor policial militar 
exige explicitamente que o aluno aprenda e 
preste atenção à aula, pois a qualificação do 
aluno é importante para que ele seja um policial 
preparado para exercer a profissão, não havendo, 
por parte do professor policial militar, dificuldade 

em mostrar a função de um determinado 
conhecimento. No caso dos professores civis, os 
mesmos relatam que tiveram dificuldades em 
transmitir a importância de uma determinada 
matéria, por serem estas da grade civil:

PC- [...] eles realmente aprendem muita 
coisa, e preciso mostrar a função de 
cada conhecimento, da importância das 
discussões para a profissão deles; senão, 
eles ficam mais resistentes a participarem.

PPM- [...] eu sinto muito, mas eles 
precisam aprender. O policial não pode ter 
muitas dúvidas em relação a sua conduta. 
Por isso, na hora das aulas, eu cobro muito 
deles, pergunto para todos, os coloco em 
situações de conflito... Há uma relação de 
cobrança, sim, e eles sabem a importância 
de dominar uma matéria. 

Os exercícios que fazem parte da 
rotina do aluno policial militar são atividades 
participativas que não devem causar 
estranhamento, segundo os professores 
policiais militares, pois os alunos, ao 
ingressarem nos cursos, sabem que terão que 
se envolver em diversos exercícios. Quanto à 
participação em sala de aula, fica evidenciado 
que os docentes, mais destacadamente os 
professores policiais militares, reconhecem 
que, no início dos cursos, os alunos são mais 
reservados e que logo passam a participar 
efetivamente das aulas.

Os professores ressaltam que a 
participação em sala fortalece a relação entre 
professor e aluno nas atividades dos cursos. 
O aluno tem a possibilidade de desenvolver, 
além da parte técnica, a percepção de união 
e camaradagem. Percebe-se que a disciplina 
é introjetada no relacionamento em sala de 
aula, pois a relação professor-aluno é mediada 
por horários estabelecidos e cumpridos 
rigorosamente; além disso, os alunos possuem 
um cuidado especial com o modo como se 
apresentam aos professores. 
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 A relação entre professores e alunos 
policiais militares envolve um conjunto 
específico de conhecimentos teóricos referentes 
à vida na PMDF, desenvolvidos e aplicados 
na APMB. Nesse ponto, os professores foram 
levados a refletir sobre o tipo de relacionamento 
que têm com os alunos da pesquisa, conforme 
verificado até aquele momento. 

A relação em sala é um aspecto 
fundamental da organização didática, mas não 
é o único fator determinante da estruturação do 
ensino e da percepção dos alunos, razão pela 
qual ela precisa ser estudada em conjunto com 
outros fatores, principalmente a forma de aula 
(LIBÂNEO, 1994). 

A ausência de reflexão dos professores 
acerca de seus alunos pode ocasionar atos 
fundados em posturas adotadas como válidas 
e verdadeiras meramente por refletirem uma 
posição aceita. Mas precisa-se pensar em atos 
que possam existir apenas por serem coniventes 
com um regime de ensino que conduz o aluno 
à consciência constante do sistema disciplinar, 
conforme será visto na categoria a seguir.

Consciência do sistema 
disciplinar

Foi evidenciado que os professores 
percebem os alunos policiais militares como 
aqueles que têm consciência do sistema 
disciplinar, em que a formação é pautada 
na hierarquia e na disciplina e estas são 
ligadas à punição. Principalmente nas 
aulas, existem regras a ser observadas para 
garantir o andamento do ensino. A punição 
está relacionada ao medo que os alunos têm 
da mesma, pois esta pode ser aplicada de 
diversas formas.

O aluno policial militar, segundo os 
professores, conhece seu tempo e seu espaço 
dentro dos cursos na APMB, pois o sistema 
no qual está inserido é claro no tocante aos 
comportamentos aceitáveis e esperados. Para a 
APMB, é importante não apenas que o aluno 
tenha consciência das suas ações mas também 

que obedeça ao modo pré-determinado e descrito 
nos regulamentos e legislações da PMDF.

Pelo que foi apreendido nas entrevistas, 
o aluno policial militar tem consciência do 
lugar que ocupa na hierarquia e do fato de que 
aquele que possui maior grau hierárquico deve 
ser chamado de senhor. No caso dos professores 
civis, todos são chamados de senhor; já no caso 
dos professores policiais militares, a hierarquia 
funcional é seguida em sala. É um primeiro 
aspecto de introjeção da cultura militar nos 
cursos de formação e nos contatos entre 
docentes e alunos: 

PC- [...] o que observo é uma disciplina 
consciente: eles sabem seus limites, eles 
sabem até onde podem ir e temem ir além 
daquilo que é permitido.

PPM- [...] Ah sim... o aluno tem disciplina 
consciente, ele sabe que a dedicação 
é importante, seguir as normas daqui 
também é fundamental. Um aluno daqui 
sempre vai ser disciplinado.

Segundo Foucault (1987), a arte de punir, 
no regime do poder disciplinar, não tem como 
fim a expiação e a repressão, mas sim o fun-
cionamento de operações que relacionam atos, 
desempenhos, comportamentos singulares num 
campo de comparação e,  ao mesmo tempo, num 
espaço de diferenciação. Entende-se que a prá-
tica de punir funciona como natural, necessária 
e, logo, legítima no regime de poder disciplinar. 

O modo como os professores policiais 
militares percebem o aluno policial militar no 
que se refere ao sistema disciplinar está ligado à 
formação do próprio professor e a suas experi-
ências na APMB. O aluno policial militar é visto 
como aquele que deve buscar a perfeição em 
todas as suas atividades, sendo que essa busca é 
mediada pelas punições do sistema educacional.

Os comportamentos que são reprováveis 
por parte dos professores quase sempre se 
resumem ao descumprimento de prazo de 
uma ordem superior qualquer ou a alguma 
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falta de asseio com equipamentos e uniformes 
ou mesmo a alguma conduta considerada 
inadequada, o que, no sistema disciplinar, é 
comumente chamado de alterações.

Segundo Silva (2011), alterações podem 
ser definidas, em linhas gerais, como coisas ou 
condutas fora de ordem ou de lugar que, ao serem 
observadas e informadas ao escalão superior, 
iniciam um processo de incriminação. Nesse 
sentido, 

[...] alterações são consideradas condutas 
desviantes dentro do sistema representacional 
nativo e, quando não são justificadas, 
arquivadas ou anuladas pelo corpo de 
alunos, resultam em punições de aluno ou, 
se consideradas mais graves, em punições de 
regulamento disciplinar. (SILVA, 2011, p. 178).

Para os professores civis, o processo de 
conscientização do sistema disciplinar deve 
seguir um planejamento que permita ao aluno 
policial militar conhecer os motivos do que está 
sendo transmitido, como a importância de saber 
lidar com as atribuições de maneira profissional. 
Os docentes apontam que o aluno tenta controlar 
suas ações para se ver livre de punições. 

Ensino na APMB

Na categoria que trata do ensino na APMB, 
os docentes ressaltam o tipo de ensino que o 
aluno policial militar recebe. Para os professores 
civis, há uma distinção entre as matérias que 
são civis e aquelas que tratam de conhecimentos 
inerentes ao militarismo e à profissão de policial 
militar. Os professores policiais militares não 
abordam esse assunto diretamente:

PC- [...] nós recebemos as matérias 
entendendo o que é do corpo militar e do 
corpo civil, para organizar o conteúdo que 
eu ia passar e não sobrepor conteúdos. 
Logo, reconhecemos que precisamos 
fazer uma relação dos conteúdos com a 
profissão de policial. Mas os alunos têm 

matérias específicas do meio militar, muito 
específicas e, pelo que vi, são coisas que 
eles precisam saber muito bem.

No ensino policial militar, os professores 
civis percebem, em relação aos alunos, que 
sua formação possui como marca a separação 
entre o ensino civil e o ensino militar. Essas são 
concepções por meio das quais os professores 
civis observam que o aluno policial militar tem 
incorporada à sua formação a separação de dois 
mundos: o civil e o militar.

Os professores civis sugerem que a 
APMB inclua em seus currículos mais matérias 
voltadas para o desenvolvimento humano, com 
as quais o aluno possa conhecer determinados 
comportamentos humanos e possíveis justifi-
cativas para eles. Também destacam que é ne-
cessário contextualizar as matérias civis para 
o ensino do policial militar, ou seja, precisa-se 
mostrar que um dado conhecimento é útil para 
a atividade prática do policial militar. 

Os professores policiais militares também 
expressam, embora com menos destaque, 
que matérias ligadas às questões éticas e de 
diversidade cultural devem ser valorizadas, 
reconhecendo o papel central das dimensões 
éticas e culturais na formação do indivíduo, 
enquanto ser moral e cidadão. Libâneo (1994) 
esclarece que, para que o docente atinja os 
objetivos de uma disciplina, alguns pontos 
devem ser observados. O professor deve explicar 
a matéria, trazer dos alunos conhecimentos 
que já dominam, saber detectar o nível de 
capacidade dos alunos, não do aluno ideal, mas 
dos alunos concretos que ele tem à sua frente. 

Há ainda a predominância de uma 
formação do aluno policial militar voltada para as 
leis em termos de conteúdo. Pode-se pensar numa 
predominância do “modelo policial profissional 
tradicional” (PONCIONI, 2005). Entende-se que o 
conteúdo da formação  do futuro policial encontra-
-se pautado numa concepção do trabalho que 
enfatiza o aspecto legalista da profissão dentro 
da cultura policial,  da filosofia de trabalho, da 
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política administrativa, do treinamento e das 
estratégias policiais. 

Os professores destacam que o aluno 
policial militar está dentro de uma formação 
rígida e meritocrática, ou seja, em que o mérito 
de cada aluno é vinculado às notas e à disciplina 
que apresenta durante os cursos. 

O sistema competitivo do ensino na 
PMDF é visto como algo negativo pelos 
professores civis, enquanto os professores 
policiais militares não abordam o tema com 
destaque. Os docentes civis acham que os 
ensinamentos seriam mais proveitosos se o 
sistema da PMDF fosse menos competitivo, 
tendo em vista que os alunos se preocupam 
muito com as notas, o que torna a aprendizagem 
fonte de ansiedade.

Os professores policiais militares e civis 
percebem que as notas são importantes na 
carreira do policial militar. A classificação do 
aluno policial militar nos cursos de formação 
é que define sua antiguidade na PMDF. Isso 
significa dizer que a nota final do curso 
de formação define a ordem de promoções 
até o posto/graduação no qual o critério de 
antiguidade for considerado mais importante. 
A nota mais alta no primeiro curso de formação 
na PMDF define aspectos da vida profissional 
do aluno, tais como o local onde vai trabalhar e 
a prioridade nas promoções internas. 

Vínculo com a prática policial 
militar

De forma geral, os professores percebem 
que a formação do aluno policial militar inclui 
treinamentos ligados à prática policial. Amaral 
(2003) assinala que, com efeito, a atividade 
daquele que lida com a segurança pública é 
deveras importante, mas se exigem sempre o 
bom senso e o equilíbrio nas ações, até porque 
estas se refletem como um todo na sociedade. 
Daí o motivo pelo qual o:

[...] preparo emocional (inclusive sua 
manutenção constante) e o preparo técnico 

(jurídico sobretudo, porque a operacionalidade 
para a polícia pressupõe, acima de tudo, 
embasamento jurídico-legal) são lados da 
mesma moeda. (AMARAL, 2003, p. 56).

É comum, quando se questiona o 
desempenho dos policiais, relacionar o mau 
desempenho com despreparo e atribuir o 
despreparo à má formação. Embora, em muitos 
casos, a relação seja procedente, como nos casos 
de mau uso da arma de fogo, é preciso indagar 
se realmente o mau desempenho em geral é 
resultado de despreparo ou se não decorre de 
fatores de outra ordem (LIMA, 2002), dentre os 
quais podem estar problemas pessoais e estresse:

PC- [...] o treinamento de policiais deve 
ser constante, deve haver uma formação 
contínua... Sem dúvida, o treinamento 
promove o equilíbrio nas decisões na 
atividade propriamente de segurança.

PPM- [...] cuidamos do bom desempenho 
do aluno porque este direciona sua prática 
policial. Daí a necessidade da repetição 
em algumas aulas... Mas tudo depende de 
controle emocional.

Os professores possuem a concepção 
de um aluno que deve ter capacidade técnica 
para atuar como policial militar. Destacam 
a importância do treino técnico que permita 
ao aluno aprender a lidar com multidões, 
imobilizando as pessoas sem lesioná-las. Daí a 
preocupação dos docentes com a qualificação, a 
fim de que o policial militar não atue de forma 
abusiva, tenha consciência do que faz e use a 
arma de fogo somente quando realmente se 
fizer necessário. Observa-se que os docentes 
enfatizam um aluno que deve ser dotado de 
conhecimentos que lhe permitam atuar na rua 
de diversas formas, sendo a prevenção ao crime 
a principal delas. 

Os professores policiais militares destacam 
que, por fazerem parte da PMDF, conhecem os 
alunos ou irão, em algum momento, trabalhar 
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com eles. O papel do professor é, então, 
importante, não como figura central, mas como 
coordenador do processo educativo, o qual, 
usando de sua autoridade democrática, cria, em 
conjunto com alunos, um espaço pedagógico 
interessante, estimulante e desafiador, para que 
nele ocorra a construção de um conhecimento 
científico significativo (REBELO, 2001).

Para os docentes, o aluno policial 
militar deve ser treinado para saber agir em 
situações reais com competência, aplicando a 
técnica policial para salvar vidas, destacando a 
especialização dos alunos em treinamentos de 
tiros que visem a cessar a ação de um possível 
agressor e a não matá-lo. 

Os professores policiais militares 
enfatizam que o aluno vai pôr em prática seus 
conhecimentos quando sair para trabalhar 
e atuar já formado, sendo importante o 
treinamento técnico constante. Entendem como 
treinamento técnico aulas de tiro, defesa pessoal, 
negociação e policiamento comunitário. Estes 
foram os mais citados pelos docentes. 

Os professores civis preocupam-se com 
uma capacitação do aluno voltada para o uso da 
força em casos extremos, em que ela realmente 
se faça necessária. Há uma preocupação para 
que o aluno policial aprenda a não ser violento.

Os docentes civis reconhecem que os 
conhecimentos da Academia de Polícia devem 
ser incorporados ao trabalho dos policiais 
militares. Segundo Costa (2003), para tal, os 
conhecimentos devem ser transformados em 
técnicas policiais, manuais de treinamento 
e códigos de conduta. Isso permite que as 
condutas individuais sejam avaliadas não só 
com relação à sua legalidade mas também do 
ponto de vista profissional. Policial qualificado 
é aquele que detém um conhecimento 
profundo das regras legais e dos procedimentos 
operacionais (MONJARDET, 2003). O aluno 
policial militar é percebido como alguém 
submetido a um treino técnico. 

Os professores reconhecem que há um 
esforço para que o aluno policial militar aplique 
as técnicas ensinadas para salvar uma vida. O 

tiro aparece como tema recorrente nas falas 
desses docentes e há uma preocupação em buscar 
a menor letalidade na ação policial. O aluno 
policial militar é visto como um profissional 
treinado para preservar a segurança de todos e 
não para matar na rua de forma descontrolada.

 
Considerações finais 

Este trabalho apresenta um caminho 
percorrido que teve por objetivo conhecer e 
analisar as concepções de professores civis e 
professores policiais militares acerca do aluno 
policial militar da Academia de Polícia Militar 
de Brasília. A partir do presente estudo, foi 
possível conhecer concepções de professores 
acerca desse aluno. Percebe-se que o aluno 
policial militar é visto pelos professores a partir 
da experiência e da formação de cada um, ou 
seja, cada docente tem no seu olhar as marcas 
da sua história na educação e na APMB.

As concepções desses professores 
surgiram num processo de interação e 
comunicação em sala. Por isso, são consideradas 
relacionadas à realidade, sendo construídas e 
reconstruídas a partir das práticas cotidianas. 
Estas são concebidas neste estudo como 
reflexos de expressões dos sujeitos da pesquisa. 
O interesse em ouvir os professores justifica-se 
por serem considerados atores importantes no 
processo de ensino e aprendizagem na formação 
de policiais militares. 

A pesquisa revela que os professores, 
sejam os civis ou os militares, têm ciência 
dos limites impostos ao aluno policial militar 
diante de uma formação baseada na hierarquia 
e disciplina. 

Nota-se o papel fundamental do tipo de 
relacionamento professor-aluno na construção 
de concepções de professores, já que, por meio 
dos diálogos cotidianos em sala de aula, as 
informações são repassadas e invariavelmente 
ligadas entre si no meio em que são produzidas. 
Os professores civis e professores policiais 
militares possuem concepções semelhantes em 
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relação ao aluno policial militar. Ambos apontam um aluno que é levado a agir de acordo com 
normas e dentro de valores institucionais. 
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A experiência da intersubjetividade na pesquisa 
feminista: perspectivas metodológicas

Neiva FurlinI

Resumo

Este artigo tem a finalidade de contribuir com os estudos a respeito 
de metodologias de pesquisa. Para tanto, busca-se fazer uma 
reflexão acerca da experiência de uma pesquisa engajada em que 
se coloca em evidência a influência da trajetória existencial da 
pesquisadora na escolha do seu objeto de estudo e as perspectivas 
metodológicas que favorecem a experiência da intersubjetividade 
na produção do conhecimento. Em última instância, busca-se 
mostrar que é possível fazer pesquisa científica ancorada em um 
paradigma metodológico que rompe com a dicotomia sujeito/objeto. 
Para esta discussão, toma-se como referência uma investigação que 
pretendeu compreender como as mulheres se constituem sujeitos 
femininos de saber teológico e que dinâmicas de poder perpassam 
os processos de inserção e de construção da docência feminina, 
em um lugar marcado por discursos hegemônicos e por lógicas 
de gênero da ordem social masculina. Desse modo, destaca-se a 
perspectiva hermenêutica, por esta permitir captar os sentidos que 
as docentes atribuem às suas ações e às experiências vividas no 
universo do saber teológico. A hermenêutica, como metodologia 
de pesquisa, favorece a produção de um conhecimento que não 
se pretende universal, mas situado, subjetivo e aberto a novas 
perspectivas de interpretação. Tais características são centrais 
nas epistemologias feministas que buscam desmitificar a pura 
objetividade e a universalidade do conhecimento, mostrando que 
os sujeitos do saber estão sempre inseridos em uma determinada 
situação, posição e circunstância e, por isso, nenhum conhecimento 
se produz desde nenhum lugar.
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The experience of intersubjectivity in feminist research: 
methodological perspectives 

Neiva FurlinI

Abstract

This article aims to contribute to the studies of research methodology. 
To this end, I seek to reflect on the experience of engaged research that 
clearly shows the influence of the researcher’s existential trajectory 
on the choice of my object of study, as well as the methodological 
perspectives that favor the experience of intersubjectivity in the 
production of knowledge. The ultimate goal is to show that scientific 
research can be conducted based on a methodological paradigm 
that breaks with the subject-object dichotomy. As a reference to 
this discussion, we take an investigation that sought to understand 
how women constitute themselves as female subjects of theological 
knowledge and what power dynamics pervade the processes of 
entering and constructing a female faculty career in a place marked 
by hegemonic discourses and gender logics of a male social order. 
Therefore, we emphasize the hermeneutic perspective, as it allows 
to capture the meanings that female professors assign to their 
actions and experiences in the universe of theological knowledge. 
Hermeneutics as a research methodology favors the production of 
knowledge that is not intended as universal, but rather situated, 
subjective, and open to new interpretation perspectives. Such 
characteristics are central in the feminist epistemologies that seek 
to demystify the pure objectivity and universality of knowledge, 
showing that the subjects of knowledge are always immersed in a 
certain situation, position, and circumstance, and that, therefore, 
no knowledge is produced from nowhere.
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Introdução

Este trabalho caracteriza-se como uma 
reflexão a respeito da metodologia de pesquisa 
adotada em uma tese de doutoramento, que 
se afasta das perspectivas centradas na pura 
objetividade do fazer científico. Isso porque 
colocam-se em cena a influência da experiência 
subjetiva na escolha dos temas de investigação 
e os processos metodológicos que garantem 
a relação intersubjetiva na produção do 
conhecimento. Para isso, toma-se por base uma 
investigação em que se buscou compreender 
como as mulheres se constituem sujeitos 
femininos de saber teológico e que dinâmicas 
de poder perpassam os processos de inserção 
e de construção da docência feminina, em um 
lugar marcado por discursos hegemônicos e por 
lógicas de gênero da ordem social masculina. 

A teologia como área de saber, ao longo 
da história, foi estruturada como um não lugar 
para as mulheres. No Brasil, elas só tiveram 
acesso ao curso superior de teologia a partir 
da década de 1970, quando as mulheres foram 
se inserindo nas diferentes áreas acadêmicas. 
Esse fenômeno ocorreu impulsionado pelas 
transformações socioculturais e mobilizações 
feministas, as quais, indubitavelmente, 
também influenciaram o ambiente religioso 
e eclesial. Contudo, ainda se constata uma 
grande assimetria entre os sujeitos femininos e 
masculinos na docência, como foi evidenciado 
na tese Relações de gênero, subjetividades 
e docência feminina: um estudo a partir do 
universo do ensino superior em teologia católica 
(FURLIN, 2014). 

O objetivo deste ensaio, portanto, é 
compartilhar a reflexão a respeito da experiência 
de uma investigação engajada, em que se 
colocam em evidência a influência da trajetória 
existencial da pesquisadora na escolha do objeto 
de pesquisa e as perspectivas metodológicas que 
favorecem a experiência da intersubjetividade 
na produção do conhecimento, mostrando que 
é possível fazer pesquisa científica com base em 
um paradigma metodológico que rompe com a 

dicotomia sujeito/objeto. Considerando que 
a escolha pelas técnicas de coleta do material 
necessário para um estudo científico é parte 
da metodologia e tem uma clara relação com 
os objetivos a que se propõe uma pesquisa, 
discutem-se, também, alguns aspectos como o 
aprendizado que vem da experiência de campo. 

Nesse sentido, esta reflexão é uma forma 
de objetivar parte de um longo processo de 
construção dos caminhos de uma pesquisa, 
que envolve a escolha do tema, das técnicas 
para a coleta de dados empíricos e de uma 
metodologia para a compreensão e análise 
do material de campo. Certamente, este 
artigo pode trazer luz ou inspiração àqueles e 
àquelas que estão começando a trajetória de 
se produzirem artesões e artesãs da arte de 
construir conhecimento.

A escolha do tema de pesquisa: 
um processo puramente objetivo?

O interesse pelo tema da docência 
feminina na teologia em perspectiva analítica 
de gênero tem vínculo com minha trajetória de 
vida e de inserção no campo social e religioso1. 
Isso demarca claramente o meu lugar de fala e 
o meu engajamento social como mulher e como 
sujeito do conhecimento. Minha inserção em 
trabalhos pastorais nas Comunidades Eclesiais 
de Base (CEBs) fez-me buscar aprofundamento 
teórico na área da teologia e, posteriormente, 
também no campo das ciências sociais. Assim, 
nos anos 1994 a 1997, frequentei um curso 
de extensão em teologia pastoral, em regime 
de férias, no Instituto de Teologia e Pastoral, 
vinculado à Universidade de Passo Fundo (RS). 

Esse curso era destinado aos agentes de 
pastoral2 e, por esse motivo, era frequentado 

1 - Neste artigo, assumo a redação em primeira pessoa, tendo em vista 
que uma das contribuições das epistemologias feministas foi a introdução 
de um novo estilo de fazer ciência social que dá voz à subjetividade reflexiva 
do sujeito social. Isto é, sem deslocar o estilo mais objetivo de uma escrita 
sem sujeito ou do nós, se produziu uma outra forma de escrever ciência, em 
que o sujeito se coloca e assume sua construção científica. 
2 - Denominação dada às lideranças de comunidades que coordenam e 
dinamizam as pastorais sociais e eclesiais.
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por um número significativo de mulheres, 
considerando que a maior parte do trabalho 
pastoral, em geral, é realizada pelo universo 
feminino. No referido curso, havia também uma 
participação reduzida de homens, praticamente 
todos leigos3 ou religiosos que não pretendiam 
seguir carreira eclesiástica. As pessoas que 
frequentavam o curso de teologia em regime 
de férias buscavam capacitação para atuar 
nas atividades pastorais ou para aprofundar o 
sentido da fé cristã. Já no curso regular anual, 
a situação se invertia, porque quase todos os 
estudantes de teologia eram do sexo masculino 
e buscavam a formação em vista do serviço 
ordenado. A atividade da docência, tanto no 
curso de teologia em regime de férias como 
no regular, era exercida, praticamente, por 
homens e celibatários4. A ausência de mulheres 
na docência era justificada porque poucas 
delas possuíam a formação acadêmica na 
área da teologia, cuja questão ocultava outras 
dinâmicas que foram evidenciadas no estudo do 
meu doutorado.

Meu primeiro contato com o conceito 
de gênero ocorreu durante o curso de teologia 
em regime de férias, mais precisamente, no ano 
de 1995, por ocasião de uma jornada teológica 
em que se refletiu o tema – Mulher semente de 
vida na igreja e na sociedade, assessorado por 
mulheres estudantes do curso de teologia regular 
da Escola Superior de Teologia e Espiritualidade 
Franciscana (ESTEF), de Porto Alegre. A partir 
de então, tomei consciência de que o feminino 
e o masculino, bem como os papéis sociais 
destinados a cada sexo, são construções 
socioculturais e que as desigualdades de gênero 
foram construídas por uma determinada leitura 
cultural da diferença, fundada na fixidez dos 
corpos. Também me dei conta de como isso, ao 

3 - A expressão leigo, no contexto eclesial, significa a pessoa que exerce 
liderança no âmbito eclesial sem uma pertença à vida religiosa consagrada 
ou à hierarquia do serviço ordenado. A ordenação, na Igreja Católica, é 
conferida somente para o sexo masculino, por meio de um ritual específico.
4 - No curso de teologia de férias, havia somente duas mulheres e um 
homem leigo no quadro dos professores. Esses ministravam as disciplinas 
de: introdução à sociologia, fundamentos litúrgicos e introdução à 
filosofia, disciplinas periféricas, na relação com as que são centrais em 
um curso teológico.

longo da história, contribuiu para invisibilizar, 
discriminar e excluir as mulheres de diversos 
espaços, tanto da esfera social como da eclesial. 

Assim, a perspectiva de gênero passou 
a ocupar um lugar importante em minha 
experiência de vida e de ação, sobretudo no 
trabalho de formação para lideranças eclesiais, 
nos grupos de leitura popular da bíblia e no 
trabalho pastoral, junto às comunidades de 
base. Minha visão sempre foi que mulheres 
e homens, tendo as mesmas oportunidades 
de formação profissional, adquirem igual 
capacidade intelectual e técnica para exercerem 
as diferentes atividades na esfera pública da 
sociedade e também nas instâncias eclesiais. 

Durante a graduação em ciências sociais, 
o meu interesse pelos estudos de gênero foi 
se consolidando, sobretudo após cursar a 
disciplina de sociologia das relações de gênero. 
Sendo assim, considero que a pesquisa de 
doutorado, de certa maneira, manteve vínculo 
com o trabalho monográfico de conclusão do 
curso de ciências sociais, intitulado A questão 
de gênero no MST: um estudo sobre o discurso 
e as práticas de participação da mulher5. Esse 
vínculo diz respeito ao interesse por continuar 
aprofundando as ferramentas teóricas dos 
estudos de gênero, em sua relação com as 
ciências sociais, porém agora em outra temática 
de investigação. Isso, sem dúvida, acena que os 
temas que escolhemos para nossas pesquisas 
são quase sempre influenciados por nossas 
trajetórias de vida ou profissional, como têm 
mencionado alguns sociólogos: 

Hoje se pode afirmar que o objeto é a conti-
nuação do sujeito por outros meios. Por isso, 
todo o conhecimento científico é autoconhe-
cimento. A ciência não descobre, cria, e o ato 
criativo protagonizado por cada cientista e 
pela comunidade científica no seu conjunto 
tem de se conhecer intimamente antes que se 
conheça o que com ele se pode conhecer de 
real. (SANTOS, 2004, p. 83). 

5 - Monografia orientada pela professora Ângela Duarte Damasceno e 
defendida em março de 2003. 
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Essa concepção demarca uma ruptura com 
a dicotomia entre sujeito e objeto, herança da 
ciência moderna que, por um lado, consagrou o 
homem como sujeito epistêmico, mas, por outro,  
expulsou-o como sujeito empírico. Embora essa 
postura nem sempre seja pacífica nas ciências 
sociais, hoje já se concebe que a construção do 
objeto de pesquisa não é uma escolha puramente 
objetiva, como bem tem escrito o sociólogo 
Wright Mills (1965), em sua obra A imaginação 
sociológica. Isto é, nossas escolhas estão sempre 
ligadas, indireta ou diretamente, às nossas 
trajetórias profissionais e experiências subjetivas. 
Nessa direção, o sociólogo Boaventura Santos 
(2004, p. 85) assim escreve:

Hoje sabemos ou suspeitamos que nossas 
trajetórias pessoais e coletivas (enquanto 
comunidades científicas) e os valores, as 
crenças e os prejuízos que transportam são 
a prova íntima de nosso conhecimento, sem 
o qual nossas investigações laboratoriais 
ou de arquivos, os nossos cálculos ou os 
nossos trabalhos de campo constituiriam 
um emaranhado de diligências absurdas 
sem fio nem pavio. 

Boaventura Santos acredita que, embora 
a perspectiva subjetiva do conhecimento 
construído seja suspeitada ou insuspeitada, ela 
corre subterrânea e clandestinamente nos não 
ditos dos nossos trabalhos científicos, ainda 
que se pretendam posicionar no teor da ciência 
objetiva. Nesse sentido, a contribuição da 
teoria feminista também tem sido valiosa, para 
desmitificar a pura objetividade e universalidade 
do conhecimento, mostrando que ele é sempre 
situado e subjetivo, já que “nenhum trabalho 
teórico está distante da experiência de quem o 
escreve.” (ALCOFF, 1999, p. 125). 

Todas as correntes do feminismo partem 
da afirmação de que quem conhece é alguém 
que está inserido em uma determinada situação, 
posição e circunstância, considerando, com isso, que 
nenhum conhecimento se produz desde “nenhum 
lugar”. (BACH, 2010). E, nisso, pode-se dizer que 

o feminismo se caracteriza como uma postura 
hermenêutica, cuja perspectiva metodológica 
considera que cada um de nós é habitante de 
uma cultura, de uma época, de uma situação 
geográfica e, aqui acrescento, de uma posição 
de gênero. E, portanto, é desde essas referências 
que interpretamos e compreendemos o mundo. 
Ou seja, olhamos para a realidade e produzimos 
saberes desde dentro e não a partir de uma 
neutralidade supra-humana.

Nesse sentido, vale lembrar, ainda, que 
uma das grandes contribuições dos estudos 
feministas foi a introdução de um modo 
diferente de fazer ciência, no qual a experiência 
e a posição do sujeito, em seu contexto, se 
constituem em elementos significativos:

Os estudos de gênero e as indagações sobre 
as epistemologias feministas introduziram, 
ao lado dos outros estilos de fazer ciência 
social, um estilo que deu mais lugar à 
reflexão sobre a subjetividade do/a autor/a 
e da construção das subjetividades dos 
sujeitos sociais. (MACHADO, 1998, p. 125). 

Assim, sem deslocar o estilo mais 
objetivo de uma escrita sem sujeito ou do 
nós, produziu-se uma outra forma de escrever 
ciência, em que o sujeito se coloca e assume 
sua construção científica. Este novo estilo dá 
voz à subjetividade reflexiva do sujeito social 
e, sem dúvida, tem sido uma das contribuições 
valiosas do feminismo6. 

As argumentações de estudiosos/as 
do campo da sociologia e da teoria feminista 
fizeram-me tomar consciência de minha 
condição de pesquisadora, alguém que é mulher, 
socializada na religião católica e que tinha uma 
relação próxima com o seu campo, cuja escolha 
do objeto resultava de uma trajetória existencial. 
Também, a consciência de ser um sujeito que 
produz saber, desde uma postura situada e 
contextual, cujo olhar influencia o processo 
do conhecimento. Tais características, longe de 

6 - Considerando isso, neste artigo assumo a escrita em primeira pessoa.



918918 Neiva FURLIN. A experiência da intersubjetividade na pesquisa feminista: perspectivas metodológicas

invalidar uma pesquisa, hoje se colocam como 
o ponto de partida para a realização dela. 

Para Gilberto Velho (2003), a complexidade 
da sociedade urbana contemporânea permite que 
muitos antropólogos realizem estudos próximos 
de seu universo de origem, pesquisando 
situações mais ou menos conhecidas. Essa 
situação é por si só o ponto de partida para 
realização de uma investigação. No entanto, 
exigiu de minha parte, como investigadora, um 
olhar de estranhamento e uma revisão crítica 
diante do que me era próximo, como também o 
uso de ferramentas teórico-metodológicas para 
compreender e interpretar, cientificamente, o 
sentido que as mulheres docentes atribuem à sua 
ação no interior do universo de saber teológico. 
Assim sendo, as bases teórico-analíticas que 
deram sustentação científica à minha pesquisa 
são oriundas das teorias feministas e dos estudos 
de gênero, em sua contribuição sociológica. E 
isso permite afirmar que o estudo a respeito da 
construção da docência feminina, no universo 
teológico, é parte do rol dos estudos feministas 
a respeito de ciência e gênero e carreiras 
profissionais majoritariamente masculinas.

Perspectivas metodológicas e a 
experiência da intersubjetividade

Nos processos de investigação científica, 
a abordagem qualitativa representou um avanço 
epistemológico por mostrar que o sujeito não é só 
objetivo – materialidade e processos concretos 
– mas também subjetivo. Nesse sentido, uma 
das primeiras grandes contribuições para 
pensar a importância da subjetividade vem dos 
estudos de Max Weber (1992), cuja proposta foi 
aprofundada por teóricos de diferentes áreas 
acadêmicas. Assim, uma das especificidades 
da metodologia qualitativa é dar ênfase ao 
sujeito, que pode ser neutro. O diferencial da 
metodologia feminista é mostrar que o sujeito 
não é neutro e universal, mas generizado7, 

7 - O termo generizado/a é usado pela feminista Londa Schienbinger 
(2001, p. 145) para se referir aos comportamentos, interesses ou valores 
culturais tipicamente masculinos ou femininos, cujas características não 

histórico e situado. Entretanto, uma pesquisa 
só pode ser caracterizada como feminista se 
adotar as perspectivas teóricas e metodológicas 
do feminismo. 

Assim sendo, a pesquisa de meu 
doutoramento deu voz às docentes que atuavam 
no ensino superior em teologia católica, de modo 
que elas participaram ativamente no processo 
da produção do conhecimento. Por meio das 
narrativas das docentes, sobre suas experiências 
vividas em uma instituição majoritariamente 
masculina, o estudo buscou compreender: as 
dinâmicas envolvidas no processo de inserção, 
a percepção dessas mulheres sobre as suas 
experiências e sobre as dinâmicas de gênero 
e de poder que se articulavam no universo 
do saber teológico; a forma como elas se 
compreendiam e se constituíam sujeitos femininos 
de saber teológico e como construíam as suas 
possibilidades de agência em um espaço que, 
ao longo da história, foi estruturado como um 
lugar não inteligível para elas. Segundo Lincoln e 
Guba (2006), a voz pode significar, especialmente 
nas formas mais participativas de pesquisa, não 
apenas a voz de um pesquisador no texto, mas 
também a possibilidade de que os participantes da 
pesquisa falem por si mesmos. Para a socióloga 
inglesa Margaret S. Archer (2009):

Dar ‘voz’ às pessoas também nos dá 
melhores explicações sobre o que 
elas realmente fazem, substituindo 
generalizações empiricistas. Inversamente, 
quando se permite aos agentes avaliarem 
reflexivamente seus contextos sociais 
objetivos, em termos de suas preocupações 
pessoais, e decidir sobre o curso de sua ação 
social adequadamente, restabelece-se o 
agente ativo para a sociologia. Isso porque, 
as pessoas lutam por algum controle sobre 
o curso de suas próprias vidas e traçam seu 
caminho ativamente através do mundo, em 

são concebidas inatas e nem arbitrárias, mas como realidades construídas 
por circunstâncias históricas que, por isso mesmo, podem mudar por outras 
circunstâncias históricas. Ao usar esse mesmo termo, estarei referindo-me 
às mesmas questões assinaladas pela autora.
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vez de serem receptores passivos de pressões 
sociais. (ARCHER, 2009, grifo meu). 

Desse modo, para escutar as memórias 
reflexivas das experiências das mulheres, no 
processo de constituírem-se sujeitos de saber 
e o sentido que davam às suas ações, priorizei 
a abordagem qualitativa. A investigação 
qualitativa, segundo Briceño-León (2003, p. 
161), “permite ao investigador/a atuar desde 
dentro. Se aproxima da realidade do estudo 
de forma natural e permite colher dados ricos, 
através de estratégias não estruturadas.” Esse 
tipo de investigação abre “janelas” para que 
o sujeito da ação exponha suas motivações e 
significações mais profundas em relação a sua 
ação e visão de mundo. 

Embora a pesquisa fosse de caráter 
qualitativo, foi necessário utilizar também a 
técnica de questionário, normalmente associada 
às abordagens quantitativas. Na visão de Briceño-
León (2003), a integração das duas técnicas 
permite explorar as potencialidades que cada 
uma oferece. No caso da investigação realizada, 
a combinação dessas técnicas fez-se necessária 
para estabelecer um quadro de evidências, 
possibilitando a construção de conclusões 
mais sólidas e contextualizadas. As diferenças 
específicas das duas perspectivas, longe de ser 
obstáculo, apresentam-se como possibilidade 
que, adequadamente utilizadas, trazem produtos 
científicos de maior qualidade. Mais importante 
que a pureza de um método, é a sua:

[...] capacidade em dar respostas aos 
objetivos da investigação, a capacidade 
de compreender um processo social ou o 
comportamento dos indivíduos, a integração 
dos métodos quase se converte em uma 
necessidade. (BRICEÑO-LEÓN 2003, p. 181). 

Briceño-León afirma que uma 
investigação qualitativa permite, também, a 
interpretação de dados quantitativos, ou seja, 
os resultados qualitativos poderão ajudar na 
interpretação de dados quantitativos, não 

só pela confrontação de dados em si, mas 
pelo diálogo com os próprios indivíduos, os 
quais deixam de ser números agregados e 
passam a ser atores. Números não falam por si 
mesmos, precisam de uma teoria que lhes dê 
sentido e que os coloque em confronto com a 
problemática da pesquisa. No estudo da tese, 
eles foram importantes para objetivar certas 
dinâmicas estruturais de gênero. Assim, tanto 
os dados estatísticos como as narrativas das 
docentes foram interpretadas à luz da categoria 
teórico-analítica de gênero, em que se tornou 
possível levar em conta as relações de poder, 
que são instituídas e se instituem nas relações 
sociais. Esse aspecto nos colocou, por sua vez, 
no conjunto de conteúdos que compõem a 
experiência vivida pelas mulheres docentes.

Para evidenciar um pouco desse processo 
interpretativo e analítico dos conteúdos que 
vêm da voz das interlocutoras da pesquisa, 
tomo como exemplo um fragmento na narrativa 
de Priscila. Baseada em sua experiência de ser 
docente do sexo feminino em uma instituição 
hierárquica e masculina, ela relata, de maneira 
reflexiva, como as dinâmicas de poder impõem 
condições distintas para cada sexo, no processo 
de legitimação como sujeitos do ensino:

Ser mulher ou homem não é a mesma coisa 
no campo da teologia. Também não basta 
só ser homem, tem que ser padre. Há uma 
diferença, a teologia no seminário é o lugar 
do professor padre. A gente sabe que tem 
muitos padres na teologia que são bons 
professores, mas tem alguns que chegam 
a ser medíocres, mas ficam por serem 
padres. Ser mulher e estar nesse lugar, a 
gente precisa ser muito mais competente 
do que eles, mas muito mesmo. Você tem 
que aparecer na sua competência, tem que 
estudar, você tem que produzir e tal. Você 
tem que mostrar que os alunos gostam 
de você. Agora, o padre não, ele pode 
dar uma aula qualquer, dar de qualquer 
jeito, os alunos reclamam e reclamam, 
mas ele continua lá, porque é o lugar 
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dele, entendeu? Eu acho que para a gente 
ficar como professora precisa fazer um 
esforço enorme. Você tem que ser muito 
competente, tem que fazer um esforço de 
estudar e tal e estar em dia com as coisas. 
Mostrar que você sabe. Assim, quando tem 
uma palestra, uma semana de teologia, 
você tem que fazer trabalho e mostrar que 
é competente para você poder ficar no seu 
lugar. (Priscila, 60 anos).

Subjacente à narrativa de Priscila, 
que revela uma ordem simbólica na qual as 
mulheres se submetem a um duplo esforço 
para comprovar a sua capacidade intelectual 
e a sua legitimidade como sujeito mulher, está 
a vigência dos significados produzidos pelas 
representações simbólicas de gênero, inscritas 
no discurso teológico tradicional, que teve 
influência sobre as subjetividades femininas e 
as relações que se estabelecem numa estrutura 
de saber androcêntrica. 

Para além de uma verdade científica, o 
conhecimento da moral teológica, no terreno 
da sexualidade, produziu a inferioridade 
das mulheres (mental, intelectual, moral ou 
espiritual), cujo discurso continua tendo vigência 
política na organização das estruturas eclesiais: 

[...] o feminino, enquanto sinônimo de 
pejorativo, funcionou como formador de 
significados e organizador das diferenças 
sexuais e simbólicas, que era importante 
para o funcionamento dessas estruturas. 
(BRAIDOTTI, 2004, p. 61). 

Cria-se, assim, dentro dessa representação, 
um sentido de hierarquia de posição e de 
reconhecimento, que não é dado sempre pela 
formação, mas que opera no nível do simbólico.

Na interpretação acima, estabelece-se 
uma relação intersubjetiva entre o conteúdo 
da narrativa de Priscila e o olhar analítico 
da pesquisadora. Desse modo, no estudo da 
tese, não só busquei apreender, explicar e 
compreender o sentido da ação e da experiência 

dos sujeitos femininos da docência em teologia, 
mas também as relações de poder e de gênero 
inscritas em discursos e práticas institucionais. 

Nesse sentido, Gadamer (1999)8 assinala 
que a compreensão hermenêutica não é 
um procedimento mecânico e tecnicamente 
fechado, já que nada do que se interpreta pode 
ser entendido de uma vez só. A interpretação 
é sempre uma interpretação e o ato do 
entendimento, mais do que um desvelamento da 
verdade do objeto é a relação do que o “outro” 
(tu) coloca como verdade. Na pesquisa realizada, 
por meio das narrativas de mulheres docentes, 
foi possível constatar como as dinâmicas de 
poder e de gênero atravessam a trajetória que 
elas realizam dentro das instituições católicas, 
ou seja: os processos de inserção feminina no 
universo acadêmico; as estratégias políticas 
que elas produzem para ressignificar espaços, 
relações, práticas e para a reinvenção de si, 
na medida em que afirmam positivamente a 
alteridade, como uma estratégia política do 
devir sujeito feminino de saber teológico, em 
um universo regido por uma ordem simbólica e 
normativa e androcêntrica. 

Minayo (2003) considera que o sujeito se 
objetiva em sua própria ação e disso decorre a 
sua subjetivação, ou seja, o sujeito se subjetiva 
em ação – subjetivação. Embora, seguramente, 
fosse necessário considerar a posição de gênero 
dos sujeitos implicados na pesquisa, cuja questão 
normalmente não é tratada na abordagem 
hermenêutica. Essa objetivação de si, que se 
realiza por meio da ação, é uma constante em 
muitas narrativas e um processo contínuo que se 
objetiva nos processos interativos com docentes 
e discentes. Apenas situo, como exemplo, um 
fragmento da narrativa de Noemi (46 anos), 
quando ela fala a respeito do sentido da docência 
para a sua vida, de modo que ela se objetiva pela 
ação da docência: 

Eu penso que a teologia, efetivamente, 
faz parte da minha vida, me dá a direção. 

8 - Hans-Georg Gadamer é um dos maiores estudiosos da hermenêutica. 
Sua metodologia inclui a experiência humana de mundo e da práxis da vida.
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Eu me vejo, sim, como uma educadora 
da fé. Desde o início, eu sempre fui uma 
educadora da fé, em cursos de teologia nas 
comunidades, em aulas de ensino religioso 
[...] Então, eu sinto essa missão de ser uma 
educadora na fé, que agora passa pela 
docência. Sinto-me educadora da fé, uma 
colaboradora na construção de sentidos e 
novos sentidos [...].

Vale lembrar que a perspectiva herme-
nêutica, além de permitir a interpretação e de 
estabelecer relações em diferentes direções, 
possibilita a intersubjetividade entre o sujei-
to pesquisador e o sujeito pesquisado, em um 
processo de compreensão e autocompreensão. 
Segundo Minayo (2003, p. 92):

 
Compreender acaba sempre sendo compre-
ender-se. A estrutura geral dessa forma de 
abordagem atinge sua concreção na com-
preensão histórica na medida em que aí se 
tornam operantes as vinculações concretas 
de costumes e tradições e as corresponden-
tes possibilidades de seu futuro.

A hermenêutica “propõe a intersubje-
tividade como chão do processo científico da 
ação humana” (MINAYO, 2003, p. 97), e, como 
práxis interpretativa, requer que se busquem as 
diferenças e semelhanças entre o contexto do 
autor e o contexto do investigador e que haja o 
compartilhamento entre o mundo observado e 
os sujeitos da pesquisa, com o mundo da vida 
do investigador, porque “compreender é sempre 
compreender-se”. Nesse caso, como pesquisado-
ra, o meu olhar é de alguém que compartilha 
com os sujeitos/agentes da pesquisa a experi-
ência vivida, como um lugar do constituir-se 
sujeito feminino de saber, no aqui e no agora 
da história presente. 

Compartilhamos de um mesmo mundo 
simbólico, de imagens e de representações dis-
cursivas e linguísticas da ordem social mascu-
lina, que marcou nossas subjetividades. Somos 
mulheres latino-americanas, brancas, sociali-

zadas numa cultura ocidental, cristã-católica. 
Pisamos o mesmo chão cultural e compartilha-
mos, ainda, do desejo de uma afirmação positi-
va do sujeito feminino, em um lugar discursivo, 
acadêmico e eclesial masculino. Somos sujeitos 
do conhecimento e, por meio da valorização das 
experiências situadas das mulheres, buscamos 
produzir saberes contextuais e parciais e, com 
isso, compartilhamos da imaginação de poder 
construir um mundo melhor para nós mesmas 
e para todas as mulheres. Isso porque, no ato 
de produzir saberes, as docentes entrevistadas 
também têm assumido a hermenêutica como 
uma metodologia de interpretação crítica, na 
produção da chamada teologia feminista. Isto 
é, elas partem das experiências das mulheres 
para suspeitar do já dito nos discursos bíblicos, 
produzidos pelo olhar e pela experiência mas-
culina. Com isso, além de estabelecerem uma 
crítica a um pensamento abstrato, universal e 
masculino, elas elaboram saberes alternativos, 
que ressignificam imagens e representações 
simbólicas, produzindo novas possibilidades 
para a subjetividade das mulheres. 

Assim sendo, este estudo em que 
busquei compreender as experiências e as 
estratégias das mulheres, no produzirem-se 
docentes em um universo masculino, também 
me fez compreender a mim mesma, como 
sujeito feminino de saber. Gadamer (1999) já 
havia enfatizado que a compreensão requer o 
engajamento do pesquisador, no sentido de este 
assumir uma postura em que reconhece a sua 
experiência limiar e contínua de viver entre a 
familiaridade e a estranheza. Ou, como afirma 
Minayo (2003, p. 98), a “atividade hermenêutica 
se move entre o familiar e o estranho, entre 
a intersubjetividade do acordo ilimitado e a 
quebra da possibilidade desse acordo”. Por meio 
dessa perspectiva, o sujeito do conhecimento 
interage com o sujeito da pesquisa e vice--
versa, uma vez que, no ato de compreender, 
o sujeito também se compreende. Na mesma 
direção, Boaventura Santos (2004) afirma que 
a construção do conhecimento científico é 
também uma busca pelo autoconhecimento.
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Assim sendo, mais do que nos situarmos 
em contextos semelhantes e de compartilharmos 
alguns significados do mundo vivido, a relação 
intersubjetiva, neste caso, estabelece-se porque, 
como pesquisadora, não posso me considerar a 
única autora do conhecimento, uma vez que a 
produção desse saber dependeu das narrativas 
reflexivas que as docentes elaboraram sobre si 
e sobre os sentidos dados às suas experiências 
vividas. Isso as fez participar como sujeitos da 
produção do conhecimento e com os conteúdos 
de gênero que foram problematizados por 
mim, como investigadora. Nesse sentido, o 
educador Alan Peshkin (1993, p. 24) afirmou 
que “o caminho de nosso saber está atrelado ao 
conteúdo de nosso conhecimento e às nossas 
relações com os participantes da pesquisa”.

Nessa perspectiva, os argumentos de 
Minayo a respeito da relação intersubjetiva na 
pesquisa foram importantes, pois:

[...] o investigador não deve buscar 
nos textos/entrevistas uma verdade 
essencialista, mas o sentido que quis 
expressar quem os emitiu. Assim, o 
investigador só estará em condições de 
compreender o conteúdo significativo 
de qualquer documento/entrevista se 
fizer o movimento de tornar presente, na 
interpretação, as razões do autor. Por outro 
lado, na interpretação nunca há a última 
palavra, o sentido de uma mensagem ou 
de uma realidade estará sempre aberto 
a várias direções, mas, principalmente, 
diante dos novos achados do contexto 
no qual foi produzido e diante, também, 
das novas perguntas que são colocadas. 
(MINAYO, 2003, p. 98).

Essa proposta metodológica desloca 
o pesquisador da posição de protagonista 
da verdade científica, para um olhar que 
considera a posição relacional entre os 
sujeitos. Uma relação que é muito mais que a 
simples aproximação com as interlocutoras, 
porque se trata de uma postura em que, como 

pesquisadora, precisei me deixar tocar por suas 
narrativas, problematizando-as por meio de 
um olhar crítico e teórico. Isto é, pela relação 
intersubjetiva, a minha tarefa foi a de interpretar 
e compreender o sentido da ação das docentes, 
dos discursos e do contexto social em que elas 
estavam inseridas. 

Para ilustrar um pouco dessa relação 
intersubjetiva, que permite à pesquisadora 
interpretar os sentidos dos conteúdos narrados, 
apresento como exemplo um fragmento da 
narrativa de uma das docentes. Em uma 
primeira compreensão, é possível perceber 
que essa docente usa como estratégia política 
a sua qualificação profissional, no intuito de 
conquistar um lugar na disciplina que tem a 
ver com a área de sua formação. Tal estratégia, 
no sentido de Fraser (1997), configura-se como 
a luta pela justa redistribuição de poder de um 
sujeito que tem direito, sobretudo, quando parece 
estar em jogo a contratação de um professor com 
formação na mesma área que a sua:

Estou lecionando na minha área de 
formação. Só que demorou também. Eu 
já tive um desafio, por exemplo, de eu 
falar em conselho: ‘Vocês estão admitindo 
um professor para teologia pastoral’. 
Disseram: “Ah, parece que ele vai entrar 
a pedido de alguém e tal”. Perguntei: 
“mas por quê?”. “Ah, porque aqui nós 
não temos professores formados na área 
e vamos precisar contratar um”. Eu falei: 
“Esqueceram que eu tenho formação na 
área e que eu estou fazendo doutorado. 
Tenho mais capacitação do que ele e fiz 
esse curso na mesma universidade que ele 
está fazendo”. Disseram: “Ai, me desculpa, 
eu não tinha pensado”. Entendeu? Daí, 
fui contratada, peguei a disciplina e tal. 
A mulher tem que se mostrar também 
e se adequar às situações, na hora certa. 
O problema é a capacitação, então, se o 
problema é esse, você tem que analisar até 
que ponto é verdade a justificativa que eles 
dão a uma situação. (Madalena, 55 anos).
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A narrativa de Madalena evidencia a 
lógica de poder e de gênero que normatiza as 
práticas no universo da teologia. Essa narrativa 
parece sugerir que existe uma discriminação 
sutil, que não tem a ver com o nível de formação, 
já que ela é uma profissional qualificada, mas se 
dá pela diferença, cujo marcador é o sexo. Nesse 
caso, pode-se compreender a ênfase que ela dá 
à sua qualificação profissional como critério de 
igualdade. Boaventura de Souza Santos (2000) 
já dizia que as pessoas e os grupos sociais têm 
o direito a serem iguais quando a diferença 
os inferioriza, e o direito de serem diferentes 
quando a igualdade as descaracteriza. Nesse 
sentido, Madalena parece interagir com as 
regras do campo acadêmico, ou seja, ela 
apropria-se do discurso da formação específica, 
que é válida para os sujeitos masculinos, como 
a possibilidade do vir a ser sujeito feminino de 
saber teológico, com igual direito de assumir a 
docência em disciplinas pontuais. 

Nesse caso, pela perspectiva hermenêutica 
que favorece a relação intersubjetiva, a minha 
posição de sujeito do conhecimento foi somente 
produzir uma interpretação do conteúdo da 
narrativa de Madalena, que jamais pode ser a 
última. Isso porque, nessa perspectiva, toda a 
interpretação permanece aberta para novas 
possibilidades contextuais e novas perguntas. 
De modo que, na hermenêutica, não existe 
uma interpretação neutra e nem uma verdade 
absoluta, porque depende do lugar hermenêutico 
do pesquisador/a, isto é, do lugar social e 
teórico de onde o sujeito do conhecimento olha 
e interpreta a realidade. 

Certamente, o meu olhar permitiu uma 
interpretação entre tantas outras possíveis. 
Desse modo, em uma postura hermenêutica, 
concebe-se que o conhecimento não é algo pu-
ramente objetivo, no sentido de uma suposta 
neutralidade do mundo vivido, isto é, dos va-
lores, das crenças e dos afetos que fazem parte 
das experiências contextualizadas dos autores 
e, também, se acredita que a história não é mar-
cada por noções de efeito e causa. É nesse senti-
do que nos cabem as lições da genealogia.

Para a pesquisa de tese, junto com a 
proposta hermenêutica, assumi a perspectiva 
metodológica da genealogia, inspirada em 
Michel Foucault (1999), no que diz respeito ao 
tratamento dos elementos históricos, uma vez 
que não pretendia interpretar e compreender a 
história como continuidade linear e nem buscar 
as origens desses processos, tanto da teologia 
quanto das relações dessas mulheres teólogas 
com a docência. Isso porque a genealogia não 
está preocupada em traçar as relações de causa/
efeito. Também não questiona o que os fatos 
representam, mas os motivos pelos quais eles 
assim estão representados, ou as condições 
que os possibilitaram. Em outras palavras, a 
pesquisa genealógica, ao buscar as condições 
que favorecem o aparecimento de novas práticas 
sociais ou de novos saberes, ao mesmo tempo, 
desvela a forma como o sujeito se constitui 
dentro e por meio dessas práticas e saberes. “Por 
isso, há uma implicação mútua entre pesquisa 
genealógica, práticas sociais e processos de 
subjetivação.” (ESPERANDIO, 2011, p. 124).

Por meio da genealogia, busquei 
compreender as condições nas quais os 
processos de subjetivação ocorriam. Por isso, 
de um lado, tomei os discursos teológicos 
tradicionais, carregados de representações e 
imagens simbólicas de gênero, de maneira 
descontínua, no sentido de evidenciar ausências 
e significados produzidos pelos discursos 
institucionais masculinos e seus efeitos na 
constituição da subjetividade feminina. Num 
segundo momento, tomei as narrativas das 
mulheres para compreender a ação e os 
significados contidos nas memórias que elas 
relataram sobre as suas trajetórias acadêmicas, 
cujas narrativas não são construídas como uma 
história contínua, mas por situações pontuadas 
e localizadas, que davam significado às suas 
práticas e experiências, no processo de se 
produzirem e se autocompreenderem como 
sujeitos de ação e de saber. Nessa direção, Teresa 
de Lauretis (2000, p. 7) já dizia que “o caminho 
do pensamento, como o da vida, não é linear, 
mas está feito de voltas, antecipações, desvios e 
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projeções.” Suas narrativas não são meramente 
memórias individuais, mas experiências 
compartilhadas, discursivamente mediadas e 
situadas, em um contexto social distinto, que 
assumem um caráter de historicidade.

Assim sendo, considerando a proposta 
genealógica de Foucault e as considerações de 
Lauretis, é possível dizer que as narrativas a 
respeito das experiências e as ações das mulheres 
no universo teológico evidenciam o processo de 
constituírem-se sujeitos femininos de saber no 
aqui e agora da história presente, em meio às 
dinâmicas de gênero de uma ordem simbólica 
masculina, porém como uma construção nunca 
acabada, que permanece sempre em estado de 
devir (BRAIDOTTI, 2004). Não é uma história do 
passado, mas do presente, “do tornar-se, aqui e 
agora, enraizada na prática, na contradição, na 
heterogeneidade” (LAURETIS, 2000, p. 27).

Por essas perspectivas metodológicas 
foi construído um processo de interlocução 
com as docentes, descobrindo os significados 
produzidos no processo de tornarem-se sujeitos-
-agentes da prática do ensino e da produção 
do conhecimento, cujas ações questionam 
os princípios dos paradigmas metodológicos 
tradicionais, como o da neutralidade e 
objetividade cientifica. 

A escolha das técnicas da 
pesquisa: uma reflexão

Evidentemente, as perguntas que se 
colocam para uma investigação acabam 
orientando a escolha das técnicas que melhor 
respondem aos objetivos dela. No caso de 
minha pesquisa, a coleta das informações e o 
levantamento dos dados empíricos necessários 
para atender aos objetivos do estudo exigiram 
uma combinação de técnicas que incluiu 
pesquisa bibliográfica, consulta a páginas 
eletrônicas das instituições católicas de 
ensino teológico, aplicação de questionário, 
participação de congressos de teólogos/as, 
análise de programas de ensino e a realização 
de entrevistas aprofundadas. 

O instrumento para a coleta dos dados 
quantitativos foi enviado a todas as instituições 
católicas de ensino superior em teologia. No 
período da pesquisa9, havia 71 instituições, as 
quais se distribuíam em distintas categoriais: 
universidades católicas, centros universitários, 
faculdades e institutos diocesanos10. Com 
o retorno de 40 questionários, obteve-se 
a participação de 56,3% das instituições 
existentes. Isso possibilitou estabelecer um 
quadro de evidência aproximado e válido 
acerca da representação feminina e masculina 
no universo do ensino da teologia. Permitiu, 
ainda, situar, de forma contextualizada, em 
nível nacional, algumas dinâmicas e aspectos 
dessas instituições, segundo os indicativos 
selecionados para o questionário11.

Entre as técnicas utilizadas, foi dado 
destaque às entrevistas em profundidade, como 
um meio de dar voz às interlocutoras da pesquisa 
e escutar as narrativas sobre suas trajetórias de 
inserção no campo acadêmico teológico, sobre 
suas ações, relações e experiências no exercício 
das atividades da docência: ensino e produção 
de saber teológico. 

Gaskell (2003) assinala que a entrevista 
qualitativa fornece os dados necessários 
para o desenvolvimento e a compreensão 
das relações entre os atores sociais e a sua 
situação. Possibilita a compreensão detalhada 
de crenças, atitudes, valores e motivações, no 
que se refere ao comportamento das pessoas 
em seus contextos sociais e específicos. Para 
esse autor, uma pesquisa que se utiliza de 
entrevistas permite a interação e a troca de 
ideias, de significados entre o entrevistador e o 
entrevistado, nas diferentes percepções a serem 
exploradas. Em outras palavras, possibilita a 
intersubjetividade dos sujeitos envolvidos. 

9 - Ano de 2008.
10-  Essa última categoria refere-se às instituições em que o curso 
superior de teologia ainda não era legalizado junto ao Ministério da 
Educação.
11- Os indicativos selecionados foram: tipo de instituição; tempo de 
funcionamento do curso de teologia; situação atual no MEC; número de 
discentes e docentes, por sexo; faixa etária dos/as docentes; nível de 
formação e local de formação dos/as docentes; critérios de contratação.



925Educ. Pesqui., São Paulo, v. 41, n. 4, p. 913-930, out./dez. 2015.

Nessa mesma direção, Otávio Cruz Neto 
(1997) afirma que a entrevista em profundidade 
possibilita o diálogo intensamente correspondido 
entre entrevistador e informante. Considerando 
as questões acima pontuadas, a escolha pela 
técnica de entrevista em profundidade foi 
porque ela oferecia maior possibilidade para a 
exploração de um roteiro de temáticas. Ela é 
indicada por Gaskell (2003, p. 78), em algumas 
situações, tais como: 

Quando o objetivo da pesquisa pretende 
explorar em profundidade o mundo da vida 
do indivíduo; quando o tópico se refere 
às experiências individuais detalhadas, 
escolhas e biografias pessoais. 

Por meio da pesquisa bibliográfica e 
da coleta de dados quantitativos, foi possível 
contextualizar a situação das instituições 
católicas de ensino teológico e apreender os 
níveis de participação de mulheres e homens na 
docência em teologia, em nível nacional. Isso 
possibilitou a seleção de mulheres de diferentes 
instituições para as entrevistas. Entretanto, diante 
dos objetivos da pesquisa, estabeleci alguns 
critérios para essa escolha, tais como: docentes 
com formação teológica; que ministrassem 
aulas no curso de graduação em teologia12, que 
tivessem produção na perspectiva feminista ou 
de gênero ou que tivessem tido algum contato 
com as teorias de gênero e do feminismo13, 
durante o processo de formação acadêmica; que 
fossem professoras de instituições com o curso 
de teologia, autorizado ou reconhecido pelo 
MEC, localizadas geograficamente na região sul 
e sudeste do Brasil. 

Essa escolha por interlocutoras 
de instituições dessas regiões deve-se, 
primeiramente, porque era nelas que se 

12- Isso porque, nas pontifícias universidades católicas, existem 
docentes da área de teologia que ministram disciplinas de cultura religiosa, 
em diferentes cursos acadêmicos. 
13- Acredita-se que a pessoa que teve contato ou produz com essa 
perspectiva de conhecimento consegue perceber e problematizar melhor 
as dinâmicas de gênero que circulam no cotidiano das práticas sociais e 
isso se torna um critério importante, diante da proposta desta pesquisa.

encontrava o maior número de docentes com 
produção publicada, tendo como abordagens 
analíticas as contribuições dos estudos de gênero 
e da teoria feminista14. Também, porque, de 
acordo com os dados empíricos, eram as regiões 
em que estava concentrado o maior número de 
instituições que ofereciam o curso de teologia 
e onde estavam situadas as instituições com 
maior reconhecimento, em termos acadêmicos. 

Assim, tendo um conhecimento prévio do 
conjunto das principais instituições teológicas 
dessas regiões, e levando em conta as que 
tinham certo número de mulheres na docência e 
que podiam responder aos critérios selecionados 
para a escolha das possíveis interlocutoras da 
pesquisa, optei, inicialmente, por entrevistar 
mulheres de três dessas instituições, sendo duas 
universidades e uma faculdade.

No total, realizei 14 entrevistas, as quais 
foram gravadas, transcritas e categorizadas por 
temas, para fins de análise. O tempo médio das 
entrevistas foi em torno de uma hora e meia a 
duas horas. Seguiu-se um roteiro temático, aberto. 
Essa técnica permitiu que as docentes tivessem 
maior liberdade para falar a respeito do que elas 
consideravam mais importante dos diferentes 
temas abordados. Pelo fato de as perguntas 
serem abertas, muitas vezes certos temas 
retornavam em cena. Evidentemente, isso é uma 
das vantagens da entrevista em profundidade, já 
que ela possibilita explorar a mesma questão a 
partir de diferentes perspectivas.

Durante este trabalho, optei por não 
entrevistar nenhum homem, considerando que 
a abordagem analítica das relações de gênero 
não se limita a pensar as relações entre homens 
e mulheres, dentro de um dado espaço social, 
mas também analisar as mulheres na relação 
com os discursos, com as práticas institucionais 
e com estruturas androcêntricas, que produzem 
relações desiguais e exclusão social. Sendo 
assim, priorizei os sujeitos femininos, no sentido 

14- Isso não significa que em outras regiões não existem teólogas que 
produzam nessa perspectiva. No entanto, as publicações de teólogas que 
se autodenominam feministas visibilizam a sua concentração nas regiões 
sudeste e sul.
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de compreender as dinâmicas de inserção e de 
produção da docência em instituições de ensino 
majoritariamente masculinas. 

Desse modo, o sujeito masculino foi 
tratado de maneira mais genérica, levando-se 
em conta os dados quantitativos, os discursos 
teológicos e, sobretudo, as narrativas das 
mulheres e as relações que estas construíam 
com os seus pares no interior das instituições 
teológicas. Nesse sentido, dar voz às mulheres 
tem conteúdos políticos e simbólicos. Isso 
porque se trata de um sujeito que foi, durante 
muito tempo, silenciado e que agora pode 
falar de si, de suas experiências, da ação que 
realiza na docência e da percepção que tem das 
relações que se estabelecem nas instituições 
teológicas, em um campo de saber em que 
sempre reinou a voz do sujeito masculino. Nesse 
lugar socioeclesial, as mulheres foram definidas 
e pensadas segundo a visão patriarcal de um 
sujeito que se pretendia único e universal. É 
uma das características dos estudos de gênero 
buscar as vozes caladas pela história e, nesse 
sentido, este estudo priorizou a voz do sujeito, 
mulheres professoras e produtoras de saberes. 
Mulheres que, de certa maneira, romperam 
barreiras de gênero, inserindo-se e atuando 
em um lugar profissional majoritariamente 
masculino, no qual ainda predominam relações 
hierárquicas e generizadas de poder.

Sentimentos e aprendizados na 
experiência de campo

A experiência de campo é única para 
cada pesquisador/a e apresenta desafios que 
são inerentes ao problema de cada pesquisa. 
Desde o início, eu estava ciente dos desafios 
que poderia enfrentar no campo, na busca pelas 
interlocutoras, que nesse caso seriam mulheres 
que atuavam na docência em teologia; do tempo 
que estas poderiam ou não dispor; das formas de 
interação que eu poderia estabelecer com elas, já 
que nem todas eram conhecidas e, além do mais, 
residiam em cidades diferentes. Lembrei-me de 
tantas experiências de pesquisa registradas nos 

textos estudados durante a disciplina de métodos 
de pesquisa, no primeiro semestre do mestrado 
em sociologia, cujos textos já acenavam para os 
desafios que cada objeto de pesquisa apresenta 
na realização do campo. 

O fato de já ter lido artigos de algumas 
das professoras e teólogas que pretendia 
entrevistar e de conhecer pessoas ligadas à 
teologia foi importante para a aproximação e 
interação com as docentes. É claro que eu já 
conhecia algumas delas, porque participavam 
de eventos promovidos pela Conferência dos 
Religiosos do Brasil, onde tive vínculo de 
trabalho durante quatro anos. Contudo, não 
considero que isso tenha influenciado o fato de 
que quase todas se dispuseram a colaborar desde 
o primeiro momento em que expus os objetivos 
da pesquisa. Algumas foram logo indicando 
outras colegas e oferecendo bibliografias. 
Outras chegaram a perguntar-me se de fato eu 
necessitava da fala delas, já que existiam outras 
professoras que poderiam ser entrevistadas. 
Nesse caso, eu explicava o porquê da escolha 
por docentes daquelas instituições e elas, em 
um segundo momento, aceitaram integrar o 
grupo de minhas interlocutoras.

Durante as entrevistas, o relato de 
algumas mulheres alongava-se e trazia 
detalhes interessantes de suas experiências 
em um universo masculino, cujas experiências 
despertavam em mim o desejo de interagir, 
já que em muitos momentos eu sentia que 
compartilhava dessas mesmas experiências, 
ainda que em um contexto distinto. Tive de 
conter o desejo de tecer algum comentário ou 
dizer que tinha tido experiências parecidas. 
Assumir a posição de pesquisadora exigiu 
de mim o aprendizado da escuta e da não 
interferência enquanto elas construíam as suas 
narrativas. Em todas as entrevistas, sentia- 
-me à vontade com as docentes e percebia que 
esta relação era compartilhada também por 
elas. Procurei tratá-las não meramente como 
informantes, mas como sujeitos-agentes das 
memórias de suas experiências, resistências e 
ações no universo de saber teológico, lembrando 
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que o ato narrativo permite a objetivação do 
sujeito em suas próprias experiências e ações 
concretas no campo, como bem mencionou 
Minayo (2003).

O campo foi um grande aprendizado. As 
narrativas a respeito da trajetória e a experiência 
de vida das mulheres, na função de docentes de 
teologia, foram distintas e significativas. O relato 
dessas professoras, muitas vezes, fez reportar-me 
para a minha própria experiência de vida como 
mulher e para as estratégias necessárias para 
ocupar ou construir espaços e propor relações 
igualitária, em uma cultura que ainda reproduz 
dinâmicas de poder sexistas. Sentia, em diferentes 
momentos, que compartilhava da mesma 
experiência subjetiva e estrutural, mesmo que em 
contextos diferentes. Vi confirmar-se em mim, 
como pesquisadora, o que Gaskell (2003) e Neto 
(1997) haviam mencionado em relação à técnica 
da entrevista em profundidade, como uma técnica 
que permite a interação de ideias e de significados 
entre entrevistador e entrevistado, nas diferentes 
percepções a serem exploradas em entrevista.

Considerações finais

A perspectiva hermenêutica como 
metodologia foi um achado, no sentido de validar 
a intersubjetividade, isto é, a posição relacional 
entre sujeitos – pesquisadora e docentes – no ato 
de produzir conhecimento acadêmico. Assim, 
pude estar consciente de que o resultado de minha 
pesquisa foi uma compreensão, entre tantas 
possíveis, justamente porque essa produção se 
realizou a partir do meu lugar hermenêutico 
como pesquisadora. Isto é, foi desde um lugar 
sociocultural e teórico que tornou possível 
uma determinada compreensão e interpretação 
da realidade. Por isso, estou consciente de que 
o conhecimento produzido é parcial e situado, 
e não se fecha em si mesmo, já que os dados 
podem ser passíveis de questionamentos, porque 
a hermenêutica permite novas interpretações 
possíveis, por meio de outros olhares, de outras 
perguntas, ou mesmo pela utilização de outros 
referenciais teórico-analíticos. 

Evidentemente, pela perspectiva herme-
nêutica, pude fazer a experiência da interação 
com os sujeitos da pesquisa, de modo que, ao 
problematizar e analisar as narrativas das in-
terlocutoras, por meio dos referenciais teórico-
-analíticos elegidos para o processo de pro-
dução do conhecimento, também foi possível 
compreender-me como um sujeito generizado. 
Ou seja, as ações que realizo, a minha conduta 
de liberdade, de reflexividade e de resistência 
diante das convenções sociais e normativas que 
me produziram e os processos de agenciamento 
que consigo construir em um contexto distinto. 

A pesquisa também teve seu papel de 
produzir um autoconhecimento, no sentido de 
me produzir sujeito de saber sociológico, usando 
de uma proposta metodológica que rompe com a 
dicotomia sujeito/objeto, tão cara para a ciência 
moderna. Assim, o estudo de tese a respeito da 
construção da docência feminina em instituições 
católicas de ensino teológico, com base analítica 
nas teorias de gênero e do feminismo, é parte de 
tantos outros estudos que mostram ser possível, 
sim, produzir conhecimento, desde uma posição 
relacional entre sujeitos. Isso porque hoje 
já se aceita o pressuposto de que não existe 
conhecimento que seja puramente objetivo, uma 
vez que as escolhas dos objetos de pesquisa, 
em geral, estão ligadas direta ou indiretamente 
às trajetórias profissionais e experiências 
subjetivas dos próprios pesquisadores. E, nesse 
sentido, pode-se dar relevância, também, às 
teorias feministas, que muito contribuíram 
com a desmistificação da pura objetividade e 
universalidade do conhecimento, mostrando que 
ele é sempre situado e subjetivo. 

Nesse sentido, conseguir manter um 
distanciamento reflexivo e crítico e, ao mesmo 
tempo, praticar a sociologia das ausências, 
dando emergência ao tema abordado, na 
pesquisa de doutorado, constituiu-se em 
um desafio permanente, devido a minha 
proximidade com o objeto de pesquisa e 
por priorizar a intersubjetividade como uma 
maneira de produzir conhecimento. Contudo, 
a cientificidade do trabalho foi garantida pelo 



928928 Neiva FURLIN. A experiência da intersubjetividade na pesquisa feminista: perspectivas metodológicas

olhar de estranhamento e pela postura crítica 
que se ancorou nas categorias teórico-analíticas 
assumidas no processo da análise interpretativa. 
Para além dos desafios enfrentados, a 
proximidade com objeto de pesquisa também 
tornou possível trazer à tona um tema pouco 
estudado no universo da sociologia e, de certa 
maneira, contribuir com os estudos feministas 
sobre ciência e gênero e carreiras profissionais 
majoritariamente masculinas. 

Ao dar ênfase ao sujeito, neste caso as 
mulheres docentes, que interpretam o sentido 
de suas ações e experiências, que produzem 
estratégias para ressignificar a subjetividade 
feminina, mesmo que perpassadas por 
contradições, fez-me compreender que eu estava 
diante de um sujeito que não era somente produto 
das instituições sociais e das relações de poder, 
mas que também se constituía como um sujeito 
reflexivo, capaz de conhecer-se e de transformar-
se subjetivamente e, consequentemente, provocar 
mudanças ou processos de ressignificação 
nos discursos, nas relações e práticas sociais, 
mesmo que não cheguem a mudar as estruturas 
androcêntricas do campo do saber teológico. 

Neste estudo, as mulheres não foram 
vistas como vítimas ou como resultado passivo 
dos códigos normativos e dos discursos simbó-
licos, mas sujeitos que, embora cúmplices com 
o poder, construíam as suas possibilidades para 
um agenciamento de si, produzindo novos sig-
nificados que, consequentemente, desestabili-
zavam o sistema simbólico de gênero, da ordem 
social masculina. Para tanto, no estudo de tese 
dei ênfase às concepções das teorias foucaultia-
na e feminista na perspectiva pós-estruturalista, 
que sugerem a constituição do sujeito na rela-
ção com o poder, inscrito no universo simbólico 
(representações, símbolos, discursos e práticas 
institucionais) e em contextos socioculturais 
específicos, atravessados por dinâmicas de gê-
nero, de classe, etnia/raça e orientação sexual. 

Trata-se, especificamente, de teorias 
que permitiam pensar os processos de 
resistência política dos sujeitos, no interior 
de contextos normatizados por convenções 

sociais hegemônicas, o que representa uma 
ruptura com a visão de um sujeito totalmente 
construído e determinado. Trata-se de uma 
concepção de sujeito que não resulta de uma 
construção totalmente livre e soberana e, 
nem de uma determinação fixa, mas que está 
sempre se constituindo, em devir, numa espécie 
de nomadismo, no sentido da teoria de Rosi 
Braidotti (2004), cujo processo não se realiza 
separado ou independente das contingências 
sociais. Ao contrário, ocorre por meio da 
interação com essas estruturas, que tanto 
podem limitar como possibilitar estratégias 
de ação subversivas ou ressignificadoras. Tais 
ações podem ocorrer tanto numa dimensão 
individual como coletiva, sobretudo quando 
existe uma consciência comum de processos 
discriminatórios e um desejo compartilhado 
por políticas de reconhecimento identitário, por 
distribuição justa de poder e pelo devir sujeito 
de saber, como evidenciei no estudo de tese.

Para concluir, gostaria de acenar que a 
luta situada e contextual das mulheres docen-
tes entrevistadas, no processo de se constituírem 
sujeitos femininos de saber teológico, evidente-
mente, embora específico e distinto, pode repor-
tar-se também a outros campos considerados, 
ao longo da história, como masculinos, uma vez 
que, apesar das grandes mudanças sociocultu-
rais, ainda convivemos em um sistema com for-
tes resquícios da cultura patriarcal, a qual parece 
continuar necessitando da desigualdade, da hie-
rarquia e da violência simbólica para subsistir. 
Um sistema que produz mecanismos de poder e 
de gênero, que parece se perpetuar também para 
dentro das instituições teológicas. Talvez a luta 
dessas mulheres pelo agenciamento ético de si, 
no sentido de uma afirmação positiva da subje-
tividade feminina, pelo reconhecimento profis-
sional e pela produção de novas simbologias e 
significados, como uma maneira de modificar o 
imaginário coletivo, faça-nos acreditar que:

a transformação do mundo começa com 
a transformação de nossas mentes e a 
renovação de nossas mentes começa 
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com a transformação das imagens que 
introduzimos nelas, isto é, as imagens que 

penduramos em nossas paredes e as que 
levamos em nosso coração (Kaiser). 
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O Partido Conservador e a educação literária no 
Império brasileiro (1841-1863)

Luiz Eduardo OliveiraI

Resumo

A centralização do sistema de instrução pública no Brasil oitocentista, 
correspondente a um processo de centralização das principais 
instituições públicas do país, resultou de vitórias parlamentares 
dos Saquaremas, como eram chamados os ilustres representantes 
do Partido Conservador. Desde 1837, quando Bernardo Pereira de 
Vasconcelos (1795-1850) assumiu a liderança virtual do governo, 
os conservadores vinham propondo medidas centralizadoras. 
Embora se costumasse dizer, nessa época, que não havia nada tão 
parecido com um Saquarema quanto um Luzia no poder, havia uma 
relação hierárquica entre os dois partidos, mesmo sendo ambos 
partes complementares do governo, que era composto pelo que se 
considerava “a boa sociedade”, isto é, a elite política do Império.  
Tal relação hierárquica se devia ao fato de os Luzias – ou Liberais – 
terem fracassado em seu projeto de levar a cabo uma direção para o 
país, algo conseguido pelos Saquaremas, que reduziram à condição 
de rebeliões as pretensões revolucionárias de seus oponentes. Este 
artigo investiga o modo como a institucionalização da educação 
literária no Brasil oitocentista relacionou-se com o projeto político 
dos Saquaremas, em seu intuito de formar os espíritos daqueles que 
teriam, mais tarde, acesso aos cursos superiores e iriam compor os 
quadros burocráticos do Império. Para tanto, foram usadas como 
fontes várias peças legislativas, incluindo os debates parlamentares 
e os relatórios ministeriais da época, além da historiografia política, 
educacional e literária referente ao período.
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Abstract

The centralization of the system of public instruction in eighteenth 
century Brazil, related to the centralization of the main public 
institutions of the country, was the result of parliamentary 
victories of the Saquaremas, as the illustrious representatives of the 
conservative party were called. Since 1837, when Bernardo Pereira 
de Vasconcelos (1795-1850) assumed the virtual leadership of the 
government, the conservatives had proposed centralizing measures. 
Although one used to say at the time that there was nothing more 
similar to a Saquarema than a Luzia with political power, there was 
a hierarchical relation between the two parties, even though both 
were complementary parts of the government, which was composed 
by what was considered the “good society”, that is, the political 
elite of the empire. Such hierarchical relation was due to the failure 
of the Luzias’ – or liberals’ –  project of forging a political direction 
to the country. Such project was accomplished by the Saquaremas, 
who had reduced the revolutionary pretentions of their opponents 
to the condition of rebellions. This article investigates how the 
institutionalization of literary education in Brazil was related to 
the Saquaremas’ political project, who aimed to form the spirit of 
those who would later be part of the bureaucratic framework of 
the empire. To do so, many legislative pieces were used as sources, 
including parliamentary debates and ministerial reports, besides the 
political, educational and literary historiography of the period.

Keywords

Literary education — History of education — Brazilian empire —
Public instruction.
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Introdução

A institucionalização do ensino de 
literatura, em qualquer lugar que tal fenômeno 
tenha ocorrido, é um processo de construção 
discursiva da identidade nacional, constituindo-
-se como um instrumento fundamental na 
política de afirmação e consolidação do Estado. 
Nessa perspectiva, a configuração da literatura 
como disciplina confunde-se com a delimitação 
e ressignificação da palavra literatura, e assim 
com a (re)elaboração do seu próprio conceito: 
a expressão do espírito, ou da cultura, de um 
povo. A própria ideia de literatura tornou-se, 
no século XIX, uma instância legitimadora de 
noções eurocêntricas de superioridade étnica e 
cultural. Assim, como arte e objeto de estudo 
e ensino, sua história é relativamente curta. A 
maioria dos estudiosos situa sua ocorrência 
no final do século XVIII. Tal período, tido 
pela historiografia como “século das luzes”, 
foi também o século de constituição de todo 
o léxico conceitual que deu sustentação ao 
que chamamos de mundo moderno, ou mundo 
civilizado, uma vez que buscou estabelecer, 
pela primeira vez, uma organização para o 
mundo, reservando para a Europa um lugar 
central e hegemônico.

Ao mesmo tempo em que se configurava 
como arte, no Romantismo, a literatura 
funcionou como instrumento político de 
consolidação das identidades nacionais. Para se 
imaginar a nação, foi necessário não somente 
que as comunidades religiosas e dinásticas 
entrassem em declínio, mas também que 
uma nova maneira de apreender o mundo 
fosse configurada, passando a história a ser 
concebida como uma cadeia de causas e 
efeitos (ANDERSON, 2008, p. 54). Tal ideia, 
proporcionando os elementos básicos para se 
pensar a simultaneidade, serviu também de 
suporte aos dois gêneros que proporcionaram, 
no século XVIII, os meios técnicos necessários 
para se representar – ou “narrar”, como quer 
Bhabha (2006) – as “comunidades imaginadas” 
correspondentes à nação: o romance e o 

jornal. A historiografia romântica, nesse 
sentido, constitui-se como estratégia discursiva 
preponderante na construção da narrativa 
da nação, uma vez que mobiliza os mitos 
fundacionais e inventa tradições.

No processo de formação das nações 
europeias, a produção das histórias da literatura 
se fazia acompanhar da já então velha aliança 
entre língua e império, ou de uma espécie de 
nacionalismo imperialista que se forjava em 
oposição ao outro colonial. Já no caso dos 
países americanos, nos quais a língua não era 
um elemento que os diferenciava das respectivas 
metrópoles imperiais, nunca tendo se colocado 
como questão nas primeiras lutas de libertação 
nacional, os primeiros impulsos historiográficos 
confundem-se com o corte dos vínculos políticos 
com as potências colonialistas europeias, na 
tentativa de tornar possível o aparecimento 
de novas nacionalidades literárias, as quais, 
em oposição à metrópole, inseriam-se num 
projeto de independência nacional para o qual 
era de suma importância uma narrativa de sua 
fundação e destino (SOUZA, 2007, p. 13). No 
caso brasileiro, a institucionalização do que 
então se denominava educação literária ocorreu 
em meados do século XIX e partiu de um projeto 
político do Partido Conservador, que tinha um 
cuidado especial com a instrução secundária, 
instância fundamental de formação ideológica 
da elite intelectual que, depois de passar pelas 
academias europeias ou nacionais, compunha 
os principais quadros burocráticos do Império. 
Era a essa restrita camada da população que era 
destinado o ensino da literatura.

Com a instituição dos cursos jurídicos, a 
preocupação da maior parte dos parlamentares 
brasileiros, tanto em âmbito imperial 
quanto provincial, voltou-se para as aulas 
preparatórias, havendo reiterados debates nos 
últimos anos da primeira legislatura da câmara 
temporária (1826-1829) sobre a criação de 
cadeiras e o provimento de professores, o que 
motivou muitos discursos sobre a necessidade 
de leis específicas que regulassem a qualificação 
necessária, o ingresso e o ordenado dos 
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profissionais docentes, bem como as localidades 
em que deveriam ser providos. Começava então 
a desenhar-se um conflito de competência 
legislativa entre as províncias e o governo, 
configurando-se politicamente, na câmara e 
no senado, na divisão de seus representantes: 
os Farroupilhas ou exaltados, depois Praieiros, 
ou Luzias, partidários da descentralização, 
ou dos interesses provinciais, e os moderados 
ou conservadores, mais tarde Saquaremas, 
defensores da autoridade e monopólio do 
poder central. A denominação de Praieiros era 
dada aos liberais do Norte, especialmente de 
Pernambuco, onde na Rua da Praia editavam 
seu jornal, o Diário Novo; Luzias teria origem 
na derrota dos liberais mineiros pelas tropas 
do Barão de Caxias, em Santa Luzia; e o 
rótulo de Saquaremas, nos desmandos de um 
subdelegado de polícia, o padre José de Cêa e 
Almeida, que, naquela Vila da Província do Rio 
de Janeiro, expediu uma ordem autorizando o 
assassínio dos eleitores que recusassem as listas 
do governo. Tendo os chefes conservadores 
Rodrigues Torres e Paulino José Soares de 
Souza parentela, terras e escravos na região, 
seus protegidos se viram livres do subdelegado 
e ganharam, assim, aquela alcunha (MATTOS, 
1999, p. 98-101).

A centralização do sistema de instrução 
pública no Brasil oitocentista, correspondente 
a um processo de centralização das principais 
instituições públicas, resultou de vitórias 
parlamentares dos Saquaremas, que, desde 
1837, quando Bernardo Pereira de Vasconcelos 
(1795-1850) assumiu a liderança virtual do 
governo durante a regência do senador Pedro 
de Araújo Lima, visconde e depois marquês de 
Olinda (1793-1870), vinham propondo medidas 
centralizadoras. Exemplos de tais medidas são 
as do ministro da justiça Paulino José Soares 
de Souza, depois visconde do Uruguai (1807-
1866), que idealizou a Lei de Interpretação do 
Ato Adicional, de 12 de maio de 1840, retirando 
às assembleias provinciais competências e 
atribuições antes asseguradas pela lei de 1834, 

e assinou a reforma do Código de Processo, de 
3 de dezembro de 1841, cerceando os juízes 
de paz, cargos antes indicados pelas câmaras 
municipais, de suas funções, e transferindo- 
-as para os juízes municipais, ou de direito, e 
promotores, nomeados pelo governo central 
(CASTRO, 1967, p. 56-57).

Embora se costumasse dizer, nessa época, 
que não havia nada tão parecido com um 
Saquarema quanto um Luzia no poder, havia 
uma relação hierárquica entre os dois partidos, 
mesmo sendo ambos partes complementares 
do governo, que era composto pelo que se 
considerava a “boa sociedade”, isto é, a elite 
política do Império. Tal relação hierárquica 
se devia ao fato de os Luzias – ou Liberais – 
terem fracassado em seu projeto de levar a 
cabo uma direção para o país, algo conseguido 
pelos Saquaremas, que reduziram à condição 
de “rebeliões” as pretensões revolucionárias 
de seus oponentes, substituindo a soberania 
popular pela soberania “nacional”. Ao criticar a 
produção historiográfica que insiste na presença 
dos Liberais nesse momento de construção do 
Estado imperial, Mattos (1999, p. 147) afirma 
que tais obras produzem uma ocultação que 
camufla não somente a derrota dos Liberais nos 
movimentos de 1842 e 1848, mas também o 
fracasso de um projeto de direção.

As principais realizações dos 
conservadores ocorreram nos gabinetes de 29 
de setembro de 1848 e de 11 de maio de 1852. 
O primeiro foi um dos de mais longa duração 
da monarquia, caracterizado pelo domínio 
da Trindade Saquarema – Eusébio de Queiroz 
(1812-1868) na pasta da Justiça, Paulino José 
Soares de Souza na dos Negócios Estrangeiros, 
e Joaquim José Rodrigues Torres, o visconde 
de Itaboraí (1802-1872), na da Fazenda. O 
segundo gabinete foi chefiado por Itaboraí, 
presidente do conselho e ministro da fazenda, 
e por Paulino, ainda ministro dos estrangeiros, 
os quais prepararam o caminho para a 
consolidação dos ideais centralizadores, a qual 
ocorreu no chamado ministério da conciliação, 
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ainda não tinha raízes no país e sugeria que o 
Imperador aproximasse os grandes fazendeiros da 
monarquia.

Nesse contexto, os bacharéis e doutores 
constituíam uma nova nobreza no Brasil, bem 
mais valorizada do que a dos negociantes e 
industriais, como mostra sua rápida ascensão 
no meio político e social durante o reinado de 
D. Pedro II, principalmente durante as décadas 
de trinta e quarenta, posteriores à fundação dos 
cursos jurídicos de Olinda e São Paulo, quando 
floresceu o que Gilberto Freyre (1951) chama 
de “romantismo jurídico”, referindo-se aos 
poetas da segunda geração romântica, formada 
por estudantes de direito que, vindos de várias 
províncias, aprendiam naquelas academias, 
além da doutrina jurídica, “as últimas ideias 
inglesas e as últimas modas francesas”. Dentre 
tais poetas estão o paulista Álvares de Azevedo 
(1831-1852), também bacharel em letras pelo 
Colégio de Pedro II, o sergipano Tobias Barreto 
(1839-1889), o carioca Fagundes Varela (1841-
1875) e o baiano Castro Alves (1847-1871).

Com efeito, já em 1836, publicou-se 
a coletânea de poemas Suspiros poéticos e 
saudades, de Gonçalves de Magalhães (1811-
1882), obra tida pela historiografia literária como 
responsável pela introdução do Romantismo no 
Brasil. Poeta e futuro membro da Comissão de 
Instrução Pública que iria formalizar o projeto 
do Liceu Nacional, Gonçalves de Magalhães 
afirmava – no primeiro número da revista 
Niterói, publicada em Paris e dirigida por ele, 
Torres Homem (1812-1876), Manuel de Araújo 
Porto Alegre (1806-1879) e João Manuel 
Pereira da Silva (1817-1897) – que a literatura 
era a expressão de um povo no que este tinha 
de mais característico, pois “cada povo tem sua 
literatura própria como cada homem seu caráter 
particular, cada árvore seu fruto específico” 
(apud CANDIDO, 2000, p. 295). Pereira da Silva, 
no segundo número da mesma revista, ia mais 
longe, argumentando que, sendo a literatura a 
expressão da sociedade, o Império brasileiro, 
como país novo, deveria manifestar uma 
literatura própria, nacional.

representado pelo gabinete de Honório Hermeto 
Carneiro Leão, primeiro e único visconde com 
grandeza, conde e marquês de Paraná (1801-
1856), presidente do conselho e ministro da 
fazenda, o qual trazia na pasta da justiça José 
Tomás Nabuco de Araújo (1813-1878) e na do 
Império, Luiz Pedreira do Couto Ferraz, primeiro 
e único visconde do Bom Retiro (1818-1886).

Com uma câmara quase unânime – apenas 
um liberal entre 110 conservadores, segundo 
Carvalho (2003, p. 256) –, o governo, sobretudo o 
ministro da justiça Eusébio de Queiroz, conseguiu 
contornar dois problemas fundamentais para 
a sobrevivência do próprio Estado: o tráfico de 
escravos e a estrutura agrária. O primeiro foi 
regulado com o Decreto n. 708, de 14 de outubro 
de 1850, que estabeleceu medidas para a extinção 
do comércio negreiro intercontinental, e o 
segundo, com a Lei n. 601, de 18 de setembro do 
mesmo ano, que dispôs sobre as terras devolutas 
do Império e as que eram possuídas por títulos 
de sesmarias. Esta última lei teve como propósito 
a preparação do país para o eventual fim do 
trabalho escravo, pois, pelo Decreto n. 537, de 15 
de maio daquele mesmo ano, ficava aprovado o 
contrato celebrado com a Sociedade Colonizadora 
de Hamburgo para a construção de uma colônia 
agrícola na província de Santa Catarina.

Já em 1850, saiu a Lei n. 556, de 25 de 
junho, promulgando o Código Comercial, que se 
fazia necessário num momento de entusiasmo pelo 
progresso material, possibilitado pela especulação, 
circulação e disponibilidade dos capitais antes 
empregados no tráfico negreiro. Segundo Carvalho 
(2003, p. 254-258), o ano de 1850 pode ser 
considerado um marco entre duas fases do que 
chama de “implantação do Estado Nacional”, 
possibilitada em grande parte por um processo 
de nacionalização da monarquia mediante a 
distribuição de títulos nobiliárquicos, os mais 
elevados dos quais eram reservados aos proprietários 
de terras que ingressavam na elite política, tal como 
propunha o mais influente jornalista do período, o 
também professor e deputado Justiniano José da 
Rocha (1812-1862), em seus artigos publicados n’O 
Brasil, em 1843. Neles, argumentava que o trono 
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A instrução pública e a educação 
literária

O discurso do relatório ministerial de 
1841 tornava evidente uma reivindicação já 
notável no do ano anterior: a instituição da 
direção dos estudos pelo governo central, que 
seria realizada pelo exercício do direito de 
“inspecção suprema”, e não somente sobre os 
estabelecimentos públicos provinciais, mas 
também “sobre todas as Escolas, Aulas, e 
Collegios particulares”, especialmente na capital 
do Império (BRASIL, 1841, p. 14-15). Em 1843, 
o ministro José Antônio da Silva Maia (1789-
1853) lembrava aos deputados da “absoluta 
necessidade” de estabelecer, no município da 
corte, um diretor, “á semelhança do que existe 
para as Escolas Primarias”, cuja incumbência 
fosse observar a exatidão dos professores, e 
acrescentava que muito conviria ao governo 
uma ampla liberdade de regular a instrução 
primária e secundária, ficando sob controle 
uma “multidão de Escolas, e Collegios” que se 
iam estabelecendo sem qualquer conhecimento 
da autoridade pública. Segundo o ministro, 
a inspeção das câmaras municipais sobre 
semelhantes objetos era “nulla, ou improficua” 
(BRASIL, 1843, p. 9-10).

Nesse mesmo ano de 1843, em sessão 
de 18 de fevereiro, o bacharel Justiniano José 
da Rocha (1812-1863) apresentou um projeto 
de lei criando normas para o exercício da 
liberdade de abrir qualquer estabelecimento de 
instrução primária ou secundária no município 
do Rio de Janeiro, propondo, no artigo quinto, 
uma comissão composta de dois professores 
jubilados de instrução secundária e presidida 
por um lente jubilado de qualquer academia. A 
inspeção, pelo Estado, de tais estabelecimentos 
justificava-se pelo que o deputado denominava 
“especulação do ensino”, algo que já ocorria na 
França (BRASIL, 1983a, p. 758). Dois dias depois, 
na sessão de 21 de fevereiro, o presidente da 
câmara, Manuel Inácio Cavalcanti de Lacerda, 
primeiro e único barão de Pirapama (1799-
1882), deu a palavra a Justiniano para que este 

expusesse os motivos de um requerimento que 
havia sido por ele enviado à mesa. Respondendo 
que as observações já feitas sobre o estado da 
instrução pública do Rio de Janeiro quase o 
dispensavam de justificá-lo, o deputado pela 
província de Minas Gerais, no entanto, resolveu 
discursar em defesa do seu projeto, criticando 
o modelo vigente de relatório ministerial, que 
informava muito pouco a respeito do estado das 
aulas e estabelecimentos de ensino. Ao final do 
discurso, seu requerimento foi lido e aprovado 
sem debate (BRASIL, 1983a, p. 795).

Tal documento, que pode ser tido como 
um relatório dos mais expressivos sobre o 
estado da instrução pública do período, divide-
-se em três partes, formalizadas em três pedidos 
ao governo. A primeira pedia informações 
mais detalhadas acerca das aulas públicas de 
instrução secundária, dos “methodos de ensino” 
nelas adotados, dos lugares em que eram dadas 
as lições e, sobretudo, da inspeção a que estavam 
sujeitos os professores. Conforme Justiniano, 
o “relatório do ex-ministro do imperio” era 
muito incompleto, pois apresentava somente 
o número de alunos que frequentavam as três 
aulas de latim existentes no município, sem 
informar a quantidade de discípulos de cada 
professor, bem como a localidade de cada aula. 
O deputado chegava a afirmar que nem o ex-
ministro sabia onde se reuniam as diversas 
aulas, tendo que se informar com o “correio da 
secretaria”, que levava as ordens do ministério 
aos mestres. Quanto à inspeção a que as aulas 
estavam sujeitas, só havia, segundo tinha 
sido “informado particularmente”, a do fiscal 
(BRASIL, 1983a, p. 791).

A segunda parte do requerimento 
pedia ao governo que comunicasse à câmara 
os estatutos do Colégio de Pedro II, “grande 
obra do gabinete de 19 de setembro”, com as 
alterações que tinham sido feitas pelos diversos 
ministros do Império, bem como as que haviam 
sido “introduzidas na pratica pelas autoridades 
collegiaes”, juntamente com informações 
sobre a receita e despesa do estabelecimento 
e o número de alunos internos e externos que 
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frequentavam suas aulas. Para Justiniano, 
aquela instituição, “como todas as cousas 
novas”, não poderia ter saído perfeita, por 
mais que se estudasse “a legislação analoga de 
paizes estrangeiros”, razão por que Vasconcelos 
não havia sancionado definitivamente seus 
estatutos, preferindo considerá-los provisórios. 
Assim, desde sua fundação, foi preciso fazer 
várias alterações em seus estatutos, na parte 
disciplinar e econômica, muitas das quais não 
eram sequer sancionadas pelo poder legislativo, 
como as referentes ao método ou sistema de 
ensino (BRASIL, 1983a, p. 794).

A terceira e última parte do seu 
requerimento pedia ao governo que desse 
à câmara, nos relatórios ministeriais, todas 
as informações possíveis sobre os colégios 
particulares, casas de educação e de instrução, 
“quer primarias quer secundarias”, existentes 
no Rio de Janeiro, bem como de seus métodos 
de ensino, regime interno e número de 
alunos. Somente com os dados desta última 
exigência, segundo o deputado, a utilidade 
do seu projeto lido no sábado poderia ser 
avaliada pela comissão de instrução pública. 
O projeto, no entanto, foi arquivado com a 
queda dos conservadores, voltando o tema a 
ser debatido pelos parlamentares somente três 
anos depois, quando a comissão de instrução 
pública instaurada em 1846 – e composta pelos 
deputados Francisco de Sales Torres Homem 
(1812-1876), José Pedro Dias de Carvalho (1808-
1881) e Domingos José Gonçalves de Magalhães 
(1811-1882) – apresentou três projetos, todos 
lidos na sessão de 27 de junho. O primeiro 
fixava normas para o exercício do magistério 
e abertura de escolas e colégios particulares, 
instituindo na corte e nas províncias, conforme 
o artigo 15, comissões para inspecionar as 
aulas e os demais estabelecimentos de ensino. 
O segundo criava, na repartição dos negócios 
do Império, com o título de Conselho Geral 
de Instrução Pública, uma junta destinada a 
auxiliar o governo na organização, inspeção e 
direção do ensino em todo o país, e o terceiro 
estabelecia, no município da corte, um Liceu 

Nacional para alunos externos, destinado 
ao “ensino das letras, e dos elementos das 
sciencias” (BRASIL, 1983a, p. 475-476).

Os dois primeiros projetos foram 
aprovados sem discussão na sessão do dia 8 
de julho, mas o terceiro foi objeto de debates 
intensos na câmara, sobretudo quando passou à 
segunda discussão, na sessão de 28 de julho. O 
curso de estudos do Liceu Nacional duraria seis 
anos, compreendendo as seguintes matérias: 
línguas latina, grega, francesa, inglesa e 
alemã, filosofia, história, retórica, matemáticas 
elementares, ciências físicas e naturais, 
astronomia física, geografia e desenho. Haveria 
dois professores para latinidade e um para cada 
uma das outras línguas. O de retórica, além 
dos preceitos gerais da eloquência, deveria 
apresentar o “desenvolvimento historico da 
litteratura nacional comparada com a litteratura 
estrangeira” (BRASIL, 1983a, p. 476-477). Torres 
Homem, defendendo-se da acusação de alguns 
colegas de que aquele era um estabelecimento 
desnecessário, estabeleceu as diferenças entre 
o Colégio de Pedro II e o Liceu Nacional: 1) 
o primeiro conservava ainda o caráter de um 
estabelecimento particular, enquanto o segundo 
era uma “escola publica”, que, portanto, nunca 
contrairia dívidas com o Estado; 2) o colégio 
havia sido criado para receber internos, e o 
liceu, para externos; 3) a instrução do primeiro 
era “inteiramente paga”, e a do segundo, “quase 
gratuita”. Argumentava ainda o deputado que 
o Colégio de Pedro II era destinado aos “filhos 
das classes abastadas da nossa sociedade”, 
enquanto o Liceu Nacional teria como objetivo 
fazer chegar à “classe menos favorecida da 
fortuna” as vantagens da “educação litteraria”. 
Quanto à despesa que o novo estabelecimento 
traria consigo, o deputado afirmava que não 
seria muita, pois apenas seriam criadas mais 
seis cadeiras quando se reunissem as que já 
existiam no município da corte, “como as de 
latim, grego, inglez, francez, philosophia e 
rhetorica”. Além disso, os alunos teriam que 
pagar uma contribuição de 20.000 réis sob 
forma de matrícula – a quarta parte do que 
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se cobrava no Colégio de Pedro II –, “segundo 
o exemplo do que se pratica em França e na 
Allemanha” (BRASIL, 1983b, p. 343).

A discussão continuou no dia seguinte, 
na sessão de 29 de julho, quando o poeta 
e diplomata Gonçalves de Magalhães, 
representante da província de S. Pedro do 
Rio Grande do Sul, fez um longo discurso a 
favor do projeto e contra as aulas públicas de 
instrução secundária “creadas na côrte desde o 
tempo colonial”, as quais, segundo ele, eram 
completamente inúteis à mocidade brasileira, 
da maneira como estavam estabelecidas. O 
discurso de Gonçalves de Magalhães parece ter 
sido convincente, pois,  ao seu término, deu- 
-se por discutido e aprovado o artigo primeiro. 
O motivo do seu sucesso parece ter sido o 
modo claro com que mostrou que o governo 
não teria muita despesa com a criação do 
novo estabelecimento, alegando que havia um 
meio fácil de suprir as cadeiras recém-criadas, 
além das que já se achavam providas com os 
professores das oito aulas avulsas existentes 
na corte (três de latim, uma de grego, uma de 
francês, uma de inglês, uma de filosofia e outra 
de retórica): aproveitando-se os dois professores 
da aula de comércio, os quais poderiam ser 
chamados para lecionar no liceu (BRASIL, 
1983b, p. 360).

Como o artigo segundo do projeto foi 
aprovado sem discussão, os demais ficaram para 
ser discutidos na sessão de 31 de julho, ocasião 
em que teve lugar o mais longo debate sobre 
instrução secundária já realizado na câmara 
dos deputados durante o Império. Em pauta 
estava o artigo quinto, que expunha a tabela 
dos estudos a serem seguidos em cada ano do 
curso do Liceu Nacional, bem como o número 
de lições semanais de cada matéria. O debate 
teve início com a fala do médico Tomás Gomes 
dos Santos (1803-1874), deputado pelo Rio de 
Janeiro, que, tendo perdido a sessão que tratou 
do artigo segundo, aproveitou a oportunidade 
para emitir suas opiniões a respeito do plano de 
estudos do novo estabelecimento, que achava 
muito complexo para ser dado em apenas seis 

anos, um espaço de tempo muito curto para 
“um curso completo de humanidades”. Na 
França, segundo o deputado, “os estudos de 
humanidades nos collegios reaes levam dez 
annos” (BRASIL, 1983b, p. 372). Torres Homem 
rebateu alegando que seu colega havia falado 
sobre o objeto do artigo segundo do projeto, 
já aprovado, e não do artigo quinto, agora em 
discussão, pois este era somente a distribuição 
do que se achava ali exposto. Mesmo assim, 
decidiu responder às objeções de Gomes dos 
Santos, afirmando primeiro que, na França, os 
cursos de instrução secundária também tinham 
duração de seis anos, com a diferença de haver 
naquele país mais dois anos para as “classes 
preparatorias”, nas quais eram ensinadas 
matérias que o projeto não abrangia, como a 
gramática e “um estudo extenso do antigo e 
novo testamento”. Observava ainda que, nos 
colégios reais da França, o número de matérias 
estudadas durante os seis anos era bem maior, 
incluindo a álgebra completa e sua aplicação à 
geometria, a estética, o direito das gentes e “as 
antiguidades gregas e romanas”. Os problemas 
do Colégio de Pedro II, segundo o deputado, 
eram devidos à ausência de um “mestre dos 
estudos”, profissão que, na França, era composta 
por homens que tinham diploma de bacharéis 
em letras e se dedicavam à “educação moral e 
litteraria” dos alunos dos colégios no intervalo 
das aulas (BRASIL, 1983b, p. 372-373).

A justificativa de Torres Homem não 
impediu que o requerimento de Gomes dos 
Santos fosse lido, aprovado e entrasse em 
discussão. Gonçalves de Magalhães, tomando 
a palavra, votou contra o requerimento, 
explicando que o espaço de seis anos para o 
curso completo de humanidades se justificava 
pelo fato de que o curso do Pedro II poderia ser 
feito em menos de sete anos (BRASIL, 1983b, 
p. 373). Torres Homem voltou a afirmar que a 
fixação do período de seis anos para o curso do 
liceu já havia sido aprovada, pois era objeto do 
artigo segundo, acrescentando que o exemplo do 
Colégio de Pedro II não poderia ser comparado 
ao das “nações cultas”, principalmente quando 
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se levava em conta “a autoridade de um homem 
eminente em questões desta ordem”: Victor 
Cousin (1792-1867), em cuja obra sobre a 
instrução pública na Alemanha propunha ao 
ministro daquele país a substituição progressiva 
dos “pensionistas” pelos colégios de externos, 
por dispensarem os externatos da despesa com 
um pessoal numeroso de inspeção e direção 
(BRASIL, 1983b, p. 374).

Bernardo de Sousa Franco, o visconde 
de Sousa Franco (1805-1875), deputado 
pela província do Pará, votou a favor do 
requerimento, argumentando que os exemplos 
da Alemanha e França não se aplicavam ao 
Império do Brasil, no que criticava um ponto 
fundamental do projeto: sua ênfase excessiva 
às letras, em prejuízo das ciências. Para o 
deputado, o país precisava de negociantes, 
manufatureiros e artistas hábeis, sendo, 
portanto, necessário que a instrução pública 
fosse dirigida também às ciências físicas e 
aos métodos pelos quais elas se aplicavam à 
agricultura e à indústria. Assim, votou para 
que o projeto retornasse à comissão. Em defesa 
do projeto, Francisco de Sousa Martins (1805-
1857), deputado pelo Piauí, argumentou que, 
tanto na França quanto na Alemanha, os cursos 
eram de seis anos, com a diferença de que os 
alunos que lá se matriculavam estavam bem 
mais preparados do que os meninos brasileiros, 
pois a instrução primária, dizia, estava 
“pessimamente organisada”. Quanto ao plano 
de estudos do liceu, porém, reconhecia um 
defeito — a ausência da gramática e, sobretudo, 
da literatura nacional:

Note o nobre deputado [dirigindo-se a 
Magalhães] que ha a cadeira de rhetorica 
como pertencente á litteratura nacional. 
Eu direi que na Prussia a litteratura 
nacional fórma um estudo obrigado desde 
o primeiro anno e primeira classe até o 
ultimo anno do curso collegial; ha duas 
lições em cada semana em todas as classes 
de litteratura nacional: entre nós parece 
que se abandona inteiramente este estudo 

para nos occuparmos exclusivamente com 
o das linguas estrangeiras (BRASIL, 1983b, 
p. 375).

O último discurso da sessão coube 
a Souza Martins,  que voltou a defender a 
necessidade do estudo da língua e da literatura 
nacional. A retórica e a filosofia, em sua 
opinião, só deveriam ser estudadas quando o 
aluno já tivesse aprendido a falar e escrever a 
sua própria língua. Mas como, de acordo com 
o artigo quinto do projeto, ele começaria a 
aprender a língua nacional apenas no quinto 
ano – por meio da retórica –, ia se acostumando 
a falar e exprimir-se mal, sem conhecimento 
dos clássicos e da literatura pátria. “É por isso”, 
argumentava, “que nos gymnasios prussianos 
se aprende rhetorica desde o primeiro até o 
ultimo anno”, e explicava: “aprende-se a lingua 
allemã, sua litteratura, suas bellezas, os diversos 
estylos de escrever; mas não ha cadeira especial 
para a rhetorica”. Estudar a língua grega no 
terceiro ano, segundo ele, era prematuro, 
bastando principiar o seu estudo no quarto, 
depois de o aluno ter bem aprendido o latim, 
pois “nem o grego exige estudo tão profundo e 
extenso como o latim” (BRASIL, 1983b, p. 378).

O adiamento acabou passando e, em 
1847, a comissão de instrução pública da 
câmara dos deputados refundiu num só projeto 
as ideias dos três anteriores. O novo projeto, 
no entanto, não chegou a ser discutido nem 
votado pela casa, pois foi preterido por outros 
considerados de maior importância. Na sessão 
de 7 de maio, D. Manoel lembrava aos colegas 
que a coroa, na Fala do Trono proferida no 
dia 3 daquele mês, recomendava a aprovação 
de projetos cuja discussão já estava em 
andamento, como o da reforma da Guarda 
Nacional e o da reforma judiciária. Ademais, o 
país não podia arcar com despesas, pois havia 
muitos gastos exigidos pela manutenção da 
ordem, num momento em que vários levantes 
e revoltas agitavam as províncias. Ângelo 
Moniz da Silva Ferraz, primeiro e único barão 
de Uruguaiana (1812-1867) e deputado pela 
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Bahia, opunha-se terminantemente ao novo 
projeto, argumentando que o exército do 
Rio Grande do Sul estava há seis meses sem 
pagamento (HAIDAR, 1972, p. 106-107). Adiada 
sua discussão, o projeto foi esquecido e nunca 
mais voltou à discussão.

No relatório ministerial de 1851, o 
visconde de Mont’alegre voltou a insistir na 
necessidade da reorganização da instrução 
pública, submetendo todos os mestres e diretores 
de colégios e escolas, “ou sejão publicos ou 
particulares”, às provas de moralidade e saber 
e reunindo as aulas públicas de instrução 
secundária num “Collegio de externato” que se 
fizesse modelo para os demais estabelecimentos 
do gênero. Anexada ao relatório, havia uma 
“Exposição sobre o estado das aulas publicas 
de instrução secundaria, e dos Collegios e 
Escolas particulares da Capital do Imperio”, 
documento datado de 5 de abril daquele mesmo 
ano e assinado pelo deputado Justiniano José 
da Rocha, a quem o governo tinha incumbido 
de examinar a época de fundação de cada 
uma daquelas aulas, seu regime e moralidade, 
adiantamentos dos alunos, nacionalidade dos 
diretores e mestres, método, matérias de ensino 
e compêndios a elas destinados (BRASIL, 1851, 
p. S3-2).

Lente da Escola Militar e ex-professor 
do Colégio de Pedro II, tendo já participado 
de algumas mesas de exames de preparatórios, 
o deputado observava que alguns colégios – 
muitos com escola primária anexada – tinham 
boa organização, sendo quase todos, ao mesmo 
tempo, internato e externato, recebendo 
alunos internos, meio-pensionistas e externos, 
uma “promiscuidade summamente nociva”. O 
serviço doméstico, que deveria ser feito sem a 
menor ingerência dos alunos, com a presença 
dos “nossos escravos”, e com a dificuldade de 
se encontrar bons criados, tornava impossível a 
organização desta parte do “regimen collegial”, 
embora alguns diretores conseguissem diminuir 
a intensidade do mal. Um problema sério, 
segundo o deputado, era o fato de os pais de 
alunos pedirem aos diretores de colégio que 

os habilitassem no menor prazo de tempo 
possível, para que pudessem fazer os exames 
de preparatórios das aulas superiores, ou se 
matriculassem no Colégio de Pedro II para, “ao 
cabo de hum ou dous annos”, obter o diploma 
de Bacharel em Letras (BRASIL, 1851, p. S3-5).

Justiniano não via com bons olhos o fato 
de os estudos matemáticos e científicos estarem 
se desenvolvendo em dano do estudo principal, 
o latim, “base indispensavel da educação 
litteraria”. Em sua opinião, eram os pais, e não 
os diretores de colégio, que iriam decidir sobre 
o futuro de seus filhos. Assim, propunha que os 
estabelecimentos fossem divididos em literários, 
comerciais e industriais, pois entre eles os pais 
escolheriam de acordo com a profissão que 
quisessem para seus filhos. O relatório também 
criticava a pouca atenção dada pelos colégios 
da corte ao ensino da língua e da literatura 
nacional, desdenhada em proveito das línguas 
estrangeiras, nas quais, às vezes, os alunos até 
falavam, uma vez que eram estrangeiros os 
diretores da maioria dos estabelecimentos. Com 
relação à retórica, Justiniano apontava o erro de 
se confiar mais na reflexão e no raciocínio do 
que na memória dos alunos, faculdade esta que, 
se bem trabalhada, poderia ser muito útil para a 
fixação não só dos poetas e prosadores latinos 
e franceses, mas também dos representantes 
da literatura nacional, pois um dos principais 
objetos da educação da mocidade deveria ser o 
culto da pátria e o amor e reconhecimento de 
suas glórias, tradições e “monumentos artisticos 
e litterarios” (BRASIL, 1851, p. S3-9).

A tão esperada reforma saiu em 1854, 
sob o ministério de Luiz Pedreira do Couto 
Ferraz, que assinou o Decreto n. 1.331-A, de 
17 de fevereiro, aprovando o “Regulamento da 
instrucção primaria e secundaria do Municipio 
da Côrte”. A lei regulamentava, pela primeira 
vez, a inspeção dos estabelecimentos públicos e 
particulares de ensino, que seria exercida pelo 
ministro do Império, por um inspetor geral, um 
conselho diretor e delegados de distrito (art. 
1º.), fixando a competência de cada uma dessas 
autoridades ou instâncias (BRASIL, 1854). O 
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curso do Colégio de Pedro II continuaria a ser 
de sete anos, mas as matérias de cada ano, bem 
como sua distribuição por aulas, o sistema das 
lições, o método dos exames, o regime interno 
do estabelecimento e a distribuição de prêmios 
no fim de cada período letivo seriam objeto 
de um regulamento especial, a ser organizado 
pelo conselho diretor e sujeito à aprovação do 
governo. As cadeiras seriam as seguintes: duas 
de latim, história e geografia e ciências naturais; 
uma de grego, inglês, francês, alemão, filosofia 
racional e moral, matemáticas elementares e 
retórica e poética, compreendendo esta o ensino 
da “lingua e litteratura nacional” (BRASIL, 1854).

A instrução secundária e a 
literatura nacional

As disposições do Regulamento de 17 de 
fevereiro de 1854 foram em boa parte postas em 
execução pelo senador e conselheiro de Estado 
Eusébio de Queiroz, responsável pela Inspetoria 
Geral da Instrução Primária e Secundária do 
Município da Corte entre 1855 e 1863. Com a 
criação da inspetoria, os assuntos relativos à 
instrução primária e secundária passaram a ser 
discutidos em instância ministerial, isto é, por 
um órgão do governo composto pelo ministro 
do império, o inspetor geral, o conselho diretor 
e mais delegados de distrito, e não mais em 
instância parlamentar, pelos deputados ou 
senadores. No entanto, nomeado somente a 21 
de junho de 1855, Eusébio de Queiroz parece 
não ter participado da elaboração do novo 
“Regulamento para o Imperial Colégio de Pedro 
Segundo”, baixado com o Decreto n. 1.556, de 
17 de fevereiro daquele mesmo ano, assinado 
por Couto Ferraz, tal como previa o artigo 78 da 
reforma de 1854. De acordo com o regulamento 
proposto pela inspetoria, os estudos do colégio 
seriam divididos em duas classes, uma de quatro 
anos, composta de gramática nacional, latim, 
francês, Inglês, explicação desenvolvida dos 
evangelhos e noções de moral, matemáticas, 
geografia e história moderna, corografia e 
história do Brasil, ciências naturais, desenho, 

música, dança e exercícios ginásticos; e outra 
de três anos, na qual o aluno estudaria grego, 
alemão, geografia e história antiga, geografia 
e história da Idade Média, filosofia racional 
e moral, retórica e poética e, a novidade, 
italiano. Ao deslocar para os primeiros anos 
do curso, isto é, para os estudos da “primeira 
classe”, as matérias científicas que, conforme 
o regulamento anterior, eram estudadas nos 
últimos anos, reservando para os da “segunda 
classe” – os três últimos anos – as consideradas 
“litterarias”, o legislador parecia fazer valer 
a expressão do título concedido aos alunos 
concludentes: o de bacharel em “Letras” 
(BRASIL, 1856a).

Procurava-se imprimir um caráter 
literário até mesmo ao ensino das línguas 
vivas, como já deixava entrever o programa dos 
exames de 1850, pois o seu conhecimento se 
faria julgar pela versão ou tradução de trechos 
de “obras literárias”, no sentido romântico do 
termo, e não de “Diálogos Familiares” ou cartas 
comerciais, temas recorrentes para exercício na 
maioria das gramáticas da época. Com efeito, 
em seu “Relatório do estado da instrucção 
primaria e secundaria do Municipio da Corte 
durante o anno de 1855”, anexo ao do ministro 
do Imperio Couto Ferraz, de 1856, Eusébio 
de Queiroz escrevia que um dos objetivos da 
instrução secundária era dar a conhecer aos 
alunos as “sublimes producções litterarias 
dos outros povos”, inspirar “o sentimento do 
bello” e educar “o gosto”, contribuindo assim 
“para o adiantamento da litteratura nacional e 
para a marcha geral da civilização” (BRASIL, 
1856b, p. S4-16). Ainda em 1856, saiu a 
Decisão n. 52, assinada por Couto Ferraz, 
com a Portaria de 24 de janeiro, mandando 
observar provisoriamente os “Programmas de 
Ensino do Collegio de Pedro II” organizados 
pelo conselho diretor e propostos pelo 
inspetor geral. Com a expedição da portaria, 
consolidava-se mais uma das reivindicações 
centralizadoras dos ministros do Império 
durante a década de quarenta: a fixação dos 
compêndios que deveriam ser utilizados no 
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estabelecimento oficial de instrução secundária 
(BRASIL, 1856b, p. S4-19).

A proposta de criação de um colégio 
de externato, defendida insistentemente 
pelos relatórios ministeriais do período, veio 
finalmente consolidar-se, embora sob outra 
forma, com o Decreto n. 2.006, de 24 de outubro 
de 1857, assinado pelo marquês de Olinda, 
encarregado naquele ano da pasta dos negócios 
do Império. Com a nova lei, publicou-se o 
“Regulamento alterando algumas disposições 
dos actuaes Regulamentos relativos aos estudos 
da instrucção secundaria do Municipio da 
Côrte”. Já no artigo primeiro, estabelecia-se que 
o Colégio de Pedro II seria dividido em dois 
estabelecimentos de instrução secundária: um 
internato, colocado fora da cidade, destinado 
aos alunos que morassem dentro do recinto, e 
um externato, aos que somente frequentassem 
as aulas no edifício do colégio. Conforme o 
artigo terceiro, tão logo fosse criado o externato, 
ficariam extintas as aulas avulsas até então 
existentes na corte, conforme já previa o art. 
1.º, § 7º, do Decreto n. 630, de 17 de setembro 
de 1851 (BRASIL, 1857).

Em seu relatório de 1860, o inspetor geral 
comentava o “anachronismo” da distribuição 
de algumas matérias no plano de estudos do 
Colégio de Pedro II, devido em grande parte ao 
fato de que não havia aluno destinado ao “curso 
especial” de cinco anos.  A mudança veio com 
o com o Decreto n. 2.883, de 1.º de fevereiro 
de 1862, assinado pelo ministro José Ildefonso 
de Sousa Ramos, barão das Três Barras e 2º 
visconde com grandeza de Jaguari (1812- 1883). 
Pelo programa de ensino do colégio publicado 
naquele mesmo ano, indicou-se o Curso de 
literatura nacional (1862), primeiro compêndio 
de história da literatura, de autoria do doutor 
Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro (1825-
1876), professor de retórica, poética e literatura 
nacional que substituiu, no Colégio de Pedro II, 
Francisco de Paula Meneses (1811-1857), que 
havia publicado em 1856 uma tradução sua da 
Nova retórica de Le Clerc (1789-1865) e escrito 
uns Quadros da literatura brasileira, manuscrito 

perdido de sua autoria preparado para as aulas 
de retórica depois da reforma de 1854 (SOUZA, 
2007b, p. 10-13; 2014, p. 264-266).

Em seu último relatório, datado de 1863, 
Eusébio de Queiroz ainda chamava a atenção 
do governo imperial para a necessidade da 
construção de prédios próprios para as escolas 
públicas, bem como de “Seminarios” para os 
mestres e de internatos para a instrução primária 
(BRASIL, 1863, p. A-H-3). Depois de sua saída 
da Inspetoria Geral da Instrução Primária e 
Secundária do Município da Corte, nos últimos 
anos de sua vida, restringiu suas atividades 
políticas em torno de duas instituições de suma 
importância no período imperial: o conselho de 
Estado, órgão para o qual foi nomeado em 1855, 
e o senado, casa onde exercia seu mandato 
vitalício desde 1854. Machado de Assis (1839-
1908), em sua “Visão do Velho Senado de 1860” 
– espécie de relato autobiográfico publicado 
originalmente em 1899 na Revista Brasileira, 
dirigida por José Veríssimo (1857-1916), a 
propósito de algumas litografias de Sébastien 
Auguste Sisson (1824-1898) –, relembra seus 
tempos de jovem jornalista pelo Diário do Rio 
de Janeiro, que voltava sob a direção política de 
Saldanha Marinho (1816-1895), ex-deputado 
e futuro líder republicano, quando, ao lado 
do também poeta e romancista Bernardo de 
Guimarães (1825-1884), representante do Jornal 
do Comércio, e do futuro conselheiro Pedro 
Luís Pereira de Sousa (1839-1897), do Correio 
Mercantil, foi enviado ao senado como repórter. 
A respeito de Eusébio de Queiroz,  “papa do 
consistorio”, escreve o nosso romancista:

Não faltavam oradores. Uma só vez ouvi 
fallar a Eusebio de Queiroz, e a impressão 
que me deixou foi viva; era fluente, 
abundante, claro, sem prejuizo do vigor e 
da energia. Não foi discurso de ataque, mas 
de defesa, fallou na qualidade de chefe do 
partido conservador, ou papa; Itaborahy, 
Uruguay, Sayão Lobato e outros eram 
cardeaes, e todos formavam o consistorio, 
segundo a celebre definição de Octaviano 
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no Correio Mercantil. Não reli o discurso, 
não teria agora tempo nem opportunidade 
de faze-lo, mas estou que a impressão não 
haveria diminuido muito, posto lhe falte 
o effeito da propria voz do orador, que 
seduzia. (ASSIS, 1937, p. 156).
 

Considerações finais

Os Saquaremas não apenas exerceram 
uma direção e efetivaram uma centralização, 
ligados que estavam à coroa, agora transformada 
em partido, e aos detentores do capital, tanto 
agrícola quanto industrial, mas também 
promoveram a sua expansão por meio do que 
Mattos (1999) denomina “a difusão das luzes”. 
Em tal projeto civilizatório, a par das políticas 
médico-sanitárias, estava a institucionalização 
da literatura, que penetrava nos lares da elite 
letrada através da poesia e dos folhetins, bem 
como do teatro, e sobretudo a instrução pública, 
cujo papel, assim como o dos outros meios, era 
o de colocar o Império ao lado das “nações 
civilizadas”. A noção de instrução pública, 
nesse contexto, confunde-se com a de educação 
nacional, pois buscava incutir nos estudantes 
os princípios éticos e morais necessários à 
convivência social, no intuito de fazer com 
que se reconhecessem como membros de uma 
sociedade civil e uma nação. Não foi por acaso 
que, no plano de estudos do Colégio de Pedro 
II, se houvesse incluído o estudo da “Literatura 
Nacional” na cadeira de retórica, para o qual 
eram indicados os “Quadros da Literatura 
Nacional”, de autoria do Professor Francisco de 
Paula Menezes (1811-1857).

A educação literária, nesse sentido, 
corresponde à política de instrução pública que 
os Saquaremas buscaram implantar, bem como 
ao tipo de “povo” que se pretendia formar – 
os futuros cidadãos ativos do Império, isto é, 
os brancos, ou a “boa sociedade”, estando 
excluídos, quase naturalmente, os escravos e a 
população indígena, além da quase totalidade 
das mulheres. Como afirma Achugar (2003, 
p. 49-50), o sujeito enunciador do discurso 

fundante do Estado-Nação na América Latina, 
durante o século XIX, teve um projeto patriarcal 
e elitista que excluiu não só a mulher, mas 
também os índios, negros, escravos, analfabetos 
e, em muitos casos, aqueles desprovidos de 
propriedades. Esse perfil do sujeito enunciador 
contribuiu, portanto, para a construção do 
perfil de um sujeito da nação – o cidadão – que 
se identificou com o discurso nacionalista.

O nacionalismo, por sua vez, em função 
de uma língua e uma literatura nacional que 
apaga as diferenças étnicas, sociais, linguísticas 
e culturais que não se encaixam no projeto 
nacional do qual o Estado e os homens de letras 
são os principais representantes, estabelece 
o padrão necessário para a produção de 
dicionários, gramáticas, antologias, parnasos 
e, sobretudo, histórias literárias, os quais, 
institucionalizando-se nos sistemas de educação 
nacionais, são uma instância preponderante, no 
século XIX, para a legitimação das identidades 
nacionais. Estas, como vimos, constituem- 
-se discursivamente em confronto com uma 
alteridade que pode ser representada pelo 
colonizador ou pelas nações concorrentes, em 
relação às quais, ou em decorrência das quais, 
suas narrativas são produzidas.

A disposição do parlamento e do 
governo do Império brasileiro em reunir 
as aulas em estabelecimentos e mesmo 
em repartir os graus ou tipos de ensino – 
excluindo de sua agenda a instrução primária, 
cujo tema voltaria ao debate político 
somente na década de setenta –, para além de 
refletir a adoção de ideias estrangeiras num 
processo de transplantação cultural atrasado 
e mal sucedido, respondeu a exigências 
muito bem delimitadas politicamente, 
pois o investimento de verbas públicas 
na construção daqueles estabelecimentos 
era motivado pela necessidade de maior 
controle daqueles que se preparavam para 
ingressar em nossas “instituições litterarias” 
– os cursos jurídicos –, tidas pelo governo 
como fundamentais para manter a ordem e 
difundir a civilização.
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El devenir de la utopía economicista en el sistema 
escolar chilenoI

Jorge Alarcón LeivaII
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Resumen

Asumiendo que las transformaciones radicales introducidas a partir 
de la década de los 80, por la dictadura cívico-militar en el sistema 
educativo chileno, constituyen lo que se designa como utopía 
economicista, que estipuló el paso de un sistema eminentemente 
público y centralizado a uno gobernado por las reglas del 
mercado, se examinan los defectos que el esquema mostró en su 
desarrollo, defraudando a poco andar las promesas de eficiencia 
y calidad que eran los objetivos perseguidos y que motivaron 
dichas transformaciones. Con este objetivo, el trabajo muestra 
la devaluación de dicha utopía y cómo la analogía del mercado 
se revela errónea. Para ello se caracteriza críticamente el rol del 
Estado, en su calidad de proveedor, regulador y garante en el sistema 
escolar, la utilización de la información de resultados del sistema 
educativo, con sus usos dispares y en ocasiones contradictorios y, 
por último, la participación de los padres, de acuerdo al rol que les 
fue asignado por las reformas y el que efectivamente presentan en 
la actualidad. Se concluye señalando que para superar la situación 
es necesaria una racionalidad ampliada que sustituya aquella que 
orientó las políticas introducidas hace tres décadas y que ofrezca 
una respuesta a los problemas del sistema escolar chileno en su 
calidad y equidad.
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Abstract

The radical transformations of the Chilean education system carried 
out by the military dictatorship during the 1980s were designated 
as an “economist’s utopia” given that they converted a preferably 
public and centralized system into one governed by the rules of the 
free market. Under this assumption, we examine the new system’s 
development, which quickly defaulted on its promises of providing 
efficiency and high quality education. With this objective, this study 
demonstrates the deterioration of the aforementioned utopia and 
how the analogy to the free market proved false. The role of the state 
as a regulator, provider and guarantor of the education system is 
criticized, as well as the disparate and occasionally contradictory use 
of information regarding the educational reform. Lastly, we examine 
the participation of parents and how the role assigned to them by 
the reform differed from their actual participation in the system. We 
conclude by noting that, in order to overcome the aforementioned 
problems, it is necessary to replace the logic employed during the 
formulation of these policies three decades ago with a more expanded 
outlook that offers sound answers to the problems confronted by the 
Chilean education system in regard to its quality and equality.
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Introducción

Las profundas transformaciones 
implementadas en la educación escolar chilena 
durante la década de los 80, puede decirse que 
representan una utopía economicista al establecer 
que el sistema educativo debe poder funcionar 
como un mercado, vale decir, sujeto a las solas 
reglas de oferta y demanda y en su interior 
moverse el hombre qua homo economicus1 
(FOUCAULT, 2007). Explicado de manera breve, 
el mencionado carácter utópico de los cambios 
introducidos, supuso pasar abruptamente de un 
sistema público y centralizado, en que el Estado 
se encargaba de más del 90% de la matrícula, 
a uno descentralizado y con múltiples actores 
responsables de la provisión educativa, haciendo 
que treinta años más tarde el Estado educara 
sólo a un tercio de los estudiantes del sistema. 
Ello redundó en la necesidad de redefinir el 
rol de los actores y de la institucionalidad 
educativa, de modo tal que el Estado debía 
subsidiar el costo de educar a la población y 
debía generar información sobre la calidad de 
la oferta educativa, mediante la realización de 
evaluaciones estandarizadas, desde las cuales 
los padres podrían escoger las mejores escuelas 
para sus hijos e hijas2.

Se esperaba con la instalación de 
esta dinámica en el sistema educacional, la 
paulatina desaparición de establecimientos cuya 
matrícula mermara sistemáticamente, a causa 
de no haber mostrado la eficiencia esperada y 
de su consiguiente incapacidad para competir 
en el naciente mercado educativo. Asimismo, 
quienes transformaron el sistema educacional 
chileno asumieron que al emular al mercado 
mejorarían los estándares de eficiencia de los 
establecimientos y del sistema educacional en 

1- Se utiliza la expresión utopía reteniendo aquí el sentido metafórico con 
el cual M. Foucault señalara que “las utopías consuelan: pues si no tienen 
un lugar real, se desarrollan en un espacio maravilloso y liso; […] Por ello, 
las utopías permiten las fábulas y los discursos: se encuentran en el filo 
recto del lenguaje, en la dimensión fundamental de la fábula” (FOUCAULT, 
1993, p. 3). Para el caso, además, se trata de una fábula económica.
2- Para una detallada descripción de la estructura de la educación chilena, 
véase OCDE (2004) y Alarcón, Castro y Donoso (2013), especialmente en 
las páginas 170 a 173.

su conjunto, así como que la creación de tal 
mercado garantizaría la libertad de enseñanza. 

Sin embargo, a poco andar, este esquema 
fue mostrando múltiples falencias en diversos 
aspectos de su gobernanza, de su organización 
funcional y de sus resultados. Teniendo presente 
este contexto el artículo examina algunas de 
tales falencias, centrándose en el rol del Estado, 
las evaluaciones estandarizadas y la elección de 
los padres, con el objetivo de poner en evidencia 
las nocivas implicaciones de haber transformado 
el sistema educacional en el sentido de mercado 
antes indicado. El examen propuesto comienza 
precisando las expectativas supuestas en dichas 
transformaciones, continúa identificando 
algunos de los problemas generados por su 
implementación y señala las limitaciones 
explicativas del esquema de mercado cuando 
se lo utiliza para dar cuenta de los rasgos del 
sistema educativo cualquiera sea éste, debido a 
la naturaleza compleja de la práctica educativa. 
Para finalizar, se concluye subrayando la 
necesidad de desarrollar cambios en la política 
educativa que obedezcan a una concepción 
ampliada de racionalidad, que supere la lógica 
de mercado, haciendo posible enfrentar los 
problemas de inequidad y alta segregación 
socio-económica del sistema escolar nacional 
chileno, las cuales se consideran derivaciones 
de haber adoptado el modelo neoliberal.

La utopía devaluada  

El carácter utópico de las transformaciones 
introducidas en el sistema escolar chileno 
se debe primordialmente al carácter de las 
transformaciones implementadas durante la 
década de los años 80, que mostraron a Chile 
como un ejemplo paradigmático y mundialmente 
inédito de la influencia del mercado como 
mecanismo rector, tanto en la regulación como 
en el gobierno del sistema escolar. 

La radicalidad de los supuestos que 
configuraron esta utopía fue tal, que se presumió 
que la educación — a imagen y semejanza de 
un mercado — perfeccionaría sus estándares de 
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eficiencia y promovería la calidad de la oferta 
educacional, a consecuencia de la competencia 
entre establecimientos. Tal perfeccionamiento, 
se hizo bajo la implementación de dicha utopía, 
puesto que exigió políticas educacionales de 
carácter nacional, tan agresivas, profundas y 
rápidas que sólo pueden entenderse en virtud de 
la existencia de un contexto político autoritario, 
en el marco del cual no hubo ni era posible 
deliberación pública ni consenso social para 
justificar las decisiones y medidas adoptadas.

Las decisiones y medidas incluyeron 
financiamiento público a través de una subvención 
por estudiante matriculado en cada escuela  – 
el denominado voucher – , la libre elección 
de establecimientos por parte de los padres, la 
competencia por matrícula entre los establecimientos 
y la libre entrada de administradores privados al 
mercado (OCDE, 2004). Esta última medida supuso, 
a su vez, pasar de un sistema centralizado, cuyo 
principal proveedor y financista era el Estado, con 
más de un 90% de la matrícula a su cargo, a un 
sistema que, treinta años más tarde, ha dejado a 
la educación administrada por el sector público en 
vías de convertirse en expresión refractaria de la 
que es administrada por privados. 

Pero aún más, el diseño que sustentó las 
transformaciones del sistema escolar modificaría 
también la manera de pensar la educación, 
desarrollándose una narrativa competitiva que 
introdujo “a la economía neoliberal como la 
principal e incluso única disciplina capaz de 
generar lenguaje explicativo y analítico del 
sistema educativo” (CORVALÁN, 2013, p. 68). En 
suma, Chile pasaría de ser el laboratorio de las 
políticas de libre mercado en educación a ser el 
modelo a imitar para todos aquellos que adscriben 
a un ideal de sociedad en que la libertad individual 
es el valor supremo (ARAUJO, 2013). 

De una forma en la que nunca se insistirá 
suficientemente, la situación de la educación 
chilena había sido descrita por Friedman y 
Friedman: 

No se trata de una diferencia entre la 
educación y otras actividades, sino entre 

unas disposiciones bajo las cuales el 
consumidor tiene libertad para elegir y 
unas medidas con arreglo a las cuales el 
productor está en el poder, por lo que el 
consumidor tiene poco que decir. Si el 
consumidor tiene libertad para elegir, una 
empresa puede crecer solamente si produce 
algo que éste prefiere debido a su calidad o 
precio (1979, p. 219).

Este argumento que no concede 
importancia a la naturaleza de la educación y sí 
atiende a la posición relativa de los actores en 
el intercambio, privilegiando sus disposiciones 
por sobre las regulaciones que gobiernan el 
comercio, tiene como finalidad justamente 
cautelar la libre elección. El argumento es lo 
que conduce a Friedman y Friedman a decir que 
“En la educación, los padres y los hijos son los 
consumidores, y el profesor y el administrador 
de la escuela, los productores” (p. 219).

Además de su radicalidad, otro aspecto 
que justifica calificar de utópicas a las 
mencionadas transformaciones, reside en su 
naturaleza expansiva. En efecto, los cambios no 
se circunscribieron a lo educativo por cuanto 
abarcaron también a los sistemas de salud y a 
las pensiones de vejez, ámbitos en los cuales 
se confirió un rol preponderante al mercado 
al tiempo que se minimizó la participación del 
Estado. De forma que, en general, bienes públicos 
como educación pasaron a ser entendidos como 
una mercancía, susceptible de lucro, en que 
el acceso y el goce de sus beneficios depende 
fuertemente de la capacidad de pago o del 
endeudamiento (SOLIMANO, 2012). 

A poco andar, sin embargo, la analogía 
con el mercado se revelaría errónea o cuando 
menos insuficiente, puesto que las escuelas 
se encargarían de poner en evidencia que no 
funcionan como empresas privadas; los padres, 
por su parte, mostrarían un comportamiento 
que está lejos de ser racional, en el sentido 
supuesto por el esquema de mercado; la 
competencia entre establecimientos careció de 
las condiciones de transparencia postuladas; 
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la educación, en fin, se mostró como un bien 
de valor social (merit good) más que como un 
bien de consumo (CEPAL, 2000). Dada la índole 
del bien educativo, el esquema de mercado se 
vería fuertemente limitado para tratar con la 
existencia de variados insumos educativos y 
medir su calidad, para observar y evaluar la 
práctica pedagógica, así como para abarcar su 
carácter multiproducto y reducir los efectos 
distorsionadores de un modelo agente-principal 
con varios principales (BELLEI; GONZÁLEZ, 
2003; MIZALA; ROMAGUERA, 2005)3. Es decir, 
todo lo que se buscó lograr al introducir esta 
lógica mercantilista al sistema educacional, 
parece imposible de conseguir bajo los supuestos 
expuestos: no es más que una utopía.

Frente a esta serie de problemas 
surgieron caracterizaciones alternativas, útiles 
para describir situaciones en que el Estado no 
controla la provisión. Una de las más influyentes 
corresponde a la idea de cuasi-mercado, 
planteada por Le Grand  (1991). El concepto 
es acuñado en el contexto de la Inglaterra 
de Margaret Thatcher, durante el cual se 
incorporaron nuevos proveedores en educación 
y salud, a saber: privados, voluntarios y sin 
fines de lucro, los que operan compitiendo unos 
con otros, en atención a eliminar los problemas 
de la provisión monopólica, en un sistema 
en que, hasta entonces, el Estado financiaba, 
producía y distribuía los servicios.

Le Grand se preguntaba si un cuasi-
mercado representaba o no un quiebre con 
el pasado, si permitiría reducir los costos y 
generar mayor eficiencia o, a la inversa, si 
sería una fuente de nuevas ineficiencias, dando 
lugar a inequidades inéditas y eventualmente 
ampliando las existentes. Estas interrogantes 
resultan ser igualmente válidas para Chile. Su 
validez, para el caso de la educación en Chile, 
queda de manifiesto en la misma medida en 
que se revisan los antecedentes que describen 
3- La literatura económica denomina problemas agente-principal, a la 
situación que se suscita cuando un actor – el principal – encomienda a otro 
sujeto - el agente - una acción, sobre la que no tiene toda la información, 
presentándose una situación de asimetría en la información que perjudica 
al mandante.

el despliegue de la educación a partir de datos 
relacionados con rendimiento, segregación y 
reproducción social.

Con mayor precisión en la descripción, 
puesto que es posible distinguir la existencia 
de distintas motivaciones en el interior de los 
establecimientos, la devaluación de la metáfora 
del mercado a favor de la noción cuasi-mercado, 
denominadas genéricamente por la literatura 
como fallas de mercado, revela que el sistema 
educacional no se deja reducir a una descripción 
economicista y, más profundamente, que la 
naturaleza del bien educativo resiste cualquier 
intento que la transforme en algo que no es. 
Los efectos de tal transformación deformadora 
se reflejan, por lo demás, en el modo de acuerdo 
con el cual se describe el rol y las interacciones 
del Estado, los padres y las evaluaciones 
estandarizadas de los resultados del sistema 
educacional, en un contexto que asume que la 
educación es un bien de consumo.

Estado, información y elección

En paralelo a la mutación del mercado en 
cuasi-mercado o, más bien, como el derrotero 
de esa misma mutación, es posible determinar 
cómo la regulación del sistema educativo 
chileno, en virtud del rol del Estado, se orientó 
en un sentido que finalmente resultaría ser 
defraudado. Otro tanto ocurriría con la promesa 
de la disposición transparente de información y 
del ejercicio sin roce de la libertad de los padres 
para elegir. 

Así como fue radical la transformación 
del sistema educativo en los 80, sería también 
radical la forma en que dichas transformación 
se distanciarían de lo que originalmente se 
presupuestó.

 El Estado ¿remero o timón?

A principios de la década de 1980, se 
produjo la redefinición del rol del Estado en la 
educación en sus diferentes niveles. En lo que 
respecta a la educación escolar, las reformas 
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buscaron mayor libertad y eficiencia en el 
sistema, pero careciendo de una base empírica 
que justificara la profundidad y extensión de los 
cambios. De ahí la idea de Chile como laboratorio 
de políticas (ARAUJO, 2013). Las motivaciones 
que estuvieron en la base de las reformas fueron 
ideológicas, aunque actualmente se esgrimen 
diversos motivos para justificar la presencia de 
actores privados en la provisión educativa. 

El primer grupo de motivos se relaciona 
con la idea de aportar a la diversidad cultural, 
respetar la pluralidad valórica en la vida social y 
las diferentes visiones respecto de lo que es una 
buena educación, lo que comprende cuestiones 
tales como las metodologías apropiadas para 
alcanzar los resultados previstos, la necesidad 
de insertar una segunda lengua en la formación 
escolar, el problema de la identidad cultural 
y el reconocimiento étnico de los pueblos 
originarios, la creciente ola de inmigraciones, 
entre otras. En segundo lugar, se ha aludido 
a razones prudenciales o de conveniencia, es 
decir, para que las familias pudieran escoger 
lo que juzguen como la mejor educación y la 
posibilidad cierta que su elección no coincida 
con lo que el Estado está en condiciones 
de proveer (GARCÍA-HUIDOBRO, 2010). 
Finalmente, una tercera clase de justificación, 
como ya se dijo, corresponde a la necesidad de 
mejorar la eficiencia en el sistema.

Dado que la competencia no basta para 
asegurar la calidad en el sistema educacional, el 
Estado ha jugado un rol preponderante en orden 
a hacer frente a lo que se ha considerado fallas 
de mercado (MIZALA; ROMAGUERA, 2005), y 
ha debido impulsar una agenda para establecer 
distintas clases de controles en el sistema, 
tanto en lo financiero, como en lo curricular 
y en lo normativo. Ello debido justamente 
al comportamiento de ciertos actores. Un 
ejemplo claro es que algunos sostenedores 
han adulterado los registros de matrícula y 
asistencia, debido a que a estos indicadores se 
encuentran asociados al financiamiento. Y esta 
falsificación les ha permitido incrementar sus 
ingresos y eventualmente ganar más dinero 

(CÁMARA DE DIPUTADOS, 2008). Todo esto, 
de más está decirlo, contraviene explícitamente 
la normativa existente. 

Al proyectar esta clase de comportamiento, 
se plantea la interrogante obvia acerca de lo 
que está ocurriendo actualmente en cuestiones 
clave de la función social de la educación 
y su calidad. Esto incluye desde asuntos que 
implican opciones valóricas fuertes, como lo son 
la construcción de la equidad y la ciudadanía 
en las sociedades contemporáneas, a cuestiones 
de funcionamiento y operación de los 
establecimientos, tales como la implementación 
de procesos selectivos y la posibilidad de 
excluir a los estudiantes menos aventajados: 
en efecto, algunos estudios han demostrado 
que los establecimientos educacionales en Chile 
realizan selección de estudiantes, y que dicha 
selección distorsiona la elección de las familias, 
puesto que los criterios de selección tienden a 
no ser pedagógicos  — capacidad de pago por 
ejemplo — (MADERO; MADERO,  2012). 

A ello apuntan observaciones como las 
de González (2005), quien ha sostenido que hay 
costos, externalidades en lenguaje económico, 
que no han sido asumidos por las instituciones 
que seleccionan estudiantes. Para que se tomen 
en cuenta estos costos “es necesario establecer 
impuestos o regular estas conductas mediante 
normas. La norma puede llegar a la prohibición 
de la conducta cuando se está frente a un bien 
de mérito” (GONZÁLEZ, 2005, p. 255). Por esta 
vía, el diseño de política ha desembocado en 
una verdadera ilusión regulatoria -que quizá 
prefigure una nueva utopía-, puesto que 
es “muy difícil que a todo evento privados 
«vendan» exactamente el tipo de educación que 
el Estado desea proveer” (BELLEI, GONZÁLEZ; 
VALENZUELA, 2010, p. 229). De este modo se 
cuestiona la efectividad de un Estado que se 
desentiende de la provisión y pasa a las tareas 
de planificación y supervisión, un Estado que 
pasa de ser remero a timón, conforme a la 
sugerencia de Cox (1997).

Frente a esta situación, la respuesta 
institucional ha consistido en establecer 
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sanciones y controles para que los privados 
cumplan con las normas legales existentes, 
como educar a estudiantes considerados 
problemáticos  — sea por conducta o 
rendimiento —, lo que trastorna las condiciones 
de enseñanza-aprendizaje, puesto que niños y 
jóvenes merecen ser educados en instituciones 
cuya misión considere la inclusión de cualquier 
tipo de niños y jóvenes en sus procesos 
formativos y que no lo hacen contra su voluntad, 
como actualmente sucede (BELLEI, 2011). 

En este sentido, la existencia de 
supervisión y la continua mejora e inversión en 
el control de gestión o la corrección del precio 
para que los establecimientos enseñen lo mismo 
a los menos aventajados, constituye otro de los 
componentes de la utopía economicista, que 
promete — pero no es capaz de cumplir — crear 
las condiciones de posibilidad de una educación 
de calidad al asumir la equivalencia entre su 
valor de mercado y su valor social.   

Evaluar, clasificar e informar

Las evaluaciones estandarizadas tienen 
su auge durante la década de 1990 y emergen 
en el debate en América Latina, a partir del 
bajo nivel de responsabilidad por los resultados 
escolares mostrados por los responsables de la 
gestión de las instituciones escolares, lo que 
se evidencia en las expectativas de calidad y 
equidad (IAES, 2003). 

Simultáneamente con el advenimiento 
de la democracia en Chile, durante la misma 
década, surge una nueva agenda en torno a 
mejorar la educación, establecer estándares, 
forzar cambios, rendir cuentas, establecer 
incentivos, certificar, acreditar o seleccionar, 
conocer y valorar el sistema educativo y el 
desarrollo de políticas públicas (COX, 1997; 
CHILE, 2003). Tal agenda en educación obedeció 
a un contexto en que se consideró prioritario 
modificar el diseño e institucionalidad del 
sistema educativo, en atención a los bajos 
niveles de responsabilidad por los deficientes 
resultados (GRANOVSKY, 2003).

Desde entonces, las pruebas estandarizadas 
han tenido una profusa difusión y sus resultados se 
han integrado al debate público, con diversos usos 
y consecuencias4. De hecho, puede constatarse 
que los resultados arrojados por la aplicación 
de estos instrumentos redundan en conductas 
ampliamente dispares, que van desde generar 
información que orienta pedagógicamente a 
profesores e instituciones y cuyos resultados son 
entregados de manera secreta, hasta la elaboración 
de tablas de clasificación que, encarnados en 
mapas y rankings, incluyendo exotismos como 
el uso de semáforos cuyos colores designan los 
logros de los establecimientos, dan cuenta a los 
padres de la heterogeneidad y variabilidad de los 
resultados obtenidos por los establecimientos en 
estas pruebas5.

De modo que parte del problema 
relacionado con la aplicación de pruebas 
estandarizadas, se debe a la cuestión de la 
falta de acuerdo respecto de su sentido. Así por 
ejemplo lo indica Tedesco (2012, p. 104): “¿Se 
evalúa para mejorar la eficiencia de la inversión 
educativa?, ¿Para orientar la demanda?, ¿para 
compensar las diferencias sociales?, ¿para 
comprobar los niveles de segmentación social?”. 
Desde luego, la respuesta a estas preguntas 
conlleva diferentes consecuencias, dadas las 
también distintas suposiciones comprometidas 
en su formulación, en términos de a qué diseño 
obedecen y respecto de qué componente de la 
política son partes integrantes.

Finalmente, en particular en lo que 
respecta al Sistema de Medición de la Calidad 
de la Educación (SIMCE), Corvalán (2013) 
señala que conviven distintos discursos, que 
presentan distintas perspectivas ideológicas: 
en primer lugar uno que considera a los padres 

4- En Chile, la más importante de tales evaluaciones corresponde al 
Sistema de Información  y Medición de la Calidad de la Educación Escolar 
–SIMCE − que se aplica desde el año 1988 y tiene su antecedente directo 
en el Programa de Evaluación de Rendimiento Escolar – PER − que se 
aplicaba desde el año 1982 (CHILE, 2003).
5- Según Tiana (2003) existen al menos cinco prácticas: (1) no se usan, 
resultados no son conocidos, (2) se usan para elaboración de informes, 
(3) existe una devolución confidencial de resultados, (4) se publican 
como tablas de clasificación o (5) se informan junto con orientaciones 
pedagógicas a agentes educativos.
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como consumidores y aporta a que decidan 
correctamente; otro que lo visualiza como un 
recurso orientador que responsabiliza al Estado 
y; finalmente, una versión que señala que este 
instrumento aporta información para que los 
establecimientos mejoren. 

Racionalidad restringida

Respecto de los padres, el diseño del sistema 
escolar chileno supone que su intervención es 
fundamental, en la medida que de su participación 
y compromiso dependería la posibilidad de ejercer 
presión sobre los establecimientos para mejorar 
su desempeño. En relación con esta posibilidad, 
de hecho, el Estado, según los supuestos que 
estuvieron en la base de las reformas de la década de 
los 80, lo único que puede hacer es garantizar que 
los padres dispongan de la información necesaria, 
los resultados de las pruebas estandarizadas a 
las que hemos hecho alusión, para adoptar la 
decisión concerniente acerca de a qué colegio 
enviar a sus hijos, atendiendo a la motivación de 
brindarles las mejores oportunidades educativas, 
lo que implica una evaluación de la calidad de los 
establecimientos. 

Sin embargo, el comportamiento de los 
padres ha resultado ser, desde esta perspectiva, 
un obstáculo para el funcionamiento del modelo 
de mercado educativo, puesto que ellos no son  
— como se estipulaba que fueran — agentes 
racionales optimizadores; y más bien tienden 
a actuar irracionalmente, tan irracionalmente 
al menos como para no proceder como lo haría 
un agente en el marco de la teoría de la elección 
racional (SEN, 2011).

La expectativa acerca del comportamiento 
de los padres en el sistema educativo,  depende 
muy sustancialmente de la información provista 
por el Estado en relación con los resultados de 
las pruebas estandarizadas, lo que explica en 
parte la desmesurada importancia que se les 
concede a estas últimas, cuestión que es además 
objeto de un amplio debate público. 

Efectivamente, su importancia se estima 
tan especialmente alta que se llega a señalar 

que el mal funcionamiento de las evaluaciones 
constituye un verdadero talón de Aquiles del 
sistema escolar chileno (ELACQUA, 2004). Desde 
luego, dado el contexto de esta consideración, 
la importancia asignada a su falla procede 
precisamente del hecho que las familias 
no cuentan con la información necesaria y 
suficiente en orden a hacer de su elección 
una elección racional, lo que debe entenderse 
como elección sin base en información, cuya 
generación tiene un alto costo económico y es 
difícil de interpretar. En última instancia, dirá 
el especialista, se podrá señalar que las malas 
elecciones se deben a la baja racionalidad con 
que se efectúan.

La falla de la libertad de elección, puede 
decirse, es en parte importante la causa de la 
existencia de logros modestos en cuanto a los 
resultados del sistema y, simultáneamente, 
ha inducido a una alta segregación y 
diferenciación social (GARCÍA-HUIDOBRO, 
2010). De ahí el juicio acerca de ser el talón 
de Aquiles del sistema educacional chileno. 
Ante tal comportamiento de los padres, en 
efecto, los años no han conseguido fomentar 
la formación de una masa crítica e informada 
de consumidores de educación, capaces en 
consecuencia de presionar a las escuelas para 
mejorar su calidad. 

La evidencia disponible ha permitido 
relativizar sistemáticamente la lógica que se 
suponía que debía orientar la elección de los 
padres, a causa de la adopción de decisiones 
que no se sustentan en información formal 
fiable y se guía, más bien, o por razones 
prácticas o por la experiencia o por cualquier 
conjunto de convicciones no sometidas a testeo 
racional (ELACQUA; FÁBREGA, 2004; CHILE, 
2006; MARCEL, 2010). Un estudio a partir de 
entrevistas en profundidad a apoderados de 
la capital chilena, explica que pese a que el 
sistema educativo de Chile se ha construido a 
partir del modelo school choice,  existen familias 
que vienen coaccionado su derecho a libre 
elección por razones netamente económicas, 
desarrollándose experiencias de elección 
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bastante más subjetivas que las previstas 
(GUBBINS, 2013). 

Al respecto, Raczynski y otros autores 
(2010) dan cuenta de la pluralidad de 
motivaciones presentes en la elección de los 
padres6, las que van desde la elección pasiva 
considerando lo más cercano, lo que les 
tocó, dicho en lenguaje llano, a una elección 
animada por el afán de movilidad social, es 
decir, una elección de carácter aspiracional. 
Ninguna de las cuales considera al SIMCE 
como una dimensión determinante. Inclusive, 
algunos estudios muestran cierta irracionalidad 
por parte de los padres, al constatar que 
existiendo establecimientos educacionales 
con un constante bajo rendimiento SIMCE 
en relación con los promedios nacionales, las 
familias expresan una fuerte conformidad 
con los diversos aspectos que desarrolla la 
escuela, incluidos los netamente académicos 
(CORVALÁN; ROMÁN, 2012). 

Un segundo punto respecto al supuesto 
que plantea la elección de colegios por parte 
de los padres, se refiere a que se ha producido 
un desplazamiento que se ha revelado tanto o 
más significativo que lo referente a la elección 
racional de los padres, a saber, que la libertad 
de elección es un derecho que en la práctica 
asiste a los colegios  — y no a los padres —, 
como se suponía. Esto resulta paradojal, puesto 
el propio sistema escolar, ha desactivado uno 
de los principales mecanismos que permitiría su 
mejora, al imponer la capacidad de los colegios 
de seleccionar a sus estudiantes a la capacidad 
de los apoderados de elegir el colegio de sus 
hijos (ATRIA, 2012). 

Esta situación se debe seguramente al 
error en la premisa según la cual la educación 
es producida por un oferente y entregada al 
usuario, asimilándose al encuentro de dos 
voluntades, lo que caracteriza a las relaciones 
que se presentan en un mercado. Cuando en 

6 - A partir de un estudio con familias de clase media y baja, se sugieren 6 
tipos de patrones que orientan esta decisión: (1) elección pasiva de colegio, 
(2) familiaridad, (3) auto-exclusión, (4) búsqueda de protección frente a los 
riesgos del entorno, (5) movilidad social y (6) promoción personalizada.

realidad corresponde al ejercicio de un derecho 
en que existe una asimetría entre la institución 
educativa — los administradores públicos y 
los privados que cuentan con financiamiento 
público — y un ciudadano que ejerce su derecho 
a educación (ATRIA, 2007, 2010, 2012). 

Datos y ruido metodológico

Dada toda esta evidencia, ¿con qué base se 
insiste en explorar el efecto de medidas parciales 
en orden a mejorar el acceso, los procesos 
educativos y, en fin, la contribución que la 
educación hace o puede hacer al desarrollo social 
y al bienestar y el florecimiento humano? Este 
proceder puede ilustrarse apelando a múltiples 
ejemplos de política educativa. Ejemplarmente, 
podría imputársele a la verdadera distanasia —
al ensañamiento o al encono — de la política 
educativa por hacer depender el juicio sobre 
la calidad del sistema educacional del puntaje 
obtenido por los estudiantes en SIMCE. Y, a 
partir de ahí, a la obtención de un guarismo que 
debería orientar a los padres en su elección y al 
Estado en sus políticas.

Casos como el de la elección de colegios 
o la exigencia que impone SIMCE a la dinámica 
educativa, estarían construidos sobre la base 
del mismo raciocinio que Hilary Putnam (1996) 
identificara como el proceder típico de muchos 
economistas. Es decir, estos casos obedecerían 
a la prescripción — positivista — según la cual 
existiría una dicotomía entre hechos y valores 
que obligaría al razonamiento a admitir lo que 
cuenta como hecho y a impugnar lo que se 
pretende valor. De modo que lo que justificaría 
la necesidad de disponer de series de resultados 
educativos tipo-SIMCE, sería capturar cierta 
clase de hechos — los rendimientos registrados 
por las pruebas estandarizadas — que además 
de ser lo único – epistemológicamente — 
posible de ser capturado, también sería lo único 
— ontológicamente — relevante de capturar 
(QUINE, 1962). 

Vale decir, se diseñan y justifican 
políticas públicas, por medio de la adopción 
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de un postulado que haría de la pérdida de 
los valores un efecto colateral. Un ejemplo 
de ello lo brinda Harald Beyer, economista y 
ex-ministro de Educación, quien señala que 
“las mediciones de variación institucional no 
siempre son precisas y, por tanto, hay mucho 
ruido en estas estimaciones” (BEYER, 2007, p. 
3). Ante esto, dado que la imprecisión y el ruido 
metodológico impiden que algo sea considerado 
y, por ende, desestimado como relevante, se 
aduciría que solo existe un único modo posible 
de progresar y que además — metodologías 
sofisticadas mediante — sería reclamado como 
el único correcto o responsable.

Todo lo cual estaría en regla, salvo 
porque esta manera de pensar es cognitivamente 
incorrecta. Vale decir, irresponsable en aquel 
único respecto en relación con el cual se suponía 
que era responsable; es epistémicamente 
irresponsable. Irresponsable por falsa. Y su 
falsedad deriva justamente de haber aceptado la 
separación de hechos y valores; de haber dejado 
pasar la peligrosa idea de que los valores con 
suerte son convenciones y los hechos parte de 
o inclusive la realidad. La separación misma es 
la que debe ser rechazada, puesto que hechos 
y valores están entrelazados (PUTNAM, 2003). 

El examen de Putnam conduce a la 
cuestión ética y por este medio se llega al camino 
sin salida de la economía. Un camino que se 
caracteriza por sugerirnos que debemos separar 
la parte descriptiva de la parte normativa de 
la realidad, puesto que al unirlas se produce 
algo especialmente distorsionado. Una clase 
de representación del mundo que no es una 
representación del mundo que habitamos y, 
por cierto, hay un profundo error al suscribir 
un procedimiento como el económico que exige 
tener una visión sobre un mundo que no es el 
nuestro. He ahí la base radical de esa utopía que 
exige que hagamos de la educación algo que no 
es: un bien de consumo. He ahí la razón utópica 
que movilizó las transformaciones educativas 
en Chile en la década de los 80, que condujo al 
país al radical experimento educacional cuyos 
efectos no dejan de percibirse.

La réplica a la utopía de tales 
economistas tiene su origen en Iris Murdoch, 
quien subrayó que cuando nos enfrentamos 
a una situación que requiere una evaluación 
ética, las descripciones que necesitamos — los 
motivos y el carácter de los seres humanos, 
supongamos — son descripciones en el lenguaje 
de un novelista sensible, no en el lenguaje de 
una jerga científica o burocrática. Es decir, el 
mundo que habitamos no se puede describir en 
términos de neutralidad valórica; no sin tirar los 
hechos más significativos junto con los juicios 
de valor. El que así sea faculta pensar una 
economía y una ética sin dicotomías, puesto 
que es el- mundo-en-que-vivimos precisamente 
el que debe interesar al economista tanto como 
al filósofo moral (PUTNAM; WALSH, 2009).

En suma, la visión en la que se fundan las 
políticas públicas de los últimos treinta años, es 
harto más que la sola adopción de un conjunto 
de instrumentos sin ruido metodológico y 
libres de valores para dejar que las reglas de 
mercado gobiernen al sistema educacional. 
Por lo demás, llamar gobierno a la forma de 
proceder del mercado es, por cierto, un exceso, 
puesto que sólo hay gobierno allí donde hay 
objetivos compartidos con base en un sentido 
también compartido. Donde ni hay objetivos 
ni sentido compartidos, por contraste, sólo hay 
intercambio ciego de cosas que están allí en 
lugar de otras.

Conclusión: definiciones blandas para 
una realidad dura 

Como habrá podido percibirse, dos 
grandes líneas trazan el derrotero de las 
consideraciones del artículo. De un lado, 
la forma que adoptó el sistema educativo 
chileno, como la consecuencia de las profundas 
reformas realizadas a partir de una racionalidad 
económica que identificamos como utópica, al 
menos en las concepciones que poseía sobre 
los efectos que tendría. Y del otro, su devenir 
en relación a la estructura de esa misma 
racionalidad, cuyos déficits fueron apareciendo 
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paulatina y sostenidamente, según surgieron 
también dificultades de operación del sistema 
las cuales se hicieron entrar bajo la expresión 
fallas de mercado.

En relación con esto último parece 
razonable recordar, como si de recordar cosas 
sabidas, pero olvidadas se tratara, que una 
inteligencia analítica, que sólo separa para 
ejercer control cognitivo sobre los fenómenos, 
atrofia las facultades de la comprensión y la 
reflexión, eliminando las posibilidades de un 
juicio correcto a largo plazo. Puesto que una 
inteligencia incapaz de percibir el contexto, 
convierte a las personas en ciegas, inconscientes 
o irresponsables; en alguna medida sería 
justificado decir que esas personas carecen 
de inteligencia. Confundir conocimiento 
con certeza es más bien el resultado de una 
reflexión que adolece de una percepción de sus 
propias limitaciones: unas limitaciones que han 
llevado a la perfección técnica junto con la más 
completa irresponsabilidad moral. 

Es precisamente la cerrazón a que 
conduce dicha racionalidad calculadora la 
que probablemente mantiene atrapada a la 
educación chilena en su propio dilema. Un 
dilema cuyos cuernos están representados 
porque o bien se acepta que la educación es un 
bien transable en el mercado y que ha de tratarse 
como tal y, consecuentemente, que su calidad 
provendrá del acrecentamiento sin regla de la 
competencia o bien se la excluye de la esfera 
del mercado para elevarse como el componente 
constitutivo no mercantil ni mercantilizable de 
la sociedad, como el oferente de una sociedad 
política que es contrapeso cívico del mercado y 
que lo regula (GARCÍA-HUIDOBRO, 2007). Una 
sociedad cuyo cemento solo puede provenir de 
un consenso normativo, es decir, de la justicia. 

Como lo ha puesto de manifiesto la 
situación chilena desde 2006, la cuestión en 
relación con educación concierne especialmente 
y sobre todo al sentido o los sentidos de la 
educación. A lo que antaño se llamó fines de 
la educación. Incluso pudiera decirse que se ha 
puesto en juego el valor de la educación, si por ello 

no entendemos espontáneamente su precio. Otro 
tanto puede decirse sobre el carácter de bien de 
la educación. Es decir, se trata en todos los casos 
de la cuestión relativa a cuál es el subsistema 
en el que se inscribe la práctica educativa: si 
en el económico o en el social. El punto central 
reside en cuán contradictorias teóricamente o 
cuán opuestas en la práctica se muestran ambas 
formas de entender a la educación y todas las 
consecuencias asociadas a ello. 

Dado todo este contexto, y volviendo a la 
triada en que se concentra el texto, es necesario 
redefinir cuáles son los roles que se les asigna 
al Estado, las evaluaciones y los padres respecto 
al funcionamiento del sistema educativo. 
Desde una racionalidad ampliada, como se 
ha señalado, que permita redefinir y expandir 
el rol del Estado, en la regulación y gobierno 
del sistema, ya que inclusive admitiendo la 
posibilidad del lucro respecto a bienes públicos 
y derechos sociales, es inaceptable que se 
contravengan sistemáticamente las normativas 
más elementales. Ni hablar entonces de la 
viabilidad de políticas a favor de la equidad e 
igualdad, cuando los establecimientos asumen 
como un derecho y práctica habitual la 
exclusión de los alumnos difíciles.

En segundo lugar, bajo el actual diseño 
institucional evaluaciones estandarizadas 
como SIMCE, presentan un rol por completo 
sobredimensionado, puesto que además de 
ser uno de los insumos más importantes en 
la toma de decisiones de política pública y de 
ser el único baremo para evaluar la calidad de 
la educación, en la actualidad adicionalmente 
orienta, premia y castiga determinados 
territorios, establecimientos, profesores y padres 
sin más evidencia que el solo rendimiento de 
los estudiantes.

Por último, respecto al rol de los padres 
es necesario abandonar definitivamente la 
idea que son agentes racionales, que guían sus 
decisiones en base a información empírica, 
sujeta a un método públicamente testeado. La 
persistencia de este supuesto, otro de los pilares 
de la utopía economicista, es incomprensible y 
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simplemente no se puede seguir insistiendo en 
estos mecanismos para diseñar políticas y buscar 
mejoras del sistema, puesto que siempre significan 
un mal para alguien  — los que no saben elegir, 
los irracionales, los pobres. Por lo demás, no deja 
de ser curioso que la ceguera frente a la evidencia  
— la que señala que los padres no suelen mirar 
el SIMCE para escoger el colegio de sus hijos–, 
provenga justamente de quienes hacen hablar a 
los datos y los fríos números.

Finalmente, el sentido del entrelazamiento 
de hechos y valores reside en favorecer la 
creación de una comunidad — cualquiera sea 
la visión que socialmente se considere pertinente 
en una sociedad democráticamente articulada 
—, que es una construcción histórica que 
requiere un voluntarismo sistémico. Un buen 
comienzo sería reconocer que la igualdad debe 
ser enseñada y aprendida en el marco de la 

integración de los individuos a su comunidad 
social de referencia. 

A esa tarea ha de contribuir la educación, 
en cuanto espacio social históricamente generado 
para que todos los ciudadanos se encuentren 
y reconozcan como iguales; un espacio en 
que la democracia pueda ser experimentada 
como modus vivendi  y no meramente como 
un sistema de gobierno (SEN, 2011). En esta 
lógica la escuela tiene una cierta prioridad, ya 
que: “no hay otra institución que […] permita 
proveer a todos la misma experiencia cognitiva 
y desarrollar en ellos las virtudes  y destrezas que 
son indispensables para la vida democrática” 
(PEÑA, 2007, p. 33), parte de lo cual depende 
de la cuestión relativa a la equidad con que la 
escuela distribuye experiencias de aprendizaje de 
calidad, sin relación a la capacidad de pago o a 
lógicas de mercado.
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Regulação da educação superior brasileira: a Lei de 
Inovação Tecnológica e da Parceria Público-Privada

Maria Creusa de Araújo BorgesI

Resumo

O artigo problematiza as articulações entre o público e o privado, 
colocadas na pauta do debate sobre a concepção de educação superior 
a partir do marco regulatório inaugurado pela Lei de Inovação 
Tecnológica (Lei nº 10.973/2004) e pela Lei da Parceria Público-Privada 
(Lei nº 11.079/2004). Parte-se do pressuposto de que esse marco 
regulatório recupera as ideias-chave do Plano Diretor da Reforma 
do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995), sobretudo a concepção de 
educação superior como um serviço comercializável, cuja regulação, 
no âmbito internacional, encontra-se no General Agreement on 
Trade in Services (WTO, 1995) – acordo engendrado na Organização 
Mundial do Comércio (OMC). Os denominados serviços de educação 
superior terciária são vistos  como um serviço não exclusivo do Estado 
na acepção do Plano Diretor no contexto brasileiro, diferentemente 
da concepção de educação superior como um direito garantido pelo 
ente estatal, conforme o art. 205, da Constituição Federal de 1988 
(CF/88). Aprofunda-se, nesse marco, uma concepção orientada pela 
produção da inovação tecnológica; a produtividade dos serviços da 
universidade passa a ser medida segundo a lógica regulada pela Lei 
de Inovação Tecnológica (2004a), a qual dita o estabelecimento dos 
contratos de parceria entre a instituição universitária e o mercado 
conforme as regras da Lei da Parceria Público-Privada (2004b). 
Tal marco regulatório traduz continuidades e aprofundamentos no 
tocante à construção de uma concepção de educação superior como 
um serviço comercial, redefinindo-se o cidadão como usuário ou 
consumidor desses serviços.
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Regulation of Brazilian higher education: the Technological 
Innovation Act and the Public-Private Partnership Act

Maria Creusa de Araújo BorgesI

Abstract

This article problematizes the public-private articulations included 
in the debate about the concept of higher education in virtue of 
the regulatory framework launched by the Technological Innovation 
Act (Act 10,973/2004) and the Public-Partnership Act (Act 
11,079/2004). I start from the premise that this regulatory framework 
recovers key ideas from Plano Diretor da Reforma do Aparelho 
do Estado [Master Plan for the Reform of the State Apparatus] 
(BRAZIL, 1995), particularly the concept of higher education as a 
tradable service, the regulation of which is established, at a global 
level, by the General Agreement on Trade in Services (WTO, 1995) 
conceived at the World Trade Organization (WTO). The delivery of 
the so-called higher education services is not exclusively attributed 
to the State according to the Master Plan in the Brazilian context, 
which is different from the concept of higher education as a right 
granted by the State, according to Article 205 of the 1988 Brazilian 
Federal Constitution). In the current regulatory framework, a 
conception oriented towards the production of technological 
innovation is reinforced; the productivity of universities is measured 
according to the logic regulated by the Technological Innovation 
Act (2004a), which sets forth the establishment of partnership 
agreements between universities and the market according to the 
rules of the Public-Private Partnership Act (2004b). Such regulatory 
framework brings continuations and a deepening of the construction 
of a concept of higher education as a commercial service, redefining 
the citizen as a user or a consumer of those services.
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Introduzindo o problema

No debate recente, sobretudo após a 
publicação da Lei de Inovação Tecnológica, Lei 
n° 10.973, de 02 de dezembro de 2004, e da 
Lei da Parceria Público-Privada, Lei nº 11.079, 
de 30 de dezembro de 2004, problematiza-se, 
em novas bases econômicas, políticas e sociais, 
a constituição de um marco regulatório para a 
educação superior no Brasil, com a emergência 
de novas articulações entre o público e o 
privado nesse campo. Consolida-se, na pauta 
desse debate, uma concepção de universidade 
que alcança centralidade na  educação superior. 
Diferentes protagonistas se esforçam para 
legitimar essa concepção de universidade, 
considerada necessária no contexto de maior 
pressão por esse nível educacional, no cenário de 
desenvolvimento de processos de globalização, 
hegemônicos e contra-hegemônicos, em suas 
múltiplas dimensões (SANTOS, 2002; SANTOS; 
CHAUÍ, 2013).

Nesse âmbito, este artigo propõe-se a 
analisar uma concepção de universidade que 
tem lugar no campo da educação superior 
brasileira, sob o aspecto da sua regulação, 
tendo como referências as leis supracitadas. 
Concepção que traduz projetos de universidade 
em disputa e de suas relações com a sociedade 
capitalista.

Dessa forma, coloca-se a necessidade 
de refletir, crítica e analiticamente, sobre a 
concepção de universidade como “organização 
social”, proposta no bojo da reforma da 
administração pública brasileira, expressa 
no documento Plano Diretor da Reforma do 
Aparelho de Estado (1995)1. A partir da Lei de 
Inovação e da Lei da Parceria Público-Privada, 
ambas de 2004, é pautado um debate sobre a 
concepção de universidade como Instituição 
Científica e Tecnológica (ICT), e a constituição da 
relação da parceria público-privada no âmbito 
1- O Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado foi elaborado 
pelo Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado. Foi 
aprovado pela Câmara da Reforma do Estado em 21 de setembro de 1995 
e submetido à aprovação do então Presidente da República Fernando 
Henrique Cardoso.

da administração pública federal, debate que 
recupera e aprofunda questões colocadas no 
Plano Diretor de 1995, sobretudo a concepção 
de educação superior como um serviço não 
exclusivo de Estado, como um serviço subsidiado, 
diferentemente da concepção de educação como 
um direito garantido pelo Estado (BRASIL, 2014).

Nesse sentido, são analisadas as 
concepções de universidade propostas no 
Plano Diretor (1995), na Lei de Inovação 
Tecnológica (2004a) e na Lei da Parceria 
Público-Privada (2004b).

Universidade no Brasil: cenários

Falar em universidade na sociedade 
brasileira significa se referir a uma instituição 
tardia em comparação às instituições congêneres 
europeias. Por conseguinte, a análise das 
concepções de instituição universitária em 
disputa, no campo da educação superior, 
implica considerar essa questão como uma 
problemática também tratada analiticamente de 
forma tardia e que tem poucas recorrências na 
literatura acadêmica da área (BORGES, 2009; 
BORGES, 2010; BORGES, 2013). Nesse sentido, 
é necessária a consideração da universidade 
e de seus modelos de organização a partir de 
seus condicionantes políticos, econômicos e 
sociais, sobretudo aqueles que influenciam a 
configuração do marco de Reforma do Estado 
brasileiro, na década de noventa do século 
XX, cujo documento-símbolo constitui o Plano 
Diretor da Reforma do Aparelho de Estado 
(BRASIL, 1995).

Assim, a reforma do Estado, proposta 
em meados dos anos 1990, no governo de 
Fernando Henrique Cardoso, insere-se no 
movimento de reformulação do papel do 
poder estatal no contexto de redução dos 
gastos públicos, recomendado por políticas 
de cunho neoliberal, encabeçadas por 
organismos multilaterais. Nesse cenário, 
a problemática referente à concepção de 
universidade proposta no contexto da 
reforma do Estado, no governo em tela, e a 
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questão da crise da universidade, colocada 
como uma justificativa para a configuração 
da reforma dessa instituição, não podem 
ser analisadas exclusivamente como 
decorrentes da crise financeira do Estado e 
da adoção de políticas neoliberais no âmbito 
educacional. Tal problemática se insere 
no âmbito de crise da própria instituição 
universitária no quadro de desenvolvimento 
da sociedade capitalista, pautada na 
valorização de um tipo de conhecimento 
voltado à inovação tecnológica, que, assim, 
pressiona a universidade a se guiar por uma 
racionalidade externa à sua especificidade 
como instituição social (CHAUÍ, 1999; 2001). 
Nessa linha de argumentação, esclarece 
Trindade (1999, p. 21):

Pela primeira vez na história, a 
crise da universidade é a crise da 
própria instituição multissecular na 
sociedade do conhecimento em que os 
mecanismos seletivos desenvolvidos, 
de financiamento da pesquisa científica 
ou social, básica ou aplicada, querem 
restringir a universidade à sua função 
tradicional de formar profissionais 
polivalentes para o mercado.

Alerta Santos (2004) que tem sido difícil 
operar uma definição de crise da universidade 
que não seja em termos de crise do Estado 
Providência e, consequentemente, de adoção 
de políticas neoliberais. Nesse sentido, “[...] é 
crucial definir e sustentar uma definição contra-
-hegemônica de crise” (SANTOS, 2004, p. 63). 
Assim, nessa ótica, realiza-se uma definição 
de crise numa perspectiva multidimensional, 
analisada a partir de três aspectos: crise de 
hegemonia, de legitimidade e institucional 
(SANTOS, 2003; 2004).

Essas crises constituem resultado do 
acúmulo de funções que a universidade veio a 
desempenhar, muitas delas contraditórias entre 
si. A contradição e a incompatibilidade entre as 
funções provocam pontos de tensão na relação 

entre a instituição universitária e o aparelho 
estatal e no interior das próprias instituições. 
O resultado disso, na perspectiva de Santos 
(2004), é a explosão da crise da universidade 
em três dimensões.

A crise de hegemonia é resultado de 
uma contradição entre a função social de uma 
instituição que esteve centrada, desde a Idade 
Média europeia, na produção de alta cultura, 
necessária à formação das elites, e que, agora, 
passa a ser pressionada a produzir padrões 
culturais médios, voltados à formação de mão de 
obra qualificada necessária ao desenvolvimento 
capitalista em curso. Assim, “em lugar de 
criar elites dirigentes, [a universidade] está 
destinada a adestrar mão-de-obra dócil para 
um mercado sempre incerto. E ela própria 
ainda não se sente bem treinada para isto, 
donde sua ‘crise’” (CHAUÍ, 2001, p. 46). A crise 
de hegemonia é, portanto, ocasionada pelas 
transformações do sistema capitalista, em que 
a instituição universitária é desafiada a cumprir 
novos papéis, papéis esses que a universidade 
ainda não se sente preparada e, muito menos, 
confortável para desempenhar. Dessa forma, em 
face da crise de hegemonia,

[...] a universidade corre [...] o risco de 
perder seu monopólio tradicional nos 
campos do ensino e da pesquisa, diante 
de novas formas concorrentes geradas, 
especialmente, por instituições privadas 
empresariais, que utilizam novos recursos 
informacionais. (TRINDADE, 2003).

A crise de legitimidade refere-se à 
contradição entre a hierarquização dos saberes 
produzidos e socializados pela universidade 
e as pressões pela abertura da instituição 
universitária para grupos sociais marginalizados 
do processo de educação superior. Essa crise se 
insere no contexto de explosão da demanda 
pela democratização do acesso à universidade e 
de implementação de políticas voltadas para o 
atendimento das reivindicações de igualdade de 
oportunidades para os grupos marginalizados 
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da instituição universitária. Nessa perspectiva, 
a crise é

[...] provocada pelo fato de a universidade 
ter deixado de ser uma instituição 
consensual em face da contradição entre a 
hierarquização dos saberes especializados 
através das restrições de acesso e da 
credenciação das competências, por um 
lado, e as exigências sociais e políticas 
da democratização da universidade 
e da reivindicação da igualdade de 
oportunidades para os filhos das classes 
populares, por outro. (SANTOS, 2004, p. 9).

A crise institucional coloca em xeque 
a natureza específica da universidade como 
instituição social. Esta passa a ser pressionada 
a adotar modelos de gestão exteriores à sua lógica 
institucional, ao seu éthos acadêmico – modelos 
esses importados de outras instituições, 
consideradas como mais eficientes – e a se 
submeter a critérios de produtividade de 
natureza empresarial. Nessa perspectiva, a 
lógica de organização gerencial das grandes 
empresas é colocada como alternativa para a 
reformulação da universidade em prol de sua 
eficiência e produtividade.

As três dimensões da crise da universidade 
constituem dimensões articuladas. Não se pode 
compreender a crise de hegemonia sem relacioná-
la à crise de legitimidade, pois o questionamento 
da instituição universitária em relação ao 
cumprimento de certos papéis – não mais 
considerados consensuais e nem prioritários 
no atual estágio de desenvolvimento do 
sistema capitalista ao nível global –, a qual é 
pressionada a se responsabilizar sobretudo pela 
formação de mão de obra qualificada requerida 
pelo setor produtivo-empresarial e a produzir 
a investigação aplicada, é acompanhado do 
aumento da demanda em relação à educação 
superior. Tal demanda é caracterizada por 
grupos socioeconômicos tradicionalmente 
marginalizados da instituição universitária, 
grupos que passam a pressionar o Estado e as 

instituições a democratizar e ampliar o acesso 
à universidade.

Do mesmo modo, articula-se a crise 
institucional. O questionamento da lógica 
institucional da universidade insere-se no 
contexto de crise de hegemonia e de crise de 
legitimidade. Considera-se, pois, nesse contexto, 
que os novos papéis e as novas demandas 
colocados para a instituição universitária não 
podem ser cumpridos, de forma eficiente, com 
base na lógica acadêmica, característica da 
universidade como instituição social. Dessa 
forma, recomenda-se que a universidade adote 
modelos institucionais exteriores à sua lógica, 
advindos do setor produtivo-empresarial, e 
assuma a agenda de necessidades e de problemas 
vivenciados por esse setor.

A crise institucional tem vindo a dominar 
os propósitos reformistas a partir da segunda 
metade da década de noventa do século XX. 
Essa crise se insere no quadro de perda de 
prioridade da instituição universitária na 
agenda das políticas públicas estatais, resultado 
também, mas não exclusivamente, da adoção 
de um modelo de desenvolvimento econômico 
marcado por políticas de cunho neoliberal2. A 
partir desse contexto, o Estado passa a reduzir 
o seu investimento na educação superior, 
sobretudo na universidade, estimulando a sua 
oferta via setor privado-mercantil, no qual o 
lucro constitui o objetivo principal:

No momento [...] em que o Estado [...] 
decidiu reduzir o seu compromisso 
político com as universidades [...], 
convertendo esta num bem que, sendo 
público, não tem de ser exclusivamente 
assegurado pelo Estado, a universidade 
pública entrou automaticamente em crise 

2- Só para citar um exemplo, na reforma universitária de 1968 no 
Brasil, a questão da relação entre pesquisa básica e pesquisa aplicada se 
fez presente e, naquele contexto, não se falava em políticas neoliberais 
no campo da educação superior.  Entretanto, não se pode esquecer que 
essa relação, na reforma em curso, realiza-se em outra conjuntura sócio-
histórica, conjuntura essa marcada pela globalização neoliberal, na qual 
o discurso da “sociedade do conhecimento” tem sido adotado como 
justificativa para reformar a universidade a partir das necessidades e da 
lógica do setor produtivo-empresarial.
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institucional. [...] a crise institucional 
da universidade [...] foi provocada ou 
induzida pela perda de prioridade do 
bem público nas políticas públicas [...]. 
(SANTOS, 2004, p. 13).

O discurso da crise da universidade 
consiste num discurso dominante, que integra 
os documentos dos organismos multilaterais 
e projetos dos interlocutores da reforma da 
educação superior no Brasil. “Universidade 
cativa” (LUCAS, 1987), “naufrágio da 
universidade” (FREITAG, 1996), “universidade 
em ruínas” (READINGS, 1996) e “universidade 
na penumbra” (GENTILI, 2001) constituem 
as metáforas que têm sido produzidas para 
caracterizar o estado de crise da universidade e 
as exigências que lhe são postas a partir do final 
do século XX (TRINDADE, 2003). Não obstante 
a existência de um discurso em torno da crise 
da universidade, as concepções de instituição 
universitária e as respostas colocadas para 
que esta cumpra o seu papel na sociedade do 
conhecimento são divergentes. Configuram-
-se, portanto, concepções de reforma também 
divergentes, concepções que constituem objeto 
das lutas dos protagonistas no interior do 
campo da educação superior brasileiro.

Nesse contexto, há necessidade de 
discussão sobre a noção de reforma. Primeiro, 
como alerta Trigueiro (2003), o termo reforma 
tem sido bastante utilizado, no debate 
acadêmico e político, sem que seja objeto de 
uma elaboração conceitual. Nesse sentido, 
não é questionada a sua natureza semântica 
ou sua definição precisa. Segundo, a análise 
da reforma da educação superior em curso 
exige uma contextualização histórica, pois as 
mudanças propostas e o alcance das mesmas 
estão condicionadas historicamente. Terceiro, 
há que se considerar o nível de análise – macro 
ou micro e/ou a relação entre ambos – no 
estudo das propostas de reforma.

Poucos são os estudos que se dedicam à 
empreitada da elaboração conceitual da noção 
de reforma. Fernandes (1975, p. 69), no contexto 

de discussão da reforma universitária de 1968 
no Brasil, define o termo reforma universitária 
como um conjunto de “medidas quantitativas 
e qualitativas a serem tomadas para adaptar o 
sistema de ensino superior às atuais exigências da 
situação histórico-social brasileira”. No entanto, 
nas décadas de sessenta e setenta do século XX, 
a adaptação desse nível educacional às novas 
exigências sociais teria que ser efetivada não 
por intermédio de uma reforma, mas de uma 
revolução (FERNANDES, 1975).

Naquele contexto, as novas necessidades 
sociais demandavam uma educação superior 
modernizada e conectada ao desenvolvimento 
socioeconômico capitalista. A instituição 
universitária foi chamada a exercer um papel de 
destaque na promoção desse desenvolvimento, 
sendo, para isso, reformada, uma reforma que 
teve como foco a reorganização administrativa 
da universidade com vistas à sua modernização 
com eficiência e produtividade. A estrutura 
atual dominante de universidade brasileira é 
resultado desse processo de modernização.

Trazendo a discussão para a conjuntura 
de reforma em curso, Trigueiro (2003), ao 
discutir os processos de reforma em curso na 
América Latina, alerta que a noção de reforma 
remete a reestruturação. No caso do Brasil, o 
autor,  referindo-se à juventude da instituição 
universitária brasileira, defende que não se 
pode falar em reestruturar algo que ainda nem 
bem se estruturou ou consolidou. Nesse sentido, 
esclarece que

[...] no caso preciso do ensino superior e 
das universidades no Brasil, o correto é 
dizermos que ainda estamos em processo 
de estruturação: em outras palavras, não 
tem muito sentido falar, aqui, em reformar 
ou (re)estruturar algo que nem bem se 
estabilizou, seja em razão de seu curto 
tempo de existência, seja em virtude das 
muitas medidas a que fora submetido o 
processo de amadurecimento interno e de 
consolidação de padrões institucionais. 
(TRIGUEIRO, 2003, p. 4).
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Nessa perspectiva, a análise da experiência 
de reforma há que considerar as especificidades 
históricas da realidade estudada. Assim, o 
surgimento tardio da universidade brasileira, o 
modelo dominante de formação da instituição 
universitária, por intermédio de aglutinação de 
cursos pré-existentes, e o movimento também 
tardio de reforma da instituição universitária 
no Brasil – a primeira reforma ocorre em 1968, 
no contexto da ditadura militar –, constituem 
questões a ser consideradas no processo de análise.

Na construção da concepção de reforma, 
são colocados alguns questionamentos. Em pri-
meiro lugar, universidade e educação superior 
não significam a mesma coisa. Numa definição 
dominante e consensual de universidade, esta é 
caracterizada como uma instituição responsá-
vel pela produção de conhecimento avançado, 
por intermédio da pesquisa científica. No caso 
do Brasil, essa definição torna-se problemáti-
ca pelo fato de a universidade ter-se formado 
predominantemente a partir da aglutinação de 
cursos de formação profissional pré-existentes 
(CUNHA, 1980).  Fernandes (1975), ao caracte-
rizar a universidade brasileira, alerta que essa 
instituição se constitui como um conglomerado 
de escolas superiores. Dessa forma, denomina-
-a “universidade conglomerada”, local em que 
a pesquisa tem se colocado à margem das ati-
vidades universitárias. Assim, “as reformas de-
vem partir do pressuposto que no século XXI 
só há universidade quando há formação gradu-
ada e pós-graduada, pesquisa e extensão. Sem 
qualquer destes, há ensino superior, não há 
universidade” (SANTOS, 2004, p. 64-65).

Em segundo lugar, reforma da universidade 
e reforma da educação superior também não 
significam a mesma coisa, apesar de a reforma 
de um nível se encontrar relacionada àquela do 
outro nível. Nas palavras de Trigueiro (2003, p. 
6), “pensando em termos de conjunto, mudanças 
que afetam as instituições universitárias afetam 
também várias outras formas organizacionais, 
como estabelecimentos isolados, faculdades 
integradas [...]”. Nessa perspectiva, nas propostas 
de reforma, há que realçar as distinções entre 

universidade e educação superior e as alternativas 
de reforma de ambos os níveis (SANTOS, 2004; 
TRIGUEIRO, 2003).

Em terceiro lugar, na análise das 
propostas em curso no Brasil, é adotado 
como nível de análise o nível macro, em que 
é considerada a regulação por meio de leis, 
decretos e outros instrumentos normativos, 
bem como os condicionantes decisivos para o 
desenvolvimento do processo. Como enfatiza 
Trigueiro, essas são mudanças

[...] que atingem o aparato jurídico-
-normativo mais abrangente – que 
dá sustentação legal ao conjunto das 
instituições designadas por universidades 
(conforme definidas no Artigo 207 da 
Constituição Federal), em sua estrutura e 
em seus processos internos [...] (TRIGUEIRO, 
2003, p. 8).

Nesse cenário, insere-se a análise da 
regulação da educação superior a partir da 
aprovação da Lei de Inovação (BRASIL, 2004a) 
e da Lei da Parceria Público-Privada (BRASIL, 
2004b). Parte-se do pressuposto de que há uma 
consolidação de uma concepção de universidade 
como um serviço comercializável, proposta, em 
1995, no Plano Diretor e no GATS/OMC.

O Plano Diretor da Reforma do 
Aparelho do Estado e a inserção 
da universidade no setor de 
serviços não exclusivos

Em meados da década de noventa do 
século XX, no governo de Fernando Henrique 
Cardoso, através do então Ministério da 
Administração Federal e Reforma do Estado, 
sob a liderança do Ministro Luiz Carlos Bresser 
Pereira, foi proposta uma reforma do aparelho 
estatal conforme a lógica de funcionamento dos 
setores fundamentais que distinguem a ação 
do Estado, nos quais são identificadas “[...] as 
estratégias específicas para cada segmento de 
atuação do Estado [...]” (BRASIL, 1995, p. 40), 
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orientadas pelos princípios gerais da efetividade, 
eficiência e qualidade do serviço público.

Nessa perspectiva, essa reforma parte 
do pressuposto de que “[...] o Estado pode ser 
eficiente, desde que use instituições e estratégias 
gerenciais, e utilize organizações públicas 
não-estatais para executar os serviços por ele 
apoiados [...]” (BRESSER-PEREIRA, 1998, p. 31).

Assim, ao lado da propriedade estatal e 
da propriedade privada, coloca-se a necessária 
atuação das organizações públicas não-estatais, 
simultaneamente com o Estado, configurando-
-se, dessa forma, uma espécie de propriedade 
intermediária no capitalismo contemporâneo, a 
propriedade pública não-estatal, recomendada 
para os setores de atuação do Estado em 
que não se exerce o poder extroverso. Este é 
definido como o poder do Estado “de constituir 
unilateralmente obrigações para terceiros, com 
extravasamento dos seus próprios limites” 
(BRASIL, 1995, p. 41), poder específico do 
Núcleo Estratégico e do Setor das Atividades 
Exclusivas do Estado. No setor de serviços 
não exclusivos, onde se insere a educação 
superior, justifica-se a presença estatal por se 
referir a um setor de serviços (grifo nosso) que 
envolve direitos fundamentais, como é o caso 
da educação e da saúde. Fala-se em “envolve 
direitos”, numa das raras passagens, no Plano 
Diretor, em que se remete à questão de que a 
educação se configura como um direito. Nesse 
caso, não obstante a educação se constituir como 
um direito a ser garantido pelo Estado (BRASIL, 
2014), não se exerce o poder extroverso do ente 
estatal nessa área, segundo a proposta do Plano 
Diretor em comento.

Nessa perspectiva, é colocada uma 
proposta de divisão da administração pública 
em setores ou núcleos, conforme a possibilidade 
de delegação ou não das tarefas estatais. 
Assim, são estabelecidas as seguintes áreas de 
atuação: Núcleo estratégico; Setor de Atividades 
Exclusivas; Serviços não exclusivos; Núcleo de 
produção de bens e serviços para o mercado. 

O Núcleo estratégico (as funções 
indelegáveis do Estado – Poderes Legislativo, 

Judiciário, Ministério Público e, no Executivo, 
Presidência da República, ministros e auxiliares 
diretos).  define as políticas públicas e em que 
as decisões estratégicas são tomadas. O Setor 
de Atividades Exclusivas constitui o setor em 
que são prestados os serviços que só o Estado 
pode executar, pois diz respeito ao exercício do 
poder extroverso, tais como as atividades de 
controle e fiscalização, bem como a cobrança de 
impostos. Os Serviços não exclusivos referem-se 
às funções em que o Estado atua juntamente 
com as organizações públicas não-estatais 
e privadas, nas áreas de educação, saúde, 
pesquisa científica, universidades, hospitais. O 
Núcleo de Produção de Bens e Serviços para o 
mercado é aquele em que se coloca a proposta 
de privatização das empresas estatais (BRASIL, 
1995, p.41). A reforma da administração 
pública, nesse cenário, é feita, segundo a 
lógica da relação custo-benefício, na busca de 
qualidade, com menor custo, na prestação dos 
serviços públicos.

Para a universidade pública, foi colocada 
a proposta de integrá-la no setor dos serviços 
não exclusivos do Estado, sendo redefinida como 
organização social3. Classificar a universidade 
pública como organização social significa que a 
instituição universitária deve buscar parcerias com 
o mercado para a sua sobrevivência institucional, 
o que inaugura relações entre universidade e 
mercado, e passa pela problemática da imposição 
de uma lógica do mercado no interior da 
universidade pública, uma lógica exterior a sua 
especificidade institucional.

No contexto de redefinição da 
universidade, duas concepções se colocam e 
constituem objeto de disputa: a universidade 
como instituição social e como organização 
social4. Nas palavras de Chauí (1999, p. 3), 

3- As organizações sociais são formas jurídicas de direito privado 
voltadas para a prestação dos serviços públicos nas atividades integrantes 
do Núcleo de Serviços Não Exclusivos do Estado. Suas origens estão ligadas 
à reforma administrativa inglesa, adotada na gestão de Margareth Thatcher 
a partir de 1979.
4- A distinção entre universidade como instituição social e como 
organização social é realizada por Michel Freitag, no livro Le naufrage de 
l’ université (1996).
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a universidade como instituição social se 
constitui em:

[...] ação social, uma prática social 
fundada no reconhecimento público de 
sua legitimidade e de suas atribuições, 
num princípio de diferenciação, que 
lhe confere autonomia perante outras 
instituições sociais, e estruturada por 
ordenamentos, regras, normas e valores 
de reconhecimento e legitimidade internos 
a ela. A legitimidade da universidade 
moderna fundou-se na conquista da ideia 
de autonomia do saber diante da religião 
e do Estado, portanto, na ideia de um 
conhecimento guiado por sua própria 
lógica, por necessidades imanentes a ele, 
tanto do ponto de vista de sua invenção ou 
descoberta como de sua transmissão.

Contrariamente, a universidade como 
organização social se fundamenta em critérios 
externos a ela. Esses critérios vão de encontro 
a sua especificidade como instituição social e 
passam a nortear as atividades desenvolvidas 
no interior da instituição, mas sob uma 
lógica diferente, uma lógica que enfatiza a 
produtividade marcada pelos princípios de 
mercado, pela relação custo-benefício.

A universidade como organização social 
traz em seu bojo uma concepção de universidade 
voltada para a prestação de serviços, definida 
pela lógica do mercado. Trata-se, como afirma 
Chauí (1999), de uma universidade operacional5, 
dirigida a a definição de estratégias para a 
busca de receitas e parcerias com o mercado, 
preocupada com a consecução de meios para 
conseguir novas fontes de financiamento.

A universidade operacional estrutura-se por 
uma lógica que não se coaduna com a produção 
de conhecimento crítico, produção que passa 
a ser definida por setores externos a ela, setores 
esses responsáveis pela definição da agenda da 
universidade. A produção de conhecimentos é 

5- Expressão de Freitag (1996).

avaliada em relação ao tempo, ao custo e ao quanto 
foi produzido, não sendo objetivo primordial a 
criação de pensamento crítico. Contrariamente, a 
universidade, como instituição social, define-se 
como “uma instituição pública destinada à criação 
de conhecimentos e sua transmissão” (CHAUÍ, 
2001, p. 80), e não como uma prestadora de serviços 
guiada pelo princípio da relação custo-benefício.

A Lei de Inovação e a concepção 
de universidade como instituição 
científica e tecnológica

A Lei de Inovação Tecnológica, Lei n° 
10.973, de 02 de dezembro de 2004, dispõe 
sobre incentivos à inovação e à pesquisa 
científica e tecnológica em ambientes 
produtivos. Tem como objetivo favorecer 
o alcance da autonomia tecnológica e o 
desenvolvimento industrial do país, objetivo 
afirmado na Constituição Federal de 1988, nos 
art. 218 e 219 (BRASIL, 2014). Para efetivar 
esse objetivo, as universidades são chamadas a 
desempenhar novas tarefas ou as suas tarefas 
tradicionais, como a produção da pesquisa 
científica e a extensão, são reformuladas, 
na perspectiva de suprir as demandas de 
competitividade do setor produtivo.

Na lei em comento, são definidas 
algumas noções, tais como: Instituição 
Científica e Tecnológica (ICT); inovação; núcleo 
de inovação tecnológica; pesquisador público.

ICT consiste em “órgão ou entidade 
da administração pública que tenha por 
missão institucional, dentre outras, executar 
atividades de pesquisa básica ou aplicada de 
caráter científico ou tecnológico” (BRASIL, 
2004a). Nessa perspectiva, as instituições 
universitárias integram a definição supra de 
ICT, pois à universidade cabe a produção de 
pesquisa, o ensino e a extensão, de forma 
indissociável, conforme regulado no art. 207, 
CF/88. É relevante enfatizar que, na década 
de noventa do século XX, a reforma da 
administração pública proposta por Bresser 
Pereira define a universidade como organização 
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social, integrante do setor de serviços não 
exclusivos do Estado. Na Lei de Inovação 
Tecnológica (BRASIL, 2004a), a universidade 
passa a ser redefinida como ICT. Coloca-se, 
nessa linha de raciocínio, a seguinte questão: 
quais as implicações teórico-conceituais dessa 
redefinição, sobretudo pelo fato de a lei em 
exame dispor sobre incentivos à inovação 
e à pesquisa científica e tecnológica em 
ambientes produtivos?  A universidade seria, 
então, redefinida para se tornar um ambiente 
produtivo? Sob qual lógica de produtividade?

Na lei, a inovação é compreendida como 
“introdução de novidade ou aperfeiçoamento 
no ambiente produtivo ou social que resulte 
em novos produtos, processos ou serviços” 
(BRASIL, 2004a). Assim, o foco da pesquisa 
científica é a produção de conhecimento e de 
tecnologias passíveis de serem aplicadas em 
processos de geração de produtos ou serviços.

Por sua vez, Núcleo de Inovação 
Tecnológica constitui “núcleo ou órgão 
constituído por uma ou mais ICT com a finalidade 
de gerir sua política de inovação” (BRASIL, 
2004a). Nesse sentido, para que as instituições 
de pesquisa científica e tecnológica, incluindo 
as universidades, desenvolvam atividades de 
pesquisa cujo foco resulte em inovação, faz-se 
necessária a criação de um núcleo de inovação 
tecnológica, de forma isolada ou em parceria 
com outras ICTs, para o desenvolvimento da 
política de inovação. De acordo com o art. 16, 
da lei supra, “a ICT deverá dispor de núcleo de 
inovação tecnológica, próprio ou em associação 
com outra ICT, com a finalidade de gerir sua 
política de inovação” (BRASIL, 2004a).

Pesquisador público consiste em 
“ocupante de cargo efetivo, cargo militar ou 
emprego público que realize pesquisa básica ou 
aplicada de caráter científico ou tecnológico” 
(BRASIL, 2004a). Nessa definição, cabe a 
atividade do docente universitário, que realiza 
atividade de pesquisa. Segundo Oliveira (2004), 
a Lei de Inovação introduz mecanismos de 
flexibilização da atividade dos pesquisadores 
das universidades federais, pois permite a sua 

participação em projetos do setor privado, ou 
mesmo a criação de suas empresas, sem a perda 
do vínculo com a instituição federal.

Percebe-se que a Lei de Inovação 
disciplina uma operação de reformulação 
conceitual – a universidade como ICT. São 
redefinidas também as atividades inerentes à 
instituição universitária no tocante ao processo 
de produção do conhecimento científico e à 
extensão. Esta última é repensada em termos de 
extensão tecnológica (BRASIL, 2004a).

A ênfase, portanto, recai na produção 
de pesquisa que possa resultar em novos 
produtos passíveis de serem explorados social e 
economicamente. A prioridade, assim, consiste 
na produção de conhecimento na universidade 
em termos de inovação tecnológica.

Constitui objeto de regulação da referida 
Lei a construção de ambientes especializados 
e cooperativos de inovação, por intermédio 
de parcerias entre Estado, empresas nacionais, 
ICT e organizações sem fins lucrativos. Essas 
parcerias têm como objetivo o desenvolvimento 
de pesquisas que possam resultar em produtos e 
processos inovadores (art. 3º).

Às ICTs é permitido o recebimento 
de remuneração na realização de contratos 
e convênios (BRASIL, 2004a). Os recursos 
financeiros recebidos pela ICT constituem receita 
própria e devem ser aplicados exclusivamente 
na concretização de objetivos institucionais de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação (art. 18).

Contribuindo com a operacionalização 
da universidade como ICT, é publicada a Lei 
da Parceria Público-Privada, Lei nº 11.079, 
de 30 de dezembro de 2004, que regula os 
processos de licitação e contratação de parceria 
público-privada na administração pública. 
Segundo redação dada no parágrafo único, do 
art. 1º, a referida lei “[...] se aplica aos órgãos 
da Administração Pública direta, aos fundos 
especiais, às autarquias, às fundações públicas, 
às empresas públicas, às sociedades de economia 
mista” (BRASIL, 2004b).

Em tal lei, parceria público-privada é 
definida como “[...] o contrato administrativo 
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de concessão na modalidade patrocinada ou 
administrativa” (BRASIL, 2004b). Modalidade 
patrocinada consiste na concessão de serviços 
públicos ou de obras públicas em que existe a 
contraprestação pecuniária do parceiro público 
ao parceiro privado. Concessão administrativa 
é o contrato de prestação de serviços em que 
a administração pública se constitui como 
usuária direta ou indireta, mesmo que envolva 
execução de obra ou fornecimento e instalação 
de bens (BRASIL, 2004b).

Entretanto, é vedada a realização de 
parceria público-privada quando: o valor do 
contrato for inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte 
milhões de reais); envolver período de prestação 
de serviço menor que cinco anos; e tiver como 
único objetivo o fornecimento de mão-de-obra, 
o fornecimento e instalação de equipamentos 
ou a execução de obra pública (BRASIL, 2004b).

A realização de contratos de parceria 
público-privada é norteada por algumas 
diretrizes, como a questão da indelegabilidade. 
Recupera-se, dessa forma, a discussão proposta 
no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 
Estado (1995). Assim, quando a atividade se 
constitui em serviço não exclusivo, justifica-
-se a realização da parceria público-privada. 
Contrariamente, quando se constitui em atividade 
exclusiva do Estado, portanto, como um não 
serviço, a parceria em tela não é justificada. 
Como se pode notar, mais uma vez, os serviços 
desempenhados pela universidade não integram 
o rol das atividades exclusivas do Estado6.

Na Lei da Parceria Público-Privada, é 
também regulada a atuação do órgão gestor das 
parcerias público-privadas federais, órgão esse 
instituído pelo Decreto nº 5.385, de 2005. Tal 
órgão tem sob sua responsabilidade a definição 
dos serviços prioritários, objeto dos contratos 
das parcerias, a regulação dos procedimentos 
para a celebração dos contratos, a autorização 
do processo de licitação e aprovação de seu 

6- O trocadilho de nomes não é aleatório. O termo atividade é reservado 
para o setor exclusivo de atuação do Estado. Por sua vez, o termo serviço é 
utilizado para fazer menção à justificativa da delegabilidade, mesmo em se 
tratando de direitos humanos fundamentais.

edital e a apreciação dos relatórios de execução 
dos contratos (BRASIL, 2004b).

A Lei de Inovação Tecnológica e a Lei 
da Parceria Público-Privada, juntas, fornecem 
um conjunto normativo para a redefinição 
da universidade como ICT, no que tange à 
produção da pesquisa científica e da extensão 
tecnológica. A primeira lei o faz imprimindo 
uma nova ênfase ao processo de produção de 
conhecimentos e à extensão, na perspectiva 
de sua relevância econômica, traduzida na 
sustentabilidade financeira dos contratos de 
parceria. A segunda lei fornece a regulação para 
a celebração de contratos de parcerias entre as 
instituições universitárias e o setor privado.

Nesse cenário, a redefinição da 
universidade como organização social, 
integrante do setor de serviços não exclusivos do 
Estado, no contexto da reforma da administração 
pública, proposta no Plano Diretor (BRASIL, 
1995), é reiterada e até aprofundada com a 
Lei de Inovação Tecnológica (BRASIL, 2004a), 
complementada pela Lei da Parceria Público- 
-Privada (BRASIL, 2004b). Configura-se, dessa 
forma, um marco regulatório da educação 
superior em que as atividades desenvolvidas pela 
instituição universitária são concebidas como 
um serviço não exclusivo do Estado, atreladas 
às demandas do setor produtivo. Mais ainda, a 
própria universidade, sob a lógica mercantil, 
passa a ser reestruturada como um ambiente 
produtivo, e suas atividades, sobretudo as de 
pesquisa e de extensão, passam a ser redefinidas 
em termos de inovação tecnológica.

Considerações finais 

A análise das concepções de universidade 
que têm lugar no marco regulatório inaugurado 
pelas Leis da Inovação e da Parceria 
Público-Privada, ambas de 2004, indica o 
aprofundamento de uma pauta iniciada no 
contexto da reforma da administração pública 
brasileira, cujo documento-símbolo constitui 
o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 
Estado (1995).
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A divisão das áreas de atuação do 
aparelho estatal conforme a lógica do 
exercício do poder extroverso do Estado, 
na verdade, constitui uma estratégia de 
redefinição de muitos direitos fundamentais, 
como a educação, como um serviço. No caso 
da educação básica, um serviço subsidiado. 
No caso da educação superior, é imposta 
a lógica da parceria público-privada e da 
inovação tecnológica.

Presenciam-se, dessa forma, conti-
nuidades e aprofundamentos no processo 
de redefinição da educação superior como 
um serviço a ser submetido à lógica da par-
ceria público-privada, fundamentado na Lei 
da Parceria (BRASIL, 2004b), segundo os cri-
térios de produtividade específicos da inova-
ção, regulados na Lei de Inovação Tecnológica 
(BRASIL, 2004a). Operacionaliza-se, portanto, 
um aprofundamento de uma pauta – a educa-
ção superior como um serviço comercializável 
– segundo as regras do comércio internacional, 

além das fronteiras nacionais, conforme as 
recomendações da Organização Mundial do 
Comércio (OMC), regulamentadas no General 
Agreement on Trade in Services (WTO, 1995). 
O GATS (WTO, 1995), nas palavras de Borges 
(2009, p. 85), constitui “um acordo que abarca 
a comercialização de novos setores, procuran-
do efetivar a liberalização e a eliminação de 
barreiras”, sobretudo em áreas antes não re-
guladas no âmbito da OMC, como é o caso 
da educação.

Trata-se, portanto, de um marco 
regulatório que tem como cerne a 
operacionalização de um consenso ideológico 
em torno da constituição da educação superior 
como um serviço não exclusivo do Estado. 
Submete-se, dessa forma, a universidade 
aos critérios de produtividade específicos da 
inovação tecnológica, relegando-se a produção 
de conhecimento e a extensão que não se 
enquadram nessas regras e recomendações ao 
campo do improdutivo.
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Resumo 

Este trabalho faz parte de um estudo de caso sobre uma instituição 
pela qual seus alunos apresentavam um forte sentimento de 
pertencimento e adesão, materializado em baixos índices de 
evasão. Trata-se da licenciatura em química do Instituto de 
Química (IQ) da Universidade Estadual Paulista (UNESP) de 
Araraquara, no interior do estado de São Paulo. Analisamos as 
trajetórias escolares e acadêmicas de 27 licenciandos em química, 
com base na Teoria da Integração do Estudante (TIE) de Vincent 
Tinto, quanto à integração social e acadêmica. Também utilizamos 
o conceito de disposição, apresentado inicialmente por Pierre 
Bourdieu e revisto por Bernard Lahire, para compreender essas 
integrações e explicar qualitativamente os baixos índices de 
evasão analisados quantitativamente. Adotamos a metodologia dos 
retratos sociológicos, também proposta por Lahire, para analisar as 
entrevistas dos licenciandos quanto a esses aspectos. Os retratos 
apontam para uma predominância de trajetos que conjugam uma 
integração social e acadêmica, favorecida por um encaixe das 
disposições anteriores atualizadas ou reforçadas na universidade. 
Ao investigar o caso de uma instituição específica, percebemos 
que as condições oferecidas pela universidade, que implícita ou 
explicitamente promovem a atualização de várias disposições dos 
licenciandos e são favoráveis à sua integração social e acadêmica, 
são fundamentais para explicar os baixos índices de evasão e 
tornam esse curso peculiar, principalmente pelas maneiras de criar 
vínculos com seus alunos.
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A case of countertrend: low dropout rates among chemistry 
degree students explained by disposition and integration

Luciana MassiI

Alberto VillaniII

Abstract

This work is part of a case study of an institution in which the 
students had a strong sense of belonging and membership, which 
was reflected the low dropout rates. The course in question was the 
degree in chemistry of Instituto de Química (Institute of Chemistry), 
henceforth referred to as the IQ, of Universidade Estadual Paulista 
(UNESP) in Araraquara, in the State of São Paulo. We analyzed the 
school and academic histories of the twenty-seven students majoring 
in chemistry, in relation to social and academic integration, based on 
Vincent Tinto’s Student Integration Model (SIM). We also used the 
concept of disposition, originally presented by Pierre Bourdieu and 
revised by Bernard Lahire, in order to understand these integrations 
and qualitatively explain the low dropout rates, which were 
analyzed quantitatively. We adopted the methodology of sociological 
portraits, also proposed by Lahire, to analyze the interviews with the 
undergraduate students and their views in relation to these aspects. 
The portraits produced show a prevalence of educational histories 
that combined social and academic integration, favored by a “fit” 
of the previous disposition, which were updated or enhanced in the 
university. By focusing on a specific institution, we saw that the 
conditions offered by the university, which implicitly or explicitly 
promote the updating of various dispositions in the graduate 
students, and which are favorable for their social and academic 
integration, are fundamental for explaining the low dropout rates. 
This fact makes this course unique, particularly due to the ways it 
creates ties with its students.
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A alta evasão escolar, principalmente 
nas áreas das ciências duras, constitui um 
problema sério nas universidades públicas, 
por representar um desperdício de recursos 
econômicos e humanos num país com grandes 
problemas educacionais em todos os níveis de 
ensino. Em particular, a elevada evasão nas 
licenciaturas dessas áreas costuma ser maior 
que nos respectivos bacharelados, o que agrava 
ainda mais o problema do grande déficit de 
professores de ciências. Muitos são os trabalhos 
dedicados à evasão para compreender suas raízes 
e, possivelmente, encontrar antídotos ou, ao 
menos, reduzi-la (ALLEN, 1999; BRAGA, 2002; 
LIMA JÚNIOR, 2013; SILVA FILHO et al, 2007; 
TINTO, 1993). Nossa pesquisa procurou operar 
em sentido inverso: ao invés de analisar casos 
com grande evasão, tentando entender as razões 
dessa situação, investigamos em profundidade 
um caso no qual os licenciandos apresentavam 
um forte sentimento de pertencimento e adesão, 
materializado em baixos índices de evasão.

Trata-se da licenciatura em química 
do Instituto de Química (IQ) da Universidade 
Estadual Paulista (UNESP) de Araraquara, no 
interior do estado de São Paulo. O referido 
curso na modalidade licenciatura tem como 
objetivo formar professores de química. Porém, 
nessa mesma instituição, também é oferecido 
o curso na modalidade bacharelado, cujo foco 
principal é a atuação na indústria e pesquisa. A 
opção pela licenciatura ou bacharelado é feita 
no momento de inscrição no vestibular.

Como enunciado, o estudo partiu da 
constatação de que, embora os licenciandos 
apresentassem descontentamentos, seja porque 
preferiam ter ingressado em outra universidade 
ou no bacharelado, seja porque a licenciatura não 
favorecia a formação docente, eles permaneciam 
na graduação. Essa peculiaridade e, sobretudo, a 
facilidade em conseguir informações empíricas, 
qualitativas e quantitativas, sobre os alunos, 
os docentes, os funcionários, a história da 
instituição e a vivência nela convenceram-nos 
da viabilidade de capturar a complexidade do 
fenômeno investigado seguindo os preceitos 

metodológicos do estudo de caso. De fato, 
nossa pesquisa se baseia em dados obtidos 
através de diferentes fontes: entrevistas com 
quatorze docentes do curso de graduação; 
documentos sobre a instituição e seus cursos; 
análises estatísticas sobre o perfil dos alunos 
ingressantes no curso de graduação, evasão 
e encaminhamento profissional dos egressos; 
entrevistas com 27 alunos da licenciatura em 
química; e memória estimulada da vivência na 
instituição de um dos autores.

Neste trabalho, apresentamos um recorte 
da pesquisa completa sobre a relação aluno-
-instituição no IQ (MASSI, 2013) focado na 
evasão, integração e disposição dos estudantes. 
Nosso objetivo foi analisar e compreender esse 
caso de contratendência, em que a licenciatura 
em química apresentava maiores taxas de 
permanência do que o bacharelado. Para isso, 
inicialmente calculamos as taxas de evasão 
desse curso. Em seguida, adotamos a perspectiva 
da Teoria da Integração do Estudante (TIE) de 
Vincent Tinto (1993) e o conceito de disposição, 
apresentado inicialmente por Pierre Bourdieu e 
revisto por Bernard Lahire (2004), como base 
para analisar as trajetórias acadêmicas dos 
licenciandos e compreender qualitativamente 
os valores observados quantitativamente. 
Empregamos a metodologia dos retratos 
sociológicos, também proposta por Lahire, 
para analisar as entrevistas de 27 licenciandos 
quanto a esses aspectos. Desse modo, a partir dos 
referidos referenciais teóricos e metodológicos, 
investigamos se a relação entre as disposições 
dos alunos e da instituição poderia se associar 
à TIE para explicar as baixas taxas de evasão.

Referenciais de análise
Teoria da Integração do Estudante (TIE)

Através de levantamento bibliográfico, 
encontramos um volume considerável de 
trabalhos sobre evasão1 desenvolvidos 
principalmente nos países anglo-saxões desde 

1- Embora o conceito de evasão e seu cálculo sejam objeto de discussão 
na área, ela não se insere no escopo deste trabalho.
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a década de 1970. As questões econômicas 
associadas à evasão e a preocupação com 
as minorias, que anteriormente não tinham 
acesso a esse nível de formação, são as 
principais motivações para esses estudos. A 
aprendizagem, a permanência e o sucesso 
escolar também são estudados, na perspectiva 
de que a aprendizagem seja um dos principais 
elementos no combate à evasão.

Identificamos nessas pesquisas um 
modelo teórico amplamente adotado, bastante 
coerente e eficaz na análise da permanência ou 
evasão dos universitários. Trata-se da Teoria 
da Integração do Estudante (TIE), proposta 
por Tinto em 1975, que sofreu revisões, foi 
criticada, mas continua sendo amplamente 
aceita como o principal modelo teórico para 
estudos de evasão, chegando a ser considerada 
quase paradigmática. Tinto (1993) acredita que 
a integração das características dos estudantes 
com as da universidade são a chave para entender 
a evasão. Assim, quando houver um “encaixe” 
entre as capacidades e motivações acadêmicas 
dos estudantes e as características sociais e 
acadêmicas da instituição, dificilmente ocorrerá 
a evasão. O estudioso se inspirou na análise de 
Durkheim sobre o suicídio para compreender 
o abandono universitário, considerando que a 
entrada na universidade é similar à incorporação 
da pessoa em uma comunidade qualquer. Esse 
processo de entrada incluirá, em alguns casos, 
a separação de comunidades anteriores através 
da rejeição de atitudes e valores como requisito 
para a integração. Apesar dessas características 
e atributos iniciais influenciarem o desempenho 
na universidade, o autor destaca que a qualidade 
das interações individuais desenvolvidas com 
outros membros da instituição e a percepção 
individual do grau em que essas experiências 
encontram os interesses e necessidades do aluno 
são mais determinantes no processo de evasão 
do que os aspectos anteriores ao ingresso. 
Assim, o abandono é reflexo muito mais do que 
ocorre na universidade do que anteriormente 
a ela. Dentre os eventos que ocorrem na 
universidade, o contato com os outros é o fator 

mais determinante para a permanência. Além 
desse, Tinto destaca os seguintes fatores: a 
possibilidade de trabalhar na universidade em 
regime de meio período; o tamanho reduzido 
da instituição e a consequente possibilidade de 
interação com membros da universidade; e a 
possibilidade de morar na universidade. Para ele,

[...] a capacidade de uma instituição man-
ter os alunos está diretamente relacionada 
com sua habilidade em alcançar e fazer 
contato com os estudantes, integrando-os 
no tecido social e intelectual da vida insti-
tucional. (TINTO, 1993, p. 204).

Considerando sua importância nesse 
campo de estudos e sua adoção como modelo 
interpretativo em nossa pesquisa, apresentamos, 
na Figura 1, o esquema que demonstra os 
elementos constituintes do encaixe entre aluno 
e instituição (atributos de entrada, intenções, 
metas e compromissos) e a integração social e 
acadêmica (formal e informal) como chaves para 
compreender a decisão de saída do estudante.

O modelo longitudinal descreve e explica 
a evasão ou a permanência do estudante. 
Para compreendê-lo, inicialmente precisamos 
reconhecer que Tinto (1993) entende o 
ambiente universitário como um microcosmo 
muito menos complexo que a sociedade, 
podendo ser dividido em sistema social e 
acadêmico. O sistema acadêmico se refere à 
educação formal dos alunos, incluindo salas de 
aula, laboratórios, professores e funcionários 
relacionados ao ensino de graduação. O 
“sistema social” remete à vida diária e às 
necessidades pessoais dos estudantes fora do 
domínio acadêmico, envolvendo moradias, 
lanchonetes, pontos de encontro, professores e 
funcionários. O modelo proposto é interacional, 
pois entende que a permanência do estudante 
não pode ser atribuída exclusivamente a 
aspectos individuais ou ambientais, ou seja, a 
culpa da evasão não é nem do aluno nem da 
universidade exclusivamente, já que a evasão 
depende da interação entre essas duas esferas. 
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do indivíduo com a universidade. Nela, ele 
vivenciará experiências institucionais sociais 
e acadêmicas que implicam integrações sociais 
e acadêmicas formais e informais, indicadas 
na Figura 1 e detalhadas posteriormente neste 
artigo. Essas integrações dependem de um 
encaixe entre as intenções, metas e objetivos 
do aluno e da instituição. Ao mesmo tempo 
e ao longo de todo esse percurso, eventos 
da comunidade externa podem afetar a 
permanência do estudante na universidade. 
Na mesma ordem em que essas informações 
foram apresentadas, a teoria é representada 
por “um diagrama de fluxo que, da esquerda 
para a direita, indica uma sucessão temporal 
de acontecimentos que podem levar à evasão ou 
à permanência” (LIMA JUNIOR, 2013, p. 203).

Considerando o contexto nacional, 
encontramos poucos estudos sistemáticos e 
instituições preocupadas com as taxas de evasão. 
As raras pesquisas localizadas parecem voltadas 
mais a quantificação do que a compreensão da 
evasão (SILVA FILHO, 2007; BRAGA, 2002). 
Em nossa pesquisa, exploramos esse modelo 
teórico sob uma perspectiva diferente daquela 
da maioria dos estudos quantitativos nacionais 
e internacionais que adotam a TIE como base 

Assim, observamos no modelo a interação entre 
um conjunto de condições e características 
da universidade e do aluno. Os atributos de 
entrada do aluno se referem ao seu background 
familiar (condição socioeconômica, educação 
dos pais, atributos pessoais, como cor, raça, 
sexo etc.), competências e habilidades 
intelectuais e sociais e sua experiência de 
escolarização anterior. Esse conjunto de 
características se associa às intenções, metas 
e compromissos institucionais do estudante. 
Intenções e metas se referem ao nível e tipo 
de educação e ocupação almejadoS pelo 
indivíduo; compromissos remetem ao grau 
de comprometimento do indivíduo com o 
alcance de seus objetivos e com a instituição. 
Segundo Tinto (1993), esse conjunto 
descreve os meios e orientações financeiras, 
sociais e intelectuais que os indivíduos 
trazem para a universidade. Ele é afetado, 
ainda, pelos compromissos externos do 
indivíduo, ou seja, eventos que ocorrem fora 
da vida universitária que podem alterar as 
intenções, metas e compromissos individuais 
e institucionais na entrada e ao longo da 
vida acadêmica. Assim, configuram-se as 
condições individuais e iniciais de interação 

Figura 1- Modelo longitudinal de Vincent Tinto para explicar a Teoria da Integração do Estudante
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para a construção e análise de questionários 
aplicados a grande quantidade de alunos de 
diversas universidades.

O conceito de disposição e 
sua articulação à Teoria da 
Integração do Estudante

No contexto da sociologia da educação 
proposta por Pierre Bourdieu, a noção de 
disposição é constitutiva do habitus, entendido 
como “um sistema de disposições, modos de 
perceber, de sentir, de fazer, de pensar, que 
nos leva a agir de determinada forma em 
uma circunstância dada” (1983, p. 65). Para 
o sociólogo francês, a sociedade se divide 
em dominantes e dominados, organizados 
em grupos ou frações de classe social. Assim, 
a identificação das condições materiais de 
existência que caracterizam um determinado 
grupo tende a produzir sistemas de disposições 
semelhantes, pelo menos parcialmente, em todos 
os agentes que compartilham dessas mesmas 
estruturas objetivas, resultando na relativa 
homogeneidade do habitus. É justamente sobre 
a noção de disposição e a pressuposição da 
homogeneidade das disposições dos grupos que 
Bernard Lahire, com propriedade, questiona 
Bourdieu, sendo considerado atualmente seu 
principal sucessor (BRITO, 2002).

Lahire (2001) identifica em todo o trabalho 
de Bourdieu menções relativamente detalhadas 
às disposições na obra A distinção (BOURDIEU, 
1979 apud LAHIRE, 2001) e no texto “L’ontologie 
politique de Martin Heidegger” (BOURDIEU, 1975 
apud LAHIRE, 2001)2. No entanto, elas se referem 
apenas: à raridade das condições de aquisição 
das disposições correspondentes à prática de 
um instrumento musical nobre; à marca das 
disposições socialmente constituídas de Malarmé, 
Zola e de Heidegger; e ao uso dos termos 
“disposição cultivada, ascética, reacionária e de 

2- BOURDIEU, Pierre. La distinction: critique sociale du jugement. Paris: 
Minuit, 1979.
BOURDIEU, Pierre. L’ontologie politique de Martin Heidegger. Actes de la 
Recherche en Sciences Sociales, n. 5-6, 1975.

hedonismo realista e conservadorismo pessimista” 
(LAHIRE, 2001). Assim, o autor destaca que não 
há nenhuma indicação sobre como as disposições 
operam e como o analista pode reconstruí-las; 
mas, apesar disso, muitos sociólogos agem como 
se isso fosse claro.

Para Lahire, em oposição a Bourdieu, 
não existem disposições de aplicação local e 
modos de apreciação parcialmente vinculados a 
objetos e domínios específicos, principalmente 
considerando-se a pluralidade dos mundos 
ou dos âmbitos sociais aos quais estamos 
sujeitos nos dias atuais. Nesse sentido, na obra 
Retratos sociológicos, Lahire (2004) apresenta 
sua interpretação do conceito de disposição e 
aplica essas ideias na análise de oito retratos 
sociológicos extensos e relativos a diversas 
esferas da vida de um mesmo indivíduo:

Uma disposição é uma realidade 
reconstruída que, como tal, nunca é 
observada diretamente. Portanto, falar 
em disposição pressupõe a realização 
de um trabalho interpretativo para dar 
conta de comportamentos, práticas, 
opiniões, etc. Trata-se de fazer aparecer o 
ou os princípios que geraram a aparente 
diversidade das práticas. Ao mesmo tempo, 
essas práticas são constituídas como tantos 
outros indicadores da disposição. (LAHIRE, 
2004, p. 27, grifo nosso).

Assim, considerando a proposição de Lahire, 
em nossa pesquisa, identificamos as disposições 
dos alunos e da instituição. Para isso, adotamos a 
metodologia dos retratos sociológicos proposta pelo 
autor para reconstruir teoricamente as disposições 
dos indivíduos. Nesse sentido, desconsideramos o 
caráter preditivo do habitus e observamos as gêneses 
e repetições das disposições, seguindo os preceitos 
de Lahire (2004). Além disso, trabalhamos com as 
disposições de forma isolada, não pressupondo 
que elas se organizem sob um conjunto lógico e 
homogêneo característico de uma classe social, 
como proposto por Bourdieu. Isso porque, para 
Lahire, uma disposição não deve ser geral, 
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transcontextual e ativa em todos os momentos da 
vida dos atores. Além disso, o problema da natureza 
e da organização do patrimônio individual das 
disposições deve ser estudado por meio do trabalho 
empírico (versus sistema de disposições). Da mesma 
forma, para Lahire (2004), a disposição não é uma 
resposta simples e mecânica a um estímulo, mas 
uma maneira de ver, sentir e agir que se ajusta às 
diferentes situações encontradas.

Em nossa pesquisa, realizamos duas 
possibilidades de complementação teórica 
sobre cada um dos aspectos que compõem a 
TIE proposta por Tinto (1993): a instituição e 
o aluno. As disposições institucionais foram 
objeto de outra publicação (MASSI; VILLANI, 
2014), e os alunos são o foco desta. Nesse 
contexto, analisamos as entrevistas realizadas 
com 27 licenciandos transformadas em 
retratos sociológicos, procurando organizar 
suas trajetórias acadêmicas e disposições de 
acordo com as modalidades de sua integração 
à instituição, ou seja, complementando a TIE.

Essa mesma associação teórica foi 
realizada por Lima Junior (2013), de acordo 

com qual, o modelo de Tinto se baseia na ideia 
de que “a interação aluno-instituição atualiza 
as intenções e o comprometimento portados 
pelos alunos ao ingressar no curso” (LIMA 
JUNIOR, 2013, p. 214). Da mesma forma, a 
perspectiva de Lahire sobre a atualização 
ou desativação de disposições a partir do 
contexto de ação remete a essa interação. 
Assim, concordamos com a interpretação de 
Lima Junior (2013, p. 213) de que

[...] é justamente na interação dos 
patrimônios de competências e 
disposições dos alunos com as disposições 
institucionais que poderemos encontrar as 
razões institucionais da evasão discente do 
ensino superior [...].

Lima Junior esboçou um novo esquema 
de apropriação disposicionalista do modelo de 
Tinto (1993), a partir do qual produzimos a 
comparação apresentada no quadro 1.

Para Lima Júnior (2013, p. 202), 
“as intenções podem ser consideradas 

Quadro 1- Esquema comparativo entre o modelo da Teoria da Integração do Estudante de Vincent Tinto e a apropriação 
disposicionalista do modelo de Tinto POR Lima Junior

Modelo de 
Tinto

Modelo 
de Lima 
Junior

Integração

Experiências
Institutionais

Metas/
compromissos

Patrimônio de 
disposições e 
competências

Resultado 
(evasão ou 

permanência?)

Metas/
compromissos

Patrimônio de 
disposições e 
competências

Atributos de 
entrada

Experiências de 
socialização

Fonte: Elaboração dos autores

disposições para crer que o aluno incorpora 
ao logo de seu processo de socialização 
(familiar ou não)” e “o comprometimento é 
um conjunto de disposições para agir”, de 
modo que, ao serem incorporadas, ambas 
caracterizam as estratégias de investimento 

dos estudantes no mercado escolar. A mesma 
associação pode ser adotada para analisar as 
disposições institucionais. Os demais itens 
do esquema se mantêm, já que Lima Junior 
(2013) apenas amplia a interpretação de 
alguns aspectos da TIE.
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Uma análise quantitativa da 
evasão em química

Analisamos os poucos dados disponíveis 
sobre a evasão nos cursos de química brasileiros 
para comparar esses índices com os da instituição 
em estudo. Zucco (2007) adotou diferentes 
referenciais que utilizaram diversas formas 
de análise para apresentar as taxas de evasão 
dos cursos de química. Considerando a relação 
entre concluintes e ingressantes em intervalos 
de quatro anos, obteve-se média de 46% entre 
1996 a 2005, sendo que entre, 2001 e 2005, 
a média caiu para 21%. Dados mais precisos, 
que acompanharam os alunos individualmente 
até o prazo máximo de conclusão do curso, 
publicados em 1997 pela Secretaria da Educação 
Superior do Ministério da Educação (MEC-
Sesu), chegaram a taxas nacionais de evasão 
de: 32% no bacharelado em química; 52% no 
bacharelado/licenciatura; e 75% na licenciatura. 
O alto valor da licenciatura é destacado pelo 
autor: “a licenciatura, comprovadamente, tem 
evasão altíssima e empurra a média da evasão 
em química para cima, quando tratada como 
área do conhecimento” (ZUCCO, 2007, p. 1430).

Obtivemos junto à Seção de Graduação 
do IQ dados desde a criação do curso em 1961 
até 2010 sobre o número de alunos matriculados 
e egressos a cada ano. Embora essa informação 
não permita o acompanhamento longitudinal 
dos alunos, ela possibilita calcular a evasão 
total. Segundo Silva Filho e colaboradores 
(2007, p. 42), “a evasão total mede o número 
de alunos que, tendo entrado num determinado 
curso, IES ou sistema de ensino, não obteve o 
diploma ao final de um certo número de anos”.

Apresentamos, na Figura 2, a quantidade 
de ingressantes e egressos do conjunto das 
modalidades bacharelado e licenciatura em 
química da UNESP de Araraquara. Com base 
nesses dados, estimamos a evasão total, obtendo 

uma média de 22%, com desvio padrão de 20. 
Esse valor foi calculado a partir da fórmula 
descrita acima, porém não é preciso, pois os 
dados são globais, apesar do período de duração 
de cada modalidade do curso de graduação 
ser diferente, e incluem períodos de tempo 
em que, diante de mudanças na legislação 
referente à licenciatura, apenas a modalidade 
bacharelado era oferecida. Assim, apesar da 
fórmula manter a proporção no cálculo, só é 
possível apresentar um resultado aproximado 
referente às duas modalidades. Independente 
desses aspectos, no período inicial do curso, 
observamos taxas de evasão muito maiores, 
que caem significativamente a partir da década 
de 2000, passando para uma média de 17% e 
desvio padrão de 9. Apesar dos dados nacionais 
apresentarem grandes variações, destacamos 
que, em todas as referências e formas de análise, 
as taxas do IQ são inferiores.

Apresentamos um dado muito mais 
próximo da realidade, referente à comparação 
entre a evasão das modalidades licenciatura 
e bacharelado dessa instituição, na figura 
3 a seguir. Para o período de 1986 a 2006, 
obtivemos junto à Seção de Graduação outro 
tipo de informação sobre os matriculados e 
egressos, que nos permitiu calcular a evasão 
anual segundo a equação proposta por Silva 
Filho e colaboradores (2007), a qual promete 
ser mais exata do que a utilizada em algumas 
pesquisas internacionais. O cálculo permite 
estimar a perda de alunos de um ano para 
outro, com base na seguinte fórmula:

E(n) = 1 – [ M(n) – I(n) ] / [ M(n-1) – C(n-
1) ], (1)
onde E é evasão, M é número de 
matriculados, C é o número de concluintes, 
I é o número de ingressantes, n é o ano 
em estudo e (n-1) é o ano anterior. (SILVA 
FILHO et al, 2007, p. 645).
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Fonte: Autores
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Fonte: Elaboração dos autores

Figura 2- Quantidade de alunos ingressantes (em preto) e formandos (em cinza) por ano do Instituto de Química de Araraquara. 
Os dados de 2001 são estimados, pois não foram fornecidos pela instituição. 

Figura 3- Comparativo da evasão anual das modalidades bacharelado e licenciatura do curso de química do IQ entre 1998 e 2006. 
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Diferentemente da altíssima taxa de 75% 
citada antes e do quadro no qual a licenciatura 
puxava para baixo a média nacional da evasão 
dos cursos de química, no IQ de Araraquara, 
a licenciatura apresenta taxas menores do que 
o bacharelado em todos os anos analisados, 
tendo média de 15,7%, enquanto o bacharelado 
apresenta evasão anual média de 24,8%. O 
único estudo com resultados similares aos do IQ 
é de Braga e colaboradores (2002), que analisou 
as turmas de licenciatura em química da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
em período noturno, de 1990 a 1995, obtendo 
média de evasão da ordem de 20% e taxas da 
licenciatura noturna menores que aquelas do 
bacharelado oferecido em período diurno.

Apesar dos bons resultados, esses valores 
não parecem ser frutos de políticas institucio-
nalizadas e contínuas de acompanhamento e 
controle da evasão. Em entrevista aos docentes 
do curso de química, não observamos preocu-
pações com essa questão; apenas aqueles que 
atuaram na coordenação do curso comentaram 
sobre iniciativas de cálculo e acompanhamen-
to, que estavam vinculadas a algumas gestões 
da diretoria. Destacamos o depoimento do 
Professor Clóvis Augusto Ribeiro (subcoorde-
nador) e do Professor José Eduardo de Oliveira 
(várias vezes coordenador e subcoordenador do 
curso), os quais citam ações desenvolvidas nas 
décadas de 1990 e 2000 que identificaram uma 
concentração da evasão no momento da matrí-
cula – deixando claro que o IQ apresenta uma 
desvantagem no campo acadêmico de forma-
ção em química em relação às suas principais 
concorrentes estaduais, preferidas no momen-
to da matrícula, a Universidade de São Paulo 
(USP) e a Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) –, e destacam a semana de recepção 
dos alunos como um dos fatores que contribui 
para os baixos índices de evasão no curso.

Os docentes também comentam que a 
instituição “não percebe” os efeitos de suas ações 
de combate à evasão. Esse fato é comprovado 
pela análise de artigos que discutem a evasão em 
cursos de química (SILVA et al., 1995; BRAGA; 

MIRANDA-PINTO; CARDEAL, 1997; CUNHA; 
TUNES; SILVA, 2001; MACHADO; MELO FILHO; 
PINTO, 2005). Esses trabalhos sugerem medidas 
que poderiam ser adotadas pelas instituições para 
minimizar o problema, levando em consideração 
as características do perfil dos discentes. 
Surpreendentemente, percebemos que quase todas 
as ações propostas pelos autores já vinham sendo 
desenvolvidas na instituição há bastante tempo, 
porém desvinculadas de um projeto de combate 
à evasão. Entre tais ações, estão: programa de 
recepção dos estudantes concretizado na Semana 
do Bixo; programa de ensino de cálculo, através de 
disciplina de fundamentação matemática; reforma 
curricular que privilegia a inserção do aluno em 
atividades extracurriculares; oferta e gerenciamento 
de bolsas de estudo; divulgação da profissão do 
químico e do curso de química entre estudantes de 
ensino médio, através da participação em feiras de 
profissões e de visitas desses estudantes ao IQ.

Abordaremos a seguir o levantamento 
das trajetórias escolares e acadêmicas dos 
licenciandos, que nos permitiu compreender 
como a permanência se produzia na instituição.

Uma análise qualitativa da evasão 
na licenciatura em química

Levantamento de dados qualitativos: realização das 
entrevistas e produção dos retratos sociológicos

Analisamos as trajetórias acadêmicas de 27 
licenciandos do IQ, pertencentes principalmente à 
camada popular e classe média baixa. Conduzimos 
entrevistas extensas com esses alunos, a partir 
das quais produzimos retratos sociológicos, 
seguindo a metodologia de coleta e análise de 
dados proposta por Lahire (2004) para investigar 
disposições. Além disso, estudamos suas vivências 
na educação superior sob a perspectiva das 
integrações sociais e acadêmicas da TIE propostas 
por Vincent Tinto3.

3 - Visando a respeitar o limite deste texto, não detalhamos o procedimento 
metodológico e analítico apresentado. Essas informações estão disponíveis 
em Massi (2013). Especificamente a metodologia dos retratos sociológicos 
será amplamente discutida em futura publicação.
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O levantamento dos dados foi feito com 
base em entrevistas semi-estruturadas com 
duração média de duas horas, realizadas com 
alunos do primeiro, penúltimo e último anos 
de licenciatura em química, que aceitaram 
participar do estudo diante de nosso convite 
para toda a turma. Os temas e subtemas 
definidos para a entrevista foram: família; vida 
escolar, ensino superior e práticas culturais.

Transformamos as entrevistas em 
retratos sociológicos aplicados, que partem da 
proposta original de Lahire, mas consideram 
sua subordinação a um problema de pesquisa, 
como proposto por Lopes (2012). As entrevistas 
foram transcritas, resultando cada um num 
documento de trinta páginas em média. A partir 
desse texto, produzimos os retratos sociológicos 
dos estudantes, enfocando sua história escolar 
e acadêmica. Para isso, transformamos a 
entrevista em uma história linear da trajetória 
do aluno com base no referencial teórico da 
pesquisa, já incluindo parte da interpretação dos 
dados. Neste trabalho, em função do limite de 
extensão, não podemos apresentar os retratos e 
discutimos apenas os principais resultados da 
análise. As disposições foram complementadas 
pelas considerações de Tinto (1993), adotadas 
aqui como indicadores para observarmos os 
tipos de percursos dos estudantes (considerando 
suas formas de integração com a universidade).

Tipos de percursos e formas de integração 
aluno-instituição

Procuramos observar nas entrevistas 
toda a escolarização dos estudantes, porém, 
concordando com a literatura, percebemos que as 
marcas da trajetória escolar têm uma importância 
muito menor em nossa análise do que a trajetória 
acadêmica. Parece-nos que o exame vestibular 
opera como uma peneira, filtrando os alunos com 
determinadas disposições escolares e que tenham 
aprendido o conteúdo mínimo necessário para 
ingresso na graduação.

Para analisar os tipos de percursos dos 
estudantes, inicialmente identificamos, no 

conjunto das entrevistas, quais poderiam ser as 
principais vivências e impressões associadas a 
cada uma das formas de integração. Cabe destacar 
que analisamos os dados de forma global, sem 
diferenciar a experiência dos alunos de diferentes 
turmas, pois não observamos diferenças 
significativas entre esses retratos que justificassem 
tal diferenciação. Como as entrevistas foram 
realizadas no final do ano, mesmo os primeiro 
anistas apresentaram socializações bastante 
coerentes com as dos concluintes.

A integração acadêmica formal é medida 
através do desempenho dos alunos. No caso 
do curso de química do IQ, observamos na 
maioria dos retratos que: os alunos enfrentam 
dificuldades em cálculo e física; o número de 
reprovações dos primeiro anistas parece ser bem 
maior do que o dos concluintes; a dificuldade e 
exigência do curso parece ser minimizada por 
uma cultura do uso de colas, muito criticada 
e pouco reconhecida como prática; a estrutura 
curricular dificulta a realização de disciplinas 
em paralelo, as quais minimizariam os atrasos 
no curso.

O aspecto informal da integração 
acadêmica se associa à relação com professores 
e funcionários. A relação com os docentes varia 
bastante em cada retrato: a professora D se 
destaca nos relatos pela sua preocupação com 
o desempenho dos alunos e aconselhamento 
sobre a vida acadêmica; ela cria laços afetivos 
fundamentais em algumas histórias, sendo 
diretamente citada como responsável pelo 
desenvolvimento do gosto pela química e 
permanência na graduação. Por outro lado, os 
alunos em situação de reprovação nas demais 
disciplinas costumam culpar os professores 
pelo seu desempenho ruim, referindo-se a 
uma cobrança exagerada e desnecessária por 
parte deles. A relação com os funcionários foi 
destacada por seis alunos, que elogiaram a 
relação pessoal e a receptividade da comunidade 
do IQ. Esse discurso se associa a uma 
valorização da instituição, que parte de uma 
boa primeira impressão; em alguns casos, esses 
fatores parecem ter contribuído para a decisão 
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dos alunos pelo IQ no momento da matrícula 
na graduação. Os entrevistados destacam três 
aspectos da instituição que contribuem para 
essa visão: o fato de ser um instituto e não um 
departamento; a infraestrutura; e os alunos, ex-
-alunos e funcionários que “vendem o peixe” 
do instituto. Allen (1999) considera a primeira 
impressão da instituição um fator fundamental 
para a motivação dos estudantes para concluir 
a graduação.

A integração social formal se dá através 
das atividades extracurriculares dos vários 
projetos de extensão e iniciação científica 
(IC) existentes na instituição. Essas atividades 
representam uma vantagem para os alunos, 
que, além de melhorar sua condição econômica 
para prosseguimento dos estudos, vivenciam a 
cultura acadêmica de forma mais intensa. Apesar 
disso, segundo Zucco (2007), poucos alunos 
de química têm oportunidade de vivenciá-las 
na graduação, independente da remuneração. 
Esse quadro parece ser bem diferente no IQ, 
pois, dentre os onze alunos do quarto e quinto 
anos que entrevistamos, oito tinham bolsas, 
sendo cinco de IC; e, dentre os dezesseis alunos 
ingressantes, nove tinham bolsas, sendo quatro 
do Centro de Ciências de Araraquara (CCA) e 
duas bolsas de auxílio aos estudantes (BAAE).

Diante das várias perspectivas de 
atividades extracurriculares, os alunos parecem 
querer “aproveitar todas as oportunidades”, 
tendo o hábito de conversar com professores 
coordenadores dos projetos e se inscrever 
em processos. De modo geral, os discentes 
apresentam uma visão positiva da variedade 
oferecida pela instituição. Aparentemente, 
acreditam que as atividades extracurriculares 
são uma aplicação da teoria aprendida na 
graduação, não consideradas mais importantes 
que o curso, mas mais “gostosas”.

A segunda forma de integração social é 
o relacionamento com os pares; nessa esfera, 
observamos contribuições contraditórias da 
comunidade de alunos do IQ. Por um lado, o 
relacionamento entre os discentes aparece 
marcado por um forte clima de competição, 

principalmente por nota, que tem implicação na 
disponibilidade de bolsas, e um relacionamento 
ruim entre as turmas, marcado por vários 
pequenos grupos e pouco espírito colaborativo. 
Por outro lado, a comunidade dos alunos da 
instituição cumpre papel fundamental na 
permanência dos ingressantes ao divulgar 
discursos reconfortantes sobre a grade curricular 
e as exigências do curso.

Considerando essas vivências possíveis 
de integração social e acadêmica, observamos 
quatro tipos de percursos nos retratos dos 
estudantes de licenciatura: percursos sem 
integração; percursos de integração social; 
percursos de integração acadêmica; percursos 
de integração acadêmica e social.

Resumidamente, apresentamos os 
percursos sem integração ou com integração 
parcial. Apenas quatro alunas apresentaram 
“percursos sem integração”, ou seja, não 
vivenciaram na universidade nenhuma forma 
de integração social ou acadêmica. O ponto 
comum de todas essas histórias é uma trajetória 
escolar marcada pelo desempenho mediano, 
um percurso acadêmico caracterizado por 
reprovação em várias disciplinas, que fez as 
alunas caírem de turma, e o fato de que elas 
não percebem nenhuma forma de integração 
social em relação ao curso. Observamos 
em três alunos uma forte integração social, 
seja através da inserção em atividades 
extracurriculares, seja pela relação com os 
pares, porém nenhuma forma de integração 
acadêmica. Diferentemente do quadro anterior, 
a existência da integração social parece fazer 
com que os alunos se sintam mais motivados, 
mesmo diante de situações de reprovação em 
várias disciplinas e de perda do primeiro ano 
acadêmico. As atividades de extensão ou IC são 
destacadas nesses percursos como responsáveis 
por dar sentido à graduação e motivar para a 
aprendizagem, pensando na aplicação desses 
conhecimentos. Outros três alunos tiveram um 
percurso marcado pela integração acadêmica 
através de boa performance, mas nenhuma 
forma de integração social. Os estudantes desse 
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grupo apresentam em comum fortes disposições 
para o estudo, construídas de formas diferentes 
ao longo de sua vida. Porém, cada um tem 
motivos diversos para a falta de integração 
social, como a dedicação a trabalho em período 
integral, a moradia distante da universidade e 
características de introspecção.

Neste trabalho, enfocamos em detalhes 
apenas os percursos de integração social e 
acadêmica. Além desse tipo de percurso ser o 
mais frequente entre os entrevistados, ele nos 
ajuda a compreender, de forma mais completa, 
a permanência através da consonância de 
disposições dos alunos e da instituição.

Percursos de integração acadêmica e social

A grande maioria dos percursos (17/27) 
apresentou tanto integração acadêmica quanto 
social, considerando variações nos diferentes 
tipos de cada uma dessas integrações.

Consideramos como uma “integração 
social e acadêmica moderada” os casos de Elias, 
Sofia e Beto, pois eles se dedicaram a atividades 
extracurriculares e apresentam um histórico 
de reprovações na graduação. Os três sujeitos 
estão apenas um ano em atraso. Elias e Beto são 
bastante próximos e apresentam disposições 
muito mais voltadas para o mundo do trabalho. 
Nesse caso, disposições imediatistas e utilitárias 
relacionadas diretamente à garantia das 
condições materiais de existência e à adesão 
aos valores do mercado de trabalho, em função 
da situação socioeconômica de suas famílias. 
Ambos trabalham desde o nível médio em 
diferentes locais, de modo que essa prática 
constitui uma socialização passada e repetida 
através de experiências semelhantes (LAHIRE, 
2004). Assim, conciliaram empregos em tempo 
parcial e integral ao longo de toda a graduação, 
os quais levaram ao atraso acadêmico, segundo 
eles explicado principalmente pelas faltas e não 
pelo desempenho. Elias reconhece a importância 
dos conhecimentos aprendidos no curso na 
promoção de uma mudança de perspectiva de 
vida, pois já atua como técnico em química 

nos laboratórios de uma unidade da UNESP 
e pretende, com o mestrado, melhorar essa 
colocação. Podemos dizer que o IQ atualizou 
as disposições imediatistas e utilitárias de 
Elias e Beto associadas ao trabalho, pois lhes 
proporcionou uma formação que atendeu 
suas expectativas, ao mesmo tempo em que 
contribuiu para alterar suas visões imediatistas 
sobre a inserção profissional. Para Elias, 
inicialmente o curso técnico proporcionou 
um “emprego para toda a vida”. Porém, os 
desvios na graduação o fizeram perceber que 
uma formação sólida de nível superior lhe 
traria melhores oportunidades, fato que o 
levou a rever suas estratégias profissionais 
diante da atualização das suas disposições. 
Além disso, o envolvimento de Beto no Centro 
de Monitoramento e Pesquisa da Qualidade 
de Combustíveis, Biocombustíveis, Petróleo 
e Derivados (CEMPEQC) permitiu que suas 
necessidades econômicas fossem supridas de 
modo que ele pudesse retomar e investir nos 
seus reais interesses formativos. Guiado por 
suas disposições utilitaristas e imediatistas 
associadas ao trabalho, Beto escolheu a química 
ao invés da física, em função do leque de 
opções do mercado de trabalho. Ironicamente, 
ao quase concluir a graduação, ele reatualizou 
esse gosto anterior, atuando na docência em 
física, apoiado na formação recebida no IQ.

No caso de Sofia, as reprovações do 
primeiro ano a fizeram cair de turma. Porém, 
a aluna diz se dedicar bastante aos estudos 
e compreender o conteúdo, tendo apenas 
dificuldades de concentração nos momentos 
de avaliação, em função de um quadro de 
hiperatividade que ela enfrenta desde o início 
da escolarização. Apesar de os três terem baixo 
desempenho acadêmico, Beto e Sofia destacam 
em seu relato uma forte interação com os 
professores e funcionários, que representam 
outra forma de integração acadêmica, 
indicando que as disposições coletivas trazidas 
anteriormente ao ingresso na universidade 
foram reforçadas no IQ. Beto e Sofia têm dois 
irmãos, o que favorece a formação desse tipo 
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de disposição. Beto destaca em seu relato as 
importantes relações afetivas que estabeleceu 
com amigos do curso, como Elias, que ele chama 
de irmão, e com a Professora D. Já Sofia é muito 
extrovertida e sempre teve bom relacionamento 
com os colegas e professores. No IQ, reforçou 
essa disposição, estabelecendo um grupo de 
amigos e relações mais próximas com alguns 
funcionários (com os quais ela dividiu um bolo 
para comemorar o ingresso na universidade) e 
com a Professora D.

Ainda nesse subgrupo, encontramos nas 
histórias de Heloísa, Clara, Celina e Marcela 
percursos contrastantes, nos quais a integração 
acadêmica, representada pela boa performance, 
e social formal, através da participação em 
projetos de extensão e pesquisa, opõe-se à 
ausência de integração social informal, ou 
seja, elas apresentam pouca interação ou 
mesmo conflitos com os colegas de curso. A 
principal crítica dessas alunas é em relação ao 
clima competitivo, imaturidade, individualismo 
e deslealdade dos colegas, percebidos em 
diferentes graus. O bom desempenho delas é 
sustentado por disposições privilegiadas pela 
escola, como a adesão a modos escolares de 
aprendizagem, ascetismo e rigorismo, que 
desenvolveram ao longo da sua trajetória escolar 
ou que foram parcialmente transferidas pelo 
ambiente familiar de intenso acompanhamento 
e valorização da educação. A competição é 
vivenciada como algo extremamente negativo, 
pois a maioria das meninas já trazia marcas 
de relações ruins com situações competitivas, 
associadas a disposições individualistas. Clara 
vivenciou muitas dificuldades econômicas em 
uma trajetória familiar descendente, levando-a 
a acreditar que “não pode contar com ninguém 
além de si mesma”. Ao mesmo tempo, no início de 
sua escolarização, a aluna se sentia perseguida 
pelos professores por ter uma irmã gêmea 
univitelina que tinha desempenho escolar tão 
bom quanto o dela, o que gerava acusações de 
fraudes e, consequentemente, uma disposição 
defensiva agressiva no contexto escolar, que 
foi atualizada em diferentes momentos de sua 

trajetória. Heloísa sofreu fortes pressões de sua 
mãe para que tivesse bom desempenho escolar, 
comparando-a com outras crianças (apesar de 
ela não ajudar a aluna diretamente). Assim, 
situações de competição e comparação geram 
muita insegurança e sensibilidade na aluna, 
levando-a a esconder dos colegas seu histórico 
de quatro anos de preparação em cursos pré-
vestibulares e tentativas frustradas de ingresso 
na universidade. Celina tinha uma relação 
muito próxima com sua mãe, marcada por 
uma forte proteção, de modo que ela apresenta 
dificuldade em ser contrariada, associada 
com medo da rejeição e do fracasso. Isso se 
manifesta nas práticas esportivas, de cujos 
treinos, apesar de forte identificação, ela nunca 
participou, evitando situações competitivas. 
Essa disposição anterior é reforçada no IQ pelo 
seu ambiente competitivo entre os alunos, a 
ponto de Celina “brigar” com toda a sua sala 
e todos os colegas que dividiam o transporte 
que ela utilizava para ir à universidade. 
Contrariamente, Marcela apresentou fortes 
disposições coletivas, mantendo intensas 
e fortes relações de amizade. No ambiente 
escolar, ela frequentemente esteve em posições 
de destaque pelo seu desempenho. A relação de 
amizade de seu pai com o coordenador do curso 
de química de outra unidade da UNESP fez com 
que ele convidasse a aluna a prestar vestibular 
nessa instituição, na qual ela também reforçou 
sua disposição coletiva. Ao pedir transferência 
para o IQ, Marcela se viu em um contexto 
socializador completamente diferente, em que 
era acusada de ter “entrado pela porta dos 
fundos” da instituição e rejeitada por grupos 
de colegas já formados nos anos anteriores, 
fato que a levou a inibir completamente sua 
disposição coletiva.

A intensa integração social formal, 
através da participação em atividades 
extracurriculares, encontra ressonância nas 
disposições utilitárias e imediatistas associadas 
ao mundo do trabalho identificadas nessas 
estudantes. As dificuldades econômicas de 
Clara a levam a dedicar-se durante três anos a 
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uma atividade que não lhe dá prazer, mas que 
garante uma bolsa de pesquisa e a sensação de 
estar aproveitando as oportunidades abertas 
pela instituição. Heloísa procurou no estágio 
em laboratório a reaproximação de seus sonhos 
abandonados de formação em farmácia e a 
perspectiva de atuação futura na área. Celina e 
Marcela vivenciam no estágio nos laboratórios 
do CEMPEQC a confirmação de sua escolha 
pelo curso e a certeza quanto ao seu futuro 
encaminhamento profissional.

Nesse contexto, fica clara a 
potencialidade do conceito de disposição 
para compreender “por que indivíduos com 
diferentes experiências socializadoras passadas 
reagem de forma diferente aos mesmos stimuli 
externos” (LAHIRE, 2004, p. 27). Como já 
discutimos, o ambiente acadêmico vivenciado 
do IQ representa uma experiência relativamente 
homogênea e coerente com suas disposições; 
porém, a reação dos agentes a esse contexto 
socializador é completamente diversa. Segundo 
Lahire (2004, p. 27), as disposições representam 
o passado sedimentado dos agentes e convertido 
“em maneiras mais ou menos duradouras de 
ver, sentir e agir, isto é, em características 
disposicionais: propensões, inclinações, hábitos, 
tendências, persistentes maneiras de ser…”.

Os alunos pertencentes ao segundo 
subgrupo partilham uma forte integração social 
e acadêmica, marcada por grande envolvimento 
e identificação. Porém, a análise dos percursos 
acadêmicos nos leva à conclusão de que essa 
forte integração foi construída na universidade 
através de diferentes formas de sedução 
exercidas pela instituição. Um primeiro tipo 
de sedução observada poderia ser denominada 
captura, que opera nos alunos que pareciam 
pouco motivados pelo curso ou pela química no 
momento do ingresso na universidade. Através 
dela, a instituição parece convencer alunos 
pouco interessados em química ou na formação 
superior a vivenciarem atividades de pesquisa 
e extensão que os instigam a permanecer no 
curso. Observamos esse processo de captura nos 
retratos de Carla, Fernanda, Joana e Tamara.

Carla, Fernanda e Tamara apresentam 
disposições escolares (ascéticas e rigoristas) 
que foram formadas tardiamente, apenas no 
curso pré-vestibular, pois, ao longo de sua 
escolarização, não conseguiram perceber como 
deveriam estudar diante das fracas exigências 
escolares. Por outro lado, Tamara apresenta 
fortes disposições planificadoras, ascéticas e 
rigoristas, fruto de sua socialização familiar, 
marcada por um intenso disciplinamento para o 
estudo por parte de sua mãe. Essas disposições 
suportam o bom desempenho escolar das 
alunas, medido através da integração acadêmica 
formal. De outro modo, a integração acadêmica 
informal, a integração social formal e informal 
dessas alunas se fundamenta na participação em 
atividades extracurriculares, que representam 
diferentes ressonâncias de disposições nesse 
grupo. Carla e Fernanda apoiam seu interesse 
pelo curso na diversidade de oportunidades 
oferecidas no IQ, permitindo que Carla, 
interessada originalmente no curso de física, e 
Fernanda, interessada no curso de engenharia 
aeronáutica, consigam ajustar seus desejos 
iniciais à realidade da instituição sem vivenciar 
uma frustração. Os projetos possibilitam que 
elas percebam a diversidade da atuação do 
químico e das oportunidades oferecidas pelo IQ. 
Além do interesse pela química, outro aspecto 
das atividades é destacado nas vivências de 
Joana e Tamara. Ambas apresentam disposições 
coletivas que se encaixam perfeitamente com 
o tipo de experiência proporcionada pelos 
projetos, associados principalmente à extensão 
universitária. Tamara encontra ainda suporte 
no forte clima competitivo, que a impulsiona 
a procurar atividades extracurriculares e a 
perceber na graduação um contexto desafiador 
e motivador para o estudo.

Dentre os alunos que já ingressaram com 
interesse pelo curso de química, observamos 
outros dois tipos de sedução, diferentes da 
captura. Uma das principais características da 
instituição é o forte investimento em pesquisa, 
tendo altos padrões de qualidade como meta. 
Assim, observamos uma sedução através da 
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pesquisa nas entrevistas de Bóris, Eduardo, 
Gustavo e Verônica. Gustavo apresenta 
uma trajetória escolar excelente e interesse 
pela pesquisa, especificamente na área de 
bioquímica, anterior ao ingresso no curso, 
sendo sua trajetória acadêmica totalmente 
marcada pelo envolvimento na IC. Bóris e 
Gustavo viveram percursos profissionais 
anteriores ao curso muito difíceis em função 
de um fraco capital econômico – Bóris chegou 
a trabalhar como pedreiro –, porém sempre se 
dedicaram ao estudo, desenvolvendo métodos 
escolares-pedagógicos originais que os levaram 
à aprovação no vestibular, seguida de um 
contato quase imediato com a pesquisa, que 
hoje representa uma possibilidade real de 
ascensão social. Verônica tinha fraco capital 
cultural escolar e enfrentou várias dificuldades 
até ser aprovada no vestibular de química, que 
não era sua primeira opção. A aluna segue à 
risca os passos da irmã mais velha, que também 
não queria fazer química e se encaminhou para 
o mestrado. Ela atua no mesmo laboratório 
que a irmã e vê na IC a possibilidade de ir ao 
exterior e se inserir na pós-graduação. Apesar 
de apresentarem diferentes histórias de vida, 
esses alunos traziam disposições associadas 
à pesquisa: modo escolar-pedagógico de 
aprendizagem; rigorismo; ascetismo; reflexão; 
originalidade; liderança; racionalidade. Essas 
disposições foram plenamente reforçadas 
quando os alunos se envolveram em projetos 
de pesquisa, que representaram também uma 
possibilidade concreta de mudança de vida 
através da carreira acadêmica almejada por 
todo o grupo. Em alguns casos, em função do 
fraco capital econômico, experiências de vida 
árida e trabalhos que esses alunos tiveram que 
desenvolver antes de ingressar na universidade, 
a perspectiva da pesquisa, além do interesse 
pessoal, representa um exemplo de “vida fácil”, 
com benefícios únicos como o reconhecimento 
social e a possibilidade de viajar.

Um terceiro tipo de sedução se dá pela 
via da extensão e foi observada nos alunos 
Diogo e Laura, que apresentavam fortes 

disposições coletivas anteriores ao ingresso 
na universidade, mas que já tinham certeza 
quanto à escolha pela química e pela UNESP. 
Diogo e Laura tiveram forte envolvimento com 
a Igreja Católica, na qual tocaram instrumentos 
e se engajaram em atividades de caridade. 
Diogo estudou em colégio religioso e chegou 
a pensar em ser padre, sempre com uma 
forte preocupação com os outros e desejo de 
retorno à sociedade. Laura se envolveu nessas 
atividades ao mesmo tempo em que se dedicava 
a vários projetos culturais de dança, música e 
teatro. Diogo tinha disposições escolares mais 
sedimentadas e foi aprovado na modalidade 
bacharelado, tendo pedido transferência para 
a licenciatura no segundo ano, por achar 
o currículo muito engessado, o clima ruim 
entre os alunos, e por perceber a ausência de 
“válvulas de escape” como aquelas a que ele 
estava acostumado. Na universidade, ambos se 
dedicaram a várias tarefas até se encontrarem. 
Laura participou de atividades extracurriculares 
e atualmente estava desenvolvendo pesquisa de 
IC. Diogo reorganizou o grupo de oração na 
universidade, tem banda que toca em eventos 
acadêmicos e atua no grupo de teatro Alquimia. 
Apesar de terem atualizado disposições 
anteriores, percebemos no relato que o clima 
institucional foi decisivo para a ampliação e 
fortalecimento dessas disposições.

Considerações finais

Neste artigo, exploramos as ideias 
de integração social e acadêmica da TIE de 
Tinto (1993) para compreender a adesão ou 
pertencimento dos alunos, sugerindo que a 
combinação entre integração social e acadêmica, 
bem como a consonância de disposições, 
produzem resultados que extrapolam o sucesso 
e a permanência na universidade. Essa união 
de fatores compensa a pouca motivação dos 
alunos que não tinham optado pela química ou 
pela UNESP.

O retrato sociológico se revelou uma 
metodologia fundamental para o levantamento 
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das disposições individuais. Em nosso estudo, 
elas foram relacionadas com as disposições 
institucionais, podendo servir como ferramenta 
da TIE de Tinto (1993), que, assim como para a 
instituição, identifica como critério de “encaixe” 
nos estudantes as intenções, os objetivos e 
os compromissos institucionais, e também os 
compromissos externos. Esses retratos apontam 
para uma predominância de trajetos que 
conjugam uma integração social e acadêmica, 
favorecida por um encaixe das disposições 
anteriores atualizadas na universidade. Para 
além do uso aplicado dos retratos, percebemos 
elementos que poderiam ser explorados em 
estudos sobre trajetórias de escolarização 
e acadêmica que não costumam merecer 
grande atenção, como a heterogeneidade 
dos patrimônios familiares e o papel da 
instituição na criação, ativação e desativação 
de disposições.

Complementando a análise apresentada 
neste artigo, nossa pesquisa (MASSI, 2013) 
permite ampliar a interpretação sobre a baixa 
evasão, ao percebermos que quase todos os 
itens destacados na revisão bibliográfica como 
principais potencializadores da persistência 
e sucesso escolar já estavam presentes na 
experiência desses alunos na instituição: 
os alunos trabalham em meio período na 
universidade através das bolsas de extensão e 
pesquisa; a instituição é pequena, promovendo 
a interação entre discentes, docentes e 

funcionários, ao mesmo tempo em que é 
reconhecida e promove uma boa impressão 
nos alunos ingressantes; a maioria dos alunos 
provém da região e prefere morar em Araraquara 
durante a graduação, vivendo muito próximo 
à universidade e dividindo repúblicas com os 
colegas do curso.

Além disso, no trabalho mais amplo 
(MASSI, 2013), percebemos que os alunos de 
licenciatura, com perfil socioeconômico menos 
favorecido que os bacharéis, têm oportunidades 
de complementar sua formação ao longo da 
graduação, concluindo essa modalidade com as 
mesmas chances objetivas de inserção na pós-
-graduação e no mercado de trabalho que os 
bacharéis. Esse quadro permite que eles revertam 
seu destino provável decorrente da sua condição 
social, sendo essa mudança de vida um fator 
que contribui para o sentimento de adesão e 
pertencimento (MASSI; VILLANI, 2012).

Ao investigar o caso de uma instituição 
específica, percebemos que as condições oferecidas 
pela universidade e a conjugação da integração 
social e acadêmica foram fundamentais para 
explicar os baixos índices de evasão que tornam 
o IQ peculiar, principalmente pelas maneiras 
de criar vínculos com seus alunos.  Apesar 
desse quadro positivo, não podemos esquecer 
que alguns alunos se encontram parcialmente 
integrados ou não apresentam nenhum tipo de 
integração. Essa minoria parece não ser objeto 
de preocupação e ação institucional.
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Repercussões socioeconômicas do curso piloto de 
administração da UAB na visão de egressos e 
coordenadores

Lílian FerruginiI 
Cleber Carvalho de CastroI

Resumo

O objetivo deste estudo foi identificar os fatores que levaram os egressos 
a fazer o curso piloto de administração à distância da Universidade 
Aberta do Brasil (UAB), os possíveis benefícios socioeconômicos e 
dificuldades percebidas por eles e pelos coordenadores. A coleta de 
dados deu-se em duas etapas. A primeira foi quantitativa de cunho 
descritivo-exploratório, feita a partir de um survey aplicado aos 
egressos do curso. Para essa etapa, realizou-se a análise descritiva 
e multivariada (análise de cluster) dos dados. A segunda etapa foi 
qualitativa descritivo-exploratória, em que foram entrevistados 
coordenadores do curso, buscando identificar suas impressões acerca 
do curso e as possíveis dificuldades e benefícios que ele proporcionou 
para seus egressos. No total, 332 egressos responderam à pesquisa. 
Identificou-se que os fatores que mais influenciaram a realização do 
curso foram flexibilidade da educação à distância e a gratuidade do 
curso. Os benefícios sociais como maior capacidade de argumentação, 
aumento da autoconfiança, dentre outros, superaram os benefícios 
econômicos como aumento da renda e mudança de emprego. As 
principais dificuldades apontadas foram: falta de tempo para realizar 
as atividades do curso e dificuldade em aprender sozinho. Para os 
coordenadores, os benefícios sociais conseguidos pelos egressos também 
superaram os benefícios econômicos. Contudo, houve percepções 
opostas entre a visão dos egressos e dos coordenadores. Concluiu-se 
que o curso piloto tornou-se o marco para muitas Instituições Públicas 
de Ensino Superior (IPES) expandirem a oferta de cursos à distância, 
ao passo que conseguiu proporcionar educação superior para pessoas 
que não teriam condições nos moldes tradicionais. 
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Socioeconomic repercussions of the pilot course on 
administration by UAB as seen by its graduates and 
coordinators

Lílian FerruginiI 
Cleber Carvalho de CastroI

Abstract

The purpose of this research was to identify the factors that led 
former students to take the pilot online course on Administration 
delivered by the Open University of Brazil (UAB), the virtual 
socioeconomic benefits and the difficulties that were perceived by 
them and by the course coordinators. Data collection took place in 
two phases. The first step was quantitative and of a descriptive/
exploratory nature, conducted with a survey applied to graduates. In 
this phase, a descriptive and multi-varied analysis was performed 
(cluster analysis) on the data acquired. The second phase was 
qualitative and also of descriptive/exploratory nature, during 
which the course coordinators were  interviewed, in an attempt to 
identify their impressions about the course and any difficulties and 
benefits that it had provided the former students with. In total, 332 
graduates responded to the study. We are able to find that the factors 
that mostly drew students to course were the flexibility allowed by 
the online education and the fact that the course was free of charge. 
The social benefits, including greater capacity of argumentation and 
increased self-confidence, exceeded the economic benefits such as 
increased income and a change of job. The major difficulties indicated 
were: lack of time to perform the course activities and difficulty to 
learn on one´s own. For the course coordinators, the social benefits 
achieved by former students also exceeded the economic advantages. 
However, there were contrary perceptions between the view of 
graduates and course coordinators. Conclusion was that the pilot 
course became a landmark to several public institutions of higher 
education so that they could expand the offering of online courses, 
while it managed to provide higher education to people who would 
not stand a chance in the traditional ways.
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on administration — Socioeconomic repercussions.
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Introdução

O crescimento e desenvolvimento de uma 
sociedade e de sua respectiva região (cidade, 
estado, país) estão intrinsicamente ligados 
com o potencial educacional dos indivíduos, 
exigindo que os mesmos alcancem patamares 
educacionais cada vez mais elevados para se 
inserirem no mundo contemporâneo. 

Assim, a Educação a Distância (EaD) tem 
sido utilizada como uma ferramenta da política 
pública brasileira para alcançar o objetivo 
de aumentar a oferta de diversos cursos 
superiores e, consequentemente, aumentar o 
nível educacional da sociedade, satisfazer as 
necessidades dos indivíduos e proporcionar 
benefícios diversos para o desempenho de 
sua vida acadêmica, suas atividades laborais, 
sociais e para sua vida econômica. 

A partir de 2005, no setor público, a 
EaD assumiu proporções consideráveis com 
a criação do sistema Universidade Aberta do 
Brasil (UAB), a qual se instaurou como uma 
importante ferramenta da política pública de 
expansão da educação superior e ampliação 
das fronteiras do conhecimento (SEGENREICH, 
2009; UAB; CAPES, 2013). Em 2006, a partir da 
abertura de edital público, denominado UAB1, 
foi instituído o primeiro curso de bacharelado 
em administração à distância na área pública 
(referenciado neste estudo como curso piloto). 
No total, 22 Instituições Públicas de Ensino 
Superior (IPES) distribuídas nas cinco regiões 
do Brasil ministraram o curso, o qual teve 
início no segundo semestre de 2006, com data 
limite para finalização em 2011, variando de 
acordo com as propostas pedagógicas de cada 
instituição (MENDONÇA et al., 2011). 

A EaD, por ainda ser considerada um 
processo novo das estratégias da política 
pública de expansão e democratização do 
acesso à educação superior, deve ser avaliada 
no sentido de identificar quais são os benefícios 
que essa modalidade de educação proporciona 
para os seus egressos. Além disso, é importante 
pensar se, de fato, os objetivos da EaD estão 

sendo alcançados, tanto por parte dos alunos 
quanto de seus gestores. Partindo-se desta 
vertente, esse estudo buscou investigar os 
fatores que levaram os alunos a fazerem o 
curso, os possíveis benefícios socioeconômicos, 
bem como as dificuldades percebidas pelos 
egressos e pelos coordenadores do curso piloto 
de administração à distância. Nosso recorte 
foi estudar esses fatores no âmbito do sistema 
Universidade Aberta do Brasil, nos cursos 
ofertados de 2006 a 2011 por Instituições 
Públicas de Ensino Superior.

Referencial teórico-metodológico

Esta seção tem o objetivo de demonstrar 
a importância do potencial educacional de 
uma sociedade como fonte dinamizadora de 
desenvolvimento socioeconômico e o sistema 
UAB, que foi instituído com o objetivo de 
expandir a oferta de educação superior pública.  

A educação mostra-se relevante 
na medida em que é considerada um 
fator fundamental para o crescimento e 
desenvolvimento de uma nação. Estudos já 
realizados enfatizam que os níveis de inovação, 
crescimento e desenvolvimento tecnológico e 
econômico de um país estão proporcionalmente 
relacionados ao nível de educação alcançado 
por sua população. Assim, demonstra-se a 
importância do processo educacional para 
o sucesso econômico e social dos países 
(POCHMANN, 2004; BARBOSA FILHO; 
PESSÔA, 2010; PETERS, 2010).  

Corroborando Gylfason (2001); Sun et al. 
(2012); Jalil; Idrees (2013); Yang; McCall (2013), 
em suas pesquisas, confirmam a hipótese de que 
investimentos no setor educacional, seja em 
países desenvolvidos ou em desenvolvimento, 
são capazes de elevar o seu crescimento 
econômico. Da mesma forma, Moraes (2010, p. 
548) enfatiza que:

[...] a capacidade das nações de educarem 
sua população parece constituir um divisor 
de águas que separa o mundo moderno 
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entre aqueles que terão cada vez mais e 
aqueles que terão cada vez menos. 

Segundo Gylfason (2001), Jalil; Idrees 
(2013), Adam Smith em seus estudos já 
propunha que uma das causas da riqueza de um 
país estava diretamente relacionada ao nível de 
especialização proporcionado aos trabalhadores. 
A partir da inserção dos indivíduos no meio 
educacional, há uma maior interação e 
dinamicidade nas relações sociais, assim como 
nos aspectos relacionados às atividades laborais, 
pois o desenvolvimento de habilidades e o 
autoconhecimento dos indivíduos resultam em 
desenvolvimento e rendimento de competências 
diversas (SANTOS, 2012).

Aguiar (2012) advoga que o mercado 
de trabalho contemporâneo, independente 
do setor de atuação e das condições de 
desenvolvimento do país, tem exigido um alto 
nível de escolaridade dos indivíduos. Identifica-
-se também que pessoas mais velhas, com idade 
superior à idade escolar, atuantes no mercado de 
trabalho, têm buscado se especializar por meio 
de cursos superiores, aumentando a demanda 
por estes (FALK; BLAYLOCK, 2010).

Estudos de Barbosa Filho e Pessôa (2010) 
demonstram que investimentos em educação são 
capazes de gerar impactos positivos na média 
salarial da população. Evidenciou-se também 
que a média dos salários dos brasileiros é 40% 
abaixo da média dos salários dos americanos. 
Um dos motivos para essa diferença deve-se 
ao atraso educacional que o Brasil acumula ao 
longo de décadas (POCHMANN, 2010). 

Destaca-se também que o nível 
educacional é fator extremamente importante 
para relativizar o efeito renda, ou seja, quanto 
maior a escolaridade de uma pessoa, maiores 
tendem serem seus rendimentos, a partir da 
inclusão da sociedade a uma maior participação 
nas questões referentes à economia, à sociedade 
e à política do país (POCHMANN, 2004; 2010; 
CRUZ; TEIXEIRA; BRAGA, 2010; BARBOSA 
FILHO; PESSÔA, 2010; PETERS, 2010). O nível 
educacional também pode contribuir para 

diminuição das desigualdades sociais a partir 
de uma menor concentração de renda. 

A necessidade de investimentos na 
educação pública, com ênfase nesse estudo 
para a educação superior no Brasil, remete-nos 
a rediscutir políticas de expansão que possam 
garantir acesso à educação de qualidade para um 
contingente substancial de pessoas situadas em 
regiões desprovidas de centros de ensino presencial. 
Assim, busca-se atingir pessoas que não gozam da 
possibilidade de cursarem o ensino superior, seja 
por questões financeiras, de acesso geográfico ou 
por falta de tempo (DOURADO, 2008). 

Nesse sentido, a educação a distância, 
sob a égide da UAB, surge com o objetivo de se 
tornar uma ferramenta de apoio ao crescimento 
e difusão do sistema educacional no país, como 
será demonstrado a seguir.

A educação a distância pública no Brasil 
teve crescimento considerável a partir do ano de 
2005, após a regulamentação do sistema UAB. 
Esse sistema foi instituído em 2005 através de 
uma parceria do MEC (Ministério da Educação) 
com a ANDIFES (Associação Nacional dos 
Dirigentes das Instituições de Ensino Superior) 
e empresas estatais, com foco nas políticas e 
na gestão da educação superior. Além disso, a 
UAB é uma política pública articulada entre a 
Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC)1 
e a Diretoria de Educação a Distância (DED/
CAPES), buscando desenvolver a modalidade de 
educação a distância para expandir a educação 
superior no país frente às exigências do mercado 
de trabalho (SEGENREICH, 2009; MOTA, 2009; 
UAB; CAPES, 2013). 

Os cursos ministrados na modalidade à 
distância sob a égide do Sistema UAB propõem-
-se a funcionar como instrumentos que buscam 
a qualificação e requalificação de professores 
que atuam na educação básica, na formação de 
administradores e na formação de nível superior 
da população, incentivando o desenvolvimento 

1- Extinta em janeiro de 2011. Seus projetos migraram para as Secretarias 
de Educação Básica ou de Ensino Superior. Disponível em: <http://
educacao100distancia.blogspot.com.br/2011/12/secretaria-de-educacao-
distancia-seed-e.html>. Acesso em: 06 jun. 2014. 
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de municípios com baixos IDH (Índice de 
Desenvolvimento Humano). Nesse aspecto, busca-
-se fortalecer a educação superior no interior do 
Brasil e minimizar a concentração da oferta de 
cursos de graduação nos grandes centros urbanos, 
evitando o fluxo migratório para as grandes 
cidades, ao passo que se promove a universalização 
do acesso a uma educação pública de qualidade 
(UAB; CAPES, 2013).

Corroborando, Mendonça et al. (2011) 
advogam que o Sistema UAB pode ser 
considerado como um meio de inclusão social, 
pois parece oferecer maiores possibilidades 
de aprendizagem para atores que, em outra 
modalidade de educação, não teriam acesso ao 
ensino público. 

Para tanto, o sistema UAB sustenta-se em 
cinco eixos fundamentais: (a) expansão pública 
da educação superior; (b) aperfeiçoamento dos 
processos de gestão das instituições de ensino 
superior; (c) avaliação da educação superior a 
distância; (d) estímulo à investigação em educação 
superior a distância no país; e (e) financiamento 
dos processos de implantação, execução e 
formação de recursos humanos em educação 
superior a distância (UAB; CAPES, 2013).

O Sistema UAB funciona ainda como 
articulador entre as IPES e os governos 
estaduais e municipais, com vistas a atender 
as demandas locais por educação superior. 
Prima-se pelo fomento das ações necessárias 
ao funcionamento dessa modalidade de 
ensino, como na produção e distribuição 
de material didático impresso, aquisição de 
livros e laboratórios pedagógicos, utilização 
de tecnologias de informação e comunicação 
(TICs), capacitação dos profissionais envolvidos 
(professores, tutores, equipe de apoio), 
infraestrutura dos núcleos de educação e 
acompanhamento dos polos de apoio presencial 
(UAB; CAPES, 2013). Consoante Weidle, Kich 
e Pereira (2011), os polos presenciais são 
essenciais e indispensáveis para promover 
o desenvolvimento e o acompanhamento 
necessário aos cursos à distância, visto que 
os mesmos constituem o local onde permite 

interação presencial entre alunos e mediadores 
(tutores, professores e equipe de apoio) das 
disciplinas ali ministradas.

Há de se destacar que a EaD é em grande 
parte assumida por alunos mais adultos que 
já estão inseridos no mercado de trabalho em 
detrimento dos alunos dos cursos presenciais 
(NUNES 2009; MOORE; KEARSLEY, 2011). 
A busca por essa modalidade de educação 
remete-nos a acreditar que cada vez mais as 
pessoas têm se deparado com a necessidade de 
aprimoramento e especialização de sua força de 
trabalho (NUNES, 2009; HUH et al., 2010). 

Para demonstrar a abrangência dos 
cursos do Sistema UAB, existem atualmente 
96 instituições públicas (federais e estaduais) 
credenciadas a ofertarem cursos à distância, 
abrangendo um total de 1243 cursos ministrados 
em 674 polos de apoio presencial espalhados pelas 
diversas regiões do Brasil (UAB; CAPES, 2014). 

Objeto de estudo: o curso piloto de 
administração à distância 

O curso piloto de bacharelado em 
administração à distância foi o primeiro 
curso oferecido pelo sistema UAB, sendo uma 
articulação entre a SEED-MEC, Instituições de 
Ensino Superior Federais e Estaduais e Banco 
do Brasil, sendo este o principal financiador 
e cliente do projeto (MENDONÇA et al., 2011; 
GIEBELEN, 2011; NOVAIS; FERNANDES, 2011).

A partir da abertura de edital público, 
denominado UAB1, para viabilizar a oferta de 
curso de administração à distância, responderam 
positivamente 22 instituições distribuídas nas 
cinco regiões do Brasil. As instituições ofertaram 
o curso mediante realização de vestibular, para 
um público composto por funcionários do Banco 
do Brasil e para a “demanda social”, segundo 
exigência do próprio edital (MENDONÇA et al., 
2011; GIEBELEN, 2011).

O curso teve início no segundo semestre 
de 2006, com data limite para finalização 
em meados ou no final de 2011, variando de 
acordo com as propostas pedagógicas de cada 
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instituição (MENDONÇA et al., 2011). A opção 
pela oferta do curso de administração se deu 
em parte pela demanda existente por esse tipo 
de formação e pela relevância que a função 
do administrador representa na sociedade 
contemporânea (MATIAS-PEREIRA, 2008; 
NOVAIS; FERNANDES, 2011). 

As aulas do curso foram distribuídas 
no seguinte aporte: 80% das horas/aula das 
disciplinas deveriam ser à distância, ao passo 
que os outros 20% deveriam ser ministrados em 
encontros presenciais. Dessa forma, pretendeu-se 
elevar a qualidade do curso por definir processos 
educativos no ambiente virtual e no espaço 
presencial, por meio de aulas e provas (MATIAS-
-PEREIRA, 2008).

Vários outros cursos surgiram após o 
curso piloto, pois esse foi fundamental para 
dar apoio ao processo de institucionalização 
de distintos cursos na modalidade à distância 
(ALVES, 2012). Assim, a partir da inexistência 
de estudo semelhante, observa-se a importância 
de se identificar os fatores que influenciaram na 
escolha do curso, as repercussões socioeconômicas 
e as dificuldades que os egressos do curso piloto 
percebem após sua conclusão, assim como 
socializar as percepções de alguns coordenadores 
do curso sob várias óticas. Feita essa descrição, 
partiu-se para os métodos e procedimentos que 
deram suporte ao estudo.

Procedimentos metodológicos

A coleta de dados para realização deste 
estudo se deu em duas etapas e com diferentes 
atores. A primeira etapa foi quantitativa de 
cunho descritivo-exploratório (VERGARA, 
2006), a qual buscou identificar os fatores que 
levaram a fazer o curso, os possíveis resultados/
benefícios sociais e econômicos e dificuldades 
percebidas pelos egressos do curso piloto de 
administração à distância. 

Das 22 instituições de ensino que 
ministraram o curso piloto, 11 disponibilizaram 
um total de 3.213 contatos (e-mails) dos seus 
egressos, permitindo a realização de um survey 

autoadministrado, especificamente por meio 
eletrônico ou E-survey (COOPER; SCHINDLER, 
2003). Os pesquisados foram escolhidos 
simplesmente por serem mais acessíveis ou 
então por serem mais fáceis de serem avaliados, 
configurando-se em uma amostragem não 
probabilística por conveniência (HAIR 
JÚNIOR et al., 2009; ANDERSON; SWEENEY; 
WILLIANS, 2010). 

Vale destacar que a pesquisa foi submetida 
aos requisitos do comitê de ética da Universidade 
Federal de Lavras e realizado pré-teste para testar 
a acurácia das perguntas e respostas. A partir 
de então, o link para acesso ao questionário, 
disponibilizado no site Google docs®, foi enviado 
para os e-mails dos egressos, ficando disponível 
do dia 19 de outubro a 16 de dezembro de 2013. 

O questionário contemplou perguntas para 
identificar o perfil socioeconômico, acadêmico e 
profissional dos egressos; 1 pergunta discursiva 
(não obrigatória) e 3 perguntas que utilizaram 
uma escala de quatro pontos (1 a 4, menor a maior 
concordância, respectivamente) para identificar 
a concordância dos respondentes com variáveis 
agrupadas de acordo com os seguintes temas/
categorias: (1) fatores que levaram a fazer o curso 
de administração a distância; (2) benefícios que 
obteve com o curso; (3) dificuldades enfrentadas 
para conclusão do curso. 

Para utilização de técnicas de estatística 
multivariada, as escalas foram padronizadas 
e assumidas como intervalares (JACOBSOHN; 
FLEURY, 2005; HAIR JÚNIOR et al., 2009). As 
variáveis analisadas foram propostas de acordo 
com estudos de Quartiero (1999); Caregnato; Moura 
(2003); Kerr; Rynearson; Kerr (2006); Campos; 
Marques (2012) e, de acordo com a observação de 
um dos autores, visto ter atuado como tutora de 
várias disciplinas do respectivo curso.  

Foi utilizada também a análise de 
conglomerado, mais especificamente de cluster 
hierárquico (HAIR JÚNIOR et al., 2009), com o 
objetivo de classificar os egressos em grupos 
relativamente homogêneos com base no 
conjunto das variáveis nos temas/categorias 
(1), (2) e (3), agrupando-os por meio de padrões 
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de suas respostas. Assim, pôde-se obter a 
constituição do perfil dos pesquisados em 
relação às variáveis analisadas nesse estudo 
(MALHOTRA, 2006). 

Procedeu-se também o teste de 
confiabilidade das variáveis agrupadas nos três 
temas/categorias pelo Alfa de Cronbach, que 
mede a consistência interna das variáveis em 
cada agrupamento. Segundo Hair Júnior et al 
(2009), ele deve assumir valores acima de 0,70. 

Para tabulação, organização e análise 
dos dados, foi utilizado o software SPSS® —
Statistical Package for the Social Science 
(FIELD, 2009), utilizando-se estatística 
descritiva e multivariada. 

A segunda etapa foi de base qualitativa 
descritivo-exploratória (VERGARA, 2006), em que 
06 coordenadores (de um total de 22) do curso piloto 
de IPES distintas foram entrevistados (baseado em 
um roteiro semiestruturado) buscando identificar 
suas impressões e percepções sobre o curso e sobre 
as possíveis dificuldades e resultados/benefícios 
galgados pelos discentes após finalização do 
curso. Essa etapa também se caracteriza por uma 
amostragem não-probabilística por conveniência 
(HAIR JÚNIOR et al., 2009; ANDERSON; SWEENEY; 
WILLIANS, 2010). Os nomes dos coordenadores e 
de suas respectivas instituições foram tratados em 
absoluto sigilo, divulgando-se apenas resultados 
consolidados. Os coordenadores foram então 
nomeados como C01, C02, C03, C04, C05 e C06, 
de acordo com a ordem das entrevistas realizadas.  

Por fim, as entrevistas foram transcritas e o 
seu tratamento e a interpretação se deram a partir 
da análise de conteúdo proposta por Bardin (2007), 
pois se buscou atingir maior descrição no conteúdo 
das mensagens repassadas pelos entrevistados, ao 
passo que essa técnica teve o objetivo de enriquecer 
o conteúdo das mensagens capturadas. 

Resultados

Na presente pesquisa, responderam 
positivamente 350 egressos. Contudo, somente 
332 foram considerados na amostra devido à 
exclusão de dados missing e outiliers (HAIR 

JÚNIOR et al., 2009). Do total de respondentes, 
56% são do sexo masculino e 44%, do sexo 
feminino. Isso demonstra, ainda que de forma 
tímida, a predominância do sexo masculino 
sobre o feminino na área administrativa.   

Em relação à faixa etária, 34,3% dos 
respondentes possuem de 41 a 50 anos; 
29,8% dos egressos concentram-se entre 31 a 
40 anos; 27,7% têm de 51 a 60 anos, o que 
demonstra um caráter mais velho dos alunos 
que realizaram o curso piloto de administração 
a distância, sendo esse fato também relatado 
por alguns coordenadores (demonstrado na 
subseção seguinte) e enfatizado nos estudos de 
Nunes (2009) e Moore; Kearsley (2011).

A maioria dos pesquisados encontram-se 
casados (73,2%), 11,7% são solteiros, 10,8% 
separados/divorciados. A partir de tais dados, 
observa-se que pessoas mais velhas e casadas 
têm, na modalidade de educação à distância, uma 
oportunidade para aprimorar e especializar sua 
força de trabalho no mercado contemporâneo 
(NUNES, 2009; HUH et al., 2010).

Relativo ao vínculo empregatício, 
observou-se que 82,9% são funcionários 
públicos, 11,4% funcionários de empresas 
privadas. O maior número de respondentes 
prevaleceu na faixa salarial acima de R$7.500,00 
(31,6%) e de R$ 3.000,01 a R$ 4.500,00 (20,2%).  

Quanto à escolaridade antes do curso, 
52% tinham somente o ensino médio, 27% 
graduação incompleta, 12% graduação 
completa e 9% pós-graduação (lato ou stricto 
sensu). Identifica-se que as pessoas com idade 
superior à idade escolar, atuantes no mercado 
de trabalho, têm buscado se especializar por 
meio de cursos superiores, aumentando assim 
a demanda por estes (FALK; BLAYLOCK, 
2010). Esse fato demonstra a importância de 
maior investimento e expansão da oferta de 
cursos superiores à distância para promover 
maior qualificação e especialização da mão 
de obra, o que pode elevar o crescimento 
econômico da região (GYLFASON, 2001; SUN 
et al., 2012; JALIL; IDREES, 2013; YANG; 
MCCALL, 2013). 
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Quando questionados a respeito do 
tempo longe dos bancos escolares antes de 
iniciar o curso piloto, 46% disseram estar há 
mais de 12 anos sem estudar; 14% acima de 3 
a 6 anos; 12% até 1 ano; 10% acima de 1 a 3 
anos e acima de 6 a 9 anos (cada) e; 8% acima 
de 9 a 12 anos. A justificativa pela maioria 
dos pesquisados estar há mais de 9 anos longe 
dos bancos escolares está relacionada à sua 
faixa etária, a qual está acima da média dos 
indivíduos em idade escolar. 

Após a apresentação do perfil 
socioeconômico, acadêmico e profissional dos 
egressos pesquisados tem-se a análise do perfil 
relativo aos temas/categorias de interesse, feita 
com base na metodologia de análise cluster 
hierárquico (HAIR JÚNIOR et al., 2009). 

Análise de cluster

Primeiramente, para apurar a acurácia 
das variáveis aglomeradas e testar a confia-
bilidade interna de cada tema/categoria, foi 
adotado o teste de confiabilidade de Alfa de 
Cronbach (HAIR JÚNIOR et al., 2009). Os coefi-
cientes para cada tema/categoria analisada no 
estudo encontram-se na Tabela 1. 

Tabela 1 – Coeficientes Alfa de Cronbach

Tema/categoria Alfa de 
Cronbach

Número 
de itens 

Fatores que levaram a fazer o curso de 
Administração a distância 0,67 11

Benefícios que obteve com o curso 0,89 12

Dificuldades enfrentadas para conclusão 
do curso 0,86 10

Fonte: Dados da pesquisa

Conforme observado, apesar do Alfa 
de Cronbach em um tema/categoria não ter 
sido totalmente satisfatório (0,70), deu-se 
continuidade na análise dos dados pelo valor 
ter sido bem próximo do ideal. 

Para a análise de cluster hierárquico, 
optou-se por formar apenas dois clusters 
devido à escala de quatro pontos utilizada e 
para melhor definir aqueles que tiveram maior 
ou menor concordância com as variáveis, 
evitando-se um posicionamento neutro dos 
grupos formados. Assim, identificou-se o 
Grupo 1 (maior concordância) e o Grupo 2 
(menor concordância). A partir da extração dos 
agrupamentos, procedeu-se à análise descritiva 
dos agrupamentos através da técnica crosstabs. 
Destaca-se, que em todos os temas/categorias, 
alguns dados do perfil dos pesquisados não 
foram expostos na análise por não apresentarem 
resultados relevantes. 

Análise dos fatores que levaram 
a fazer o curso de administração 
à distância

 
Nesse tema/categoria, os respondentes 

foram agrupados nos 2 clusters da seguinte 
forma em relação aos seus escores de 
concordância com as variáveis analisadas.  

Tabela 2 – Frequência dos respondentes em relação ao 
nível de concordância com as variáveis do tema/categoria 
(1) Fatores que levaram a fazer o curso de Administração 
a distância

Agrupamento Frequência Porcentagem 

Grupo 1 - Maior concordância 239 72%

Grupo 2 - Menor concordância 93 28%

Total 332 100%

Fonte: Dados da pesquisa

            
Depreende-se que houve grande 

expressividade em relação ao grupo 1 (maior 
concordância) com as variáveis pesquisadas, o 
que mostra que essas variáveis influenciaram 
os egressos na escolha do curso.  

Na tabela 3 são apresentados os resultados 
obtidos com a divisão dos clusters pelo tema/
categoria (1). Cada variável é listada com suas 
respectivas médias das respostas dos pesquisados 
em cada cluster. 
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Tabela 3 – Média das respostas das variáveis em cada cluster

Fatores que levaram a fazer o curso 
de Administração a distância

Cluster 1 Cluster 2

Maior 
concordância

Menor 
concordância

Flexibilidade da EaD 3,81 3,80

Gratuidade do curso 3,83 3,57
Necessidade de me manter 
atualizado 3,62 3,46

Possibilidade de melhoria de 
emprego 3,60 2,04

Possibilidade de melhoria salarial 3,59 1,76

Preparar-me para o mercado de 
trabalho 3,29 2,11

Era o curso que eu desejava 2,85 2,67

Já trabalhava na área 2,73 2,96

Ter uma profissão 2,91 2,05

Pretensão de fazer mestrado ou 
doutorado 2,63 2,34

Influência de parentes e amigos 2,03 1,66

Fonte: Dados da pesquisa

A partir da tabela 3, podem-se inferir 
algumas observações a respeito das variáveis. Na 
variável flexibilidade da EaD, a qual teve escores 
médios de concordância bem próximos no cluster 
1 e 2, demonstra-se que houve homogeneidade 
na percepção dos respondentes. Já a possibilidade 
de melhoria salarial foi a variável que apresentou 
maior diferença de concordância entre os dois 
clusters, demonstrando visões divergentes entre 
os pesquisados. 

Partindo-se para os crosstabs, ao se 
analisar os clusters formados com o perfil 
dos respondentes, a percepção de homens e 
mulheres não foi diferentemente expressiva em 
relação às variáveis analisadas. 

Já em relação à faixa etária, identificaram-
-se algumas particularidades. Dos pesquisados, 
88,9% dos que se encontram na faixa etária entre 
25 a 30 anos demonstraram maior concordância 
com as variáveis analisadas no tema/categoria 
(1). Isso demonstra que aqueles considerados mais 
novos sofreram maiores influências na hora de 
escolherem/fazerem o curso, em detrimento das 
outras faixas etárias pesquisadas. 

Em relação à escolaridade antes do curso, 
aqueles que possuíam somente ensino médio 

foram os que marcaram os maiores escores de 
concordância quando perguntados a respeito 
das variáveis que influenciaram a fazer o curso 
piloto. Isso pode ser explicado, pois com o 
curso eles buscavam, entre outros atributos, 
flexibilidade da EaD: por terem que conciliar 
trabalho, família e estudos; pela necessidade de 
se manterem atualizados perante o mercado de 
trabalho (AGUIAR, 2012); pela possibilidade de 
melhoria de emprego e melhoria salarial. Essas 
últimas variáveis corroboram os estudos de 
(POCHMANN, 2004, 2010; CRUZ; TEIXEIRA; 
BRAGA, 2010; BARBOSA FILHO; PESSÔA, 
2010; PETERS, 2010), em que o aumento do 
nível de escolaridade remete a emprego e a 
salários melhores.

Em relação ao tempo longe dos bancos 
escolares antes de iniciar o curso, em todas 
as faixas analisadas, a proporção daqueles 
agrupados no cluster 1 foi maior que daqueles 
agrupados no cluster 2. Tal resultado demonstra 
que, independente do tempo longe dos bancos 
escolares, a percepção dos egressos sobre os fatores 
que levaram a fazer o curso de administração à 
distância foi relativamente positiva. 

Análise dos benefícios que obteve com o curso

A frequência dos 332 respondentes para 
cada cluster formado pode ser visualizada na 
tabela 4.   

Tabela 4 – Frequência dos respondentes em relação ao 
nível de concordância com as variáveis do tema/categoria (2) 
benefícios que obteve com o curso

Agrupamento Frequência Porcentagem 

Grupo 1 - Maior concordância 163 49,1%

Grupo 2 - Menor concordância 169 50,9%

Total 332 100%

Fonte: Dados da pesquisa

 Observa-se que não houve grande diferença 
entre o número de egressos que avaliaram os 
benefícios obtidos com o curso (pesquisados nesse 
estudo) com maior ou menor concordância. 
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Destaca-se na tabela 5 que a variável 
mudei de emprego foi aquela, entre as 
analisadas, que obteve menor diferença entre 
os escores médios de concordância no cluster 
1 e 2, demonstrando maior homogeneidade na 
percepção dos respondentes, em detrimento das 
outras variáveis. Já a variável aumentou meu 
salário foi a que apresentou maior diferença de 
concordância entre os respondentes agrupados 
nos dois clusters, demonstrando visões 
discrepantes entre eles. Isso pode ser explicado 
,pois algumas instituições (privadas ou públicas) 
incentivam seus colaboradores a obterem 
maior nível educacional por meio de aumentos 
salariais, como demonstrado por um coordenador 
ao se referir à política de recursos humanos da 
sua instituição, a qual proporciona aumentos 
salariais a partir do aumento da titulação.  

Tabela 5 – Média das respostas das variáveis em cada cluster

Benefícios que obteve com o curso
Cluster 1 Cluster 2

Maior 
concordância

Menor 
concordância

Tenho maior capacidade de 
argumentação

3,77 2,98

Desenvolvi meu senso critico 3,66 2,95

Aumentou minha autoconfiança 3,70 2,91

Estou mais receptivo a mudanças 3,61 2,91

Aproveito para praticar novas 
habilidades

3,67 2,73

Melhorou a qualidade do meu 
trabalho

3,61 2,63

Passei a sugerir mudanças no 
trabalho

3,57 2,53

Utilizo com frequência os 
conhecimentos que aprendi

3,47 2,55

Aumentou minha rede de contatos 3,22 2,44

Desenvolvi mais habilidades com 
computador

3,03 2,10

Aumentou meu salário 2,72 1,30

Mudei de emprego 1,66 1,08

Fonte: Dados da pesquisa

Quando se analisa a relação do sexo 
dos respondentes com as variáveis do tema/
categoria (2), percebe-se maior incidência de 
mulheres (58,9%) que marcaram maiores escores 
de concordância em relação às variáveis, contra 
41,4% dos homens. Assim, percebe-se que as 

mulheres tiveram uma percepção mais positiva 
dos benefícios obtidos com o curso piloto em 
relação à percepção dos homens. 

Ao se analisar a relação da faixa etária 
dos respondentes com as variáveis do tema/
categoria (2), a faixa etária de 25 a 30 anos foi a 
que teve a maior representatividade (em termos 
relativos) de respondentes agrupados no cluster 
1, sendo aqueles que percebem os benefícios de 
forma mais expressiva. Em todas as outras faixas 
etárias, os respondentes (em termos relativos) 
tiveram menor concordância com as variáveis 
(agrupados no cluster 2). Pode-se inferir, a partir 
dos dados supracitados, que, o curso piloto, 
apesar de ter tido uma representatividade maior 
de pessoas com idade acima da idade escolar, 
foram os mais jovens (abaixo de 30 anos) que 
perceberam mais expressivamente os benefícios 
obtidos com o curso. Isso pode ser explicado, 
pois foram analisadas variáveis como: maior 
capacidade de argumentação; desenvolvimento 
de seu senso crítico; aumento da autoconfiança, 
dentre outras, o que mostra que os mais jovens, 
por serem talvez menos inexperientes, ainda 
estejam buscando meios de se especializarem e 
adquirirem novas habilidades e competências.   

Relativo ao tempo longe dos bancos 
escolares, destaca-se que os respondentes que 
estavam acima de 6 a 12 anos longe dos estudos 
relataram maiores escores de concordância 
com as variáveis analisadas. Isso leva-nos a 
inferir que os egressos que já estavam há um 
tempo relativamente amplo longe dos estudos 
conseguem perceber de forma mais expressiva 
os benefícios que o curso lhes proporcionou. 

Quando se analisa o grau de escolaridade 
dos respondentes, relativo à sua percepção sobre 
os benefícios proporcionados pelo curso, aqueles 
que tinham antes do curso somente ensino médio 
são também os que marcaram os maiores escores 
de concordância. Tal fato demonstra que o grau 
de escolaridade dos egressos antes de terem 
iniciado o curso foi um fator que contribuiu na 
sua percepção sobre os benefícios alcançados.  

A respeito do fato de exercerem a profissão 
de administradores, entre aqueles que exercem a 
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profissão de administradores, a percepção sobre 
os benefícios obtidos com o curso foi positiva 
(59,2% - cluster 1) contra (40,8% - cluster 2).  
Entre os pesquisados que não exercem a profissão 
de administrador, a proporção sobre o grau de 
concordância é oposta (44,5% - cluster 1) contra 
(55,5% - cluster 2). Pode-se inferir que aqueles que 
trabalham como administradores são capazes de 
perceber com maior expressividade os benefícios 
galgados com o curso, talvez por poderem praticar 
os conhecimentos obtidos no curso em seu local de 
trabalho; pelo desenvolvimento de senso crítico; 
por terem maior capacidade de argumentação; por 
se sentirem mais autoconfiantes, dentre outros.  

Análise das dificuldades enfrentadas pelos 
egressos para conclusão do curso

Na tabela 6, pode ser observada a relação 
dos escores de concordância dos pesquisados 
relativos às variáveis pesquisadas no tema/
categoria dificuldades enfrentadas para 
conclusão do curso.

Tabela 6 – Frequência dos respondentes em relação ao 
nível de concordância com as variáveis do tema/categoria (3) 
Dificuldades enfrentadas para conclusão do curso

Agrupamento Frequência Porcentagem 

Grupo 1 - Maior concordância 136 41,0%

Grupo 2 - Menor concordância 196 59,0%

Total 332 100%

Fonte: Dados da pesquisa

Nesse tema/categoria, o cluster 2, com 
59% dos pesquisados, mostra um lado positivo 
do curso, visto que as variáveis pesquisadas não 
foram expressivas na percepção dos egressos. 
Tem-se, na tabela 7, a média dos escores de 
concordância para cada variável.

Partindo-se para a análise de crosstabs dos 
clusters com o perfil dos egressos, identifica-se 
que, para os homens, o curso gerou menor grau 
de dificuldade, visto que 60,2% deles relataram 

menores escores de concordância com as variáveis 
analisadas, contra 57,5% de mulheres. 

Tabela 7 – Média das respostas das variáveis em cada cluster

Dificuldades enfrentadas para 
conclusão do curso

Cluster 1 Cluster 2

Maior 
concordância

Menor 
concordância

Falta de tempo para realizar as 
atividades do curso

2,85 1,73

Dificuldade em aprender sozinho 2,79 1,48

Dificuldade para realizar atividades 
semanais

2,60 1,52

Dificuldade em interagir com 
professores tutores

2,38 1,63

Dificuldade em acompanhar 
conteúdo das disciplinas

2,60 1,47

Dificuldade para realizar provas 
presenciais

2,43 1,40

Dificuldade com recursos técnicos 
plataforma

2,38 1,41

Dificuldade em interagir com colegas 2,25 1,44

Dificuldade de deslocamento até 
o polo

2,07 1,32

Dificuldade em acessar internet 2,10 1,23

Fonte: Dados da pesquisa

Relativo à faixa etária, em todas elas 
(com exceção de até 24 anos - 1 egresso), 
os respondentes foram agrupados em maior 
número no cluster 2. Sendo assim, eles não 
demonstraram terem tido grandes dificuldades 
para conclusão do curso. Julgava-se que aqueles 
com faixa etária mais elevada relatariam 
maiores dificuldades, visto terem passado mais 
tempo longe dos bancos escolares. A partir 
desses dados, pode-se afirmar, ainda que com 
ressalvas, que o processo didático-pedagógico 
do curso piloto foi eficiente no processo de 
ensino-aprendizagem para todas as faixas 
etárias pesquisadas.  

Semelhante aos resultados supracitados, 
os obtidos para o nível de escolaridade dos 
respondentes antes do curso também foram de 
encontro ao esperado. Em todos os níveis de 
escolaridade, a maior percentagem de respondentes 
relatou menores escores de concordância. Isso 
mostra que o grau de escolaridade dos pesquisados 
antes do curso não foi fator determinante para sua 
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percepção a respeito das dificuldades enfrentadas 
e elas não foram motivo para os mesmos 
abandonarem ou terem uma percepção negativa 
do curso.

Corroborando os resultados, quando se ana-
lisa o tempo longe dos estudos, identifica-se que, 
independente do tempo longe dos bancos escola-
res, os egressos (em maior porcentagem) relataram 
menor concordância com as variáveis analisadas, 
relatando um ponto positivo do curso piloto.

Destaca-se também que aqueles que se sen-
tem preparados para atuarem como administrado-
res marcaram menores escores de concordância re-
lativos às dificuldades enfrentadas para conclusão 
do curso. Assim, demonstra-se que os respondentes 
conseguiram aprender e assimilar o conteúdo apli-
cado nas disciplinas, visto estarem preparados para 
o mercado de trabalho na sua área de formação. 

Depreende-se que o tema/categoria (3) teve 
baixos escores de concordância dos pesquisados, o 

que nos remete a crer que os egressos (sob sua ótica) 
não passaram por dificuldades expressivas para 
concluírem o curso piloto. Ademais, pode-se 
inferir que as dificuldades enfrentadas foram, 
de alguma forma, importantes para garantir 
uma aprendizagem eficiente, pois grande parte 
dos pesquisados sente-se mais confortável para 
procurar emprego e para atuar profissionalmente 
como administrador.

Análise qualitativa dos dados 

No quadro 1 são esboçados, de forma 
sucinta, os relatos e percepções dos seis coor-
denadores entrevistados relativos às peculiarida-
des do curso piloto e a respeito dos benefícios/
dificuldades dos egressos, além das conclusões 
desta etapa do estudo. Destaca-se que os 22 co-
ordenadores foram contatados, mas somente 06 
concederam entrevista. 

Quadro 1 – Síntese da percepção dos coordenadores do curso

Categoria de 
análise Fragmentos ilustrativos Algumas conclusões do estudo

Expectativas 
iniciais sobre o 
curso

Grande aprendizado! Apesar de ser um curso de bacharelado em 
administração, a modalidade era totalmente diferente da modalidade 
presencial; C02, “foi um grande processo de aprendizado que não 
envolveu somente alunos, mas também todo o corpo social do curso”.

O aprendizado adquirido no curso (piloto) deu 
margem para que as universidades ampliassem a 
oferta de cursos à distância.

Principais 
dificuldades 
enfrentadas pela 
coordenação do 
curso. 

Preconceito por parte dos colegas de trabalho e dos próprios alunos; 
falta de conhecimento sobre o real papel e funcionamento da EaD; 
precário material didático; deficiência da infraestrutura dos polos de apoio 
presencial; falta de mão de obra qualificada de professores e tutores. 

Apesar dos cursos serem a distância, ainda são 
necessários polos presenciais para apoiar os alunos. 
Mão de obra capacitada para atuar em cursos EaD 
ainda é um entrave ao sistema e, por fim, o preconceito 
e resistência a esse modelo de educação é um fator que 
impede melhora na sua qualidade e na sua expansão.

Maiores 
dificuldades en-
frentadas pelos 
alunos durante 
o curso 

Adaptação ao modelo EaD, especialmente em disciplinas exatas; alunos 
de EaD precisam ser mais disciplinados; “lidar com recursos tecnoló-
gicos foi uma grande barreira enfrentada pelos nossos alunos”, C02; 
dificuldade de acesso à internet e bibliotecas precárias em alguns polos; 
alunos mais velhos e longe dos bancos escolares há muito dificultou 
lidarem com recursos tecnológicos (plataforma de ensino).

Alunos mais velhos e muito tempo longe dos bancos 
escolares, regras rígidas e com cronograma limitado 
ampliaram as dificuldades dos alunos com a “nova” 
modalidade de educação.

Benefícios 
conseguidos 
pelos egressos

Benefícios sociais (autoestima, inserção social, aumento do Network, 
possibilidade de realizar cursos de especialização, pós-graduação e 
outros concursos). “Acredito que tenha sido a realização de um sonho 
de concluir um curso superior”, C04. 

Os benefícios sociais conseguidos pelos egressos 
superam os benefícios econômicos, visto somente um 
entrevistado ter dito que, devido à política de RH da 
sua instituição, os egressos conseguiram obter ganhos 
salariais a partir da conclusão do curso (piloto).

Expectativas ini-
ciais em relação 
ao curso foram 
atingidas

Todos os entrevistados disseram que as expectativas foram atingidas e até 
“hiper-superadas”, C02. C03 relatou que, além de ter atingido os objetivos 
do curso, “a instituição hoje tem se mostrado cada vez mais favorável a 
essa modalidade de ensino e o preconceito local se reduz a passos largos”. 

O curso piloto foi um grande desafio para os 
coordenadores. Contudo, apesar de muitos esforços 
e dificuldades encontradas, o curso teve seu êxito e 
“abriu as portas” para novos cursos EaD.

Comentário 
que achar per-
tinente sobre o 
curso (piloto).

C02 afirmou que “o projeto piloto literalmente não acabou”, pois 
muitas pessoas e universidades ainda aproveitam da experiência para 
utilização em outros cursos. A expansão da UAB se deve à experiência 
do curso piloto.

O curso piloto foi um importante instrumento de 
expansão da educação superior em muitas IPES, 
visto ter sido, em muitas delas, o primeiro curso de 
graduação com tal envergadura ministrado a distância.

Fonte: Dados da pesquisa 
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A partir de tais relatos, identifica-se que 
,para os coordenadores pesquisados, o curso 
piloto proporcionou grande experiência e 
garantiu aprendizado que culminou na expansão 
de novos cursos na modalidade à distância. 
Apesar de o curso ter demandado esforços e 
dedicação tanto dos coordenadores quanto 
dos egressos, o mesmo ampliou as chances e 
oportunidades para muitos alunos obterem uma 
titulação de graduação e desenvolverem novos 
conhecimentos e habilidades perante o mercado 
de trabalho, visto que os maiores benefícios 
obtidos se referem a questões sociais.

Conclusões

A partir da percepção dos egressos e 
coordenadores pesquisados, podem-se inferir 
algumas considerações. No conjunto de variáveis 
analisadas a respeito dos fatores que levaram os 
egressos a fazerem o curso, as mais expressivas 
foram, flexibilidade da EaD: gratuidade do curso e 
necessidade de manter atualizado, demonstrando 
que os aspectos de gerenciamento do tempo e 
local de estudo (flexibilidade) foram os principais 
influenciadores para a escolha do curso piloto. 

Identificou-se que os benefícios 
sociais como “tenho maior capacidade de 
argumentação”; “desenvolvi meu senso 
crítico”; dentre outros foram mais perceptíveis 
que os benefícios econômicos como “aumento 
de salário”, o que em parte contraria a visão 
de vários a respeito da proporcionalidade do 
aumento da escolaridade e aumento da renda.

Relativo às dificuldades enfrentadas para 
conclusão do curso, no geral, os egressos relataram 
menor concordância com as variáveis analisadas, 
mostrando-se um lado positivo do curso piloto.

Na visão dos coordenadores, o curso 
piloto foi um grande desafio. Contudo, a partir 
de muitos esforços e dificuldades, o curso teve 
seu êxito e “abriu as portas” para novos cursos 
na modalidade a distância. O preconceito e 
resistência à EaD foi um fator que em parte 
“atrapalhou” sua qualidade e expansão. Eles 
também destacaram que os benefícios sociais 

conseguidos pelos egressos superaram os 
benefícios econômicos.

No que tange aos resultados gerais, 
identifica-se que o curso piloto foi um importante 
instrumento de expansão da educação superior 
pública em muitas IPES, visto ter sido, em 
muitas delas, o primeiro curso de graduação em 
administração com tal envergadura ministrado 
a distância. O mesmo foi capaz de proporcionar 
educação superior para pessoas que há muito 
haviam deixado os bancos escolares e não 
possuíam recursos (financeiros, de tempo, 
de mobilidade, dentre outros) para aderirem 
aos cursos superiores do modelo de educação 
tradicional (presencial). 

Apesar de ter abrangido um número 
expressivo de respondentes válidos (332), os 
resultados e as contribuições desse estudo 
devem ser analisados com certa cautela. Das 
22 IPES que ministraram o curso, apenas 11 
repassaram o contato dos egressos e somente 
6 coordenadores concederam entrevistas, 
caracterizando-se como uma amostra não 
probabilística por conveniência, fato este que 
inviabiliza generalizar os resultados a todos os 
egressos do curso piloto. Outra limitação diz 
respeito às variáveis analisadas em cada tema/
categoria pesquisadas, as quais se basearam 
em alguns estudos presentes na literatura e na 
percepção de um dos autores. Assim, é possível 
que algumas variáveis que identificassem certos 
aspectos (dentre os temas/categorias analisadas) 
não foram abordadas nesse estudo. 

O teste de confiabilidade do Alfa de 
Cronbach das variáveis do tema/categoria 
fatores que levaram a fazer o curso de 
administração teve um valor abaixo do mínimo 
aceitável (mas muito próximo do ideal). Por essa 
razão, devem-se analisar os resultados obtidos 
nesse tema/categoria com certa limitação. 

Na fase qualitativa da pesquisa há, de se 
considerar possíveis vieses devido à ocorrência 
de subjetividade inerente à análise de conteúdo. 

Para novas pesquisas, julga-se procedente 
analisar em outros cursos ministrados na 
modalidade a distância, como, por exemplo, 
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no Programa Nacional de Formação em 
Administração Pública (PNAP), as mesmas 
ou novas variáveis pesquisadas. Assim será 
possível identificar os possíveis benefícios 
socioeconômicos obtidos pelos alunos, as 
dificuldades encontradas por eles para conclusão 
do curso e os fatores que os levaram a escolher 
determinado curso, visto a pouca expressividade 
de estudos que analisam esses aspectos. 

Assim, a EaD, por ser ainda considerada 
uma recente modalidade de educação, 

necessita ser monitorada em seus vários 
aspectos, seja pedagógico-metodológico, 
nos processos de gestão, no uso das 
Tecnologias de Informação e Comunicação e, 
principalmente, no que tange aos resultados 
que esta modalidade tem proporcionado aos 
seus egressos e para sociedade em geral, seja 
como meio de capacitação e especialização 
das pessoas para atuação no mercado de 
trabalho, seja para a formação de cidadãos 
para a vida social. 
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¿Se trabajan de forma interdisciplinar música y 
matemáticas en educación infantil?

Rocío Chao FernándezI

María Dorinda Mato VázquezI

Andrea Mª López ChaoI

Resumen

El propósito de esta investigación es analizar si se trabajan de 
manera interdisciplinar las materias de música y matemáticas en 
los primeros años de escolaridad. Opción metodológica que en 
los últimos años está recibiendo un gran empuje en esta etapa 
educativa, en contraposición a los modelos tradicionales. La muestra 
está formada por 360 profesores de educación infantil y educación 
musical de colegios públicos y concertados de la provincia de A 
Coruña (Galicia, España). Para llevar a cabo el análisis se diseñó 
un cuestionario que se aplicó en noviembre de 2013. Los resultados 
reflejan que la mayoría de profesores pertenece a centros públicos 
y le otorgan la misma importancia a las asignaturas de música y 
matemáticas. Consideran que es importante trabajarlas de forma 
interdisciplinar, pues de este modo mejora la formación integral del 
alumnado. Sin embargo, no se sienten capacitados para abordar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de este modo. En la mayoría de 
los casos son distintos profesores quienes imparten ambas materias 
y no programan ni utilizan materiales y actividades de forma 
conjunta, aunque evalúan de forma interdisciplinar. Por último, en 
la discusión, se realizan ciertas consideraciones finales que ponen 
de manifiesto el porqué es importante la investigación, pues los 
resultados obtenidos nos permiten conocer la realidad de nuestras 
aulas, y nos inducen a afirmar la necesidad de la formación 
del profesorado para dar impulso a la enseñanza-aprendizaje 
de música y matemáticas de educación infantil a través de la 
interdisciplinariedad.
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Are music and mathematics worked on in an 
interdisciplinary way during early childhood education?

Rocío Chao FernándezI

María Dorinda Mato VázquezI

Andrea Mª López ChaoI

Abstract

The purpose of this investigation is to analyse whether music and 
mathematics are subjects taught in an interdisciplinary way in 
the earliest school years, a methodological option that had a great 
impact in the past few years on this educational stage, opposed to 
the traditional methods.The sample is made up by 360 teachers of 
early childhood education and musical education from both public 
and private schools in the province of a Coruña (Galicia, Spain). 
To carry through the analysis, we designed a questionnaire that 
was applied in November 2013. The results show that most of the 
teachers belong to public schools and give the same importance 
to both subjects, music and mathematics. They consider that it is 
important to work on them in an interdisciplinary way, as that 
improves the integral academic training of students. In the majority 
of the cases, there exists a different teacher for each subject, and 
they do not program or use materials and activities jointly, although 
they do evaluate in a interdisciplinary manner. Lastly, in the 
discussion we make certain final considerations that evidence what 
makes investigation important, as our findings allow us to know 
what is happening in the classrooms and lead us to confirm the need 
for teacher education to give an impulse to the teaching-learning 
process of music and mathematics through interdisciplinarity.
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Introducción

Coincidimos con Castro (2008) cuando 
asevera que la educación infantil es una etapa 
fundamental en el proceso de formación y 
desarrollo integral de la persona, que debería 
atender a condiciones materiales, atenciones 
físicas, relaciones humanas afectivas y estímulos 
que activen su desarrollo físico y mental. 
Además, numerosos estudios, entre los que se 
encuentra el realizado por Gómez Martín (2012), 
aseguran que no se debe ignorar una etapa tan 
fundamental en la formación de una persona y 
que tanto la condicionará en el futuro. Es por 
eso que la escuela es un contexto enriquecedor 
en el desarrollo de los niños y niñas al 
permitirles construir su personalidad, ampliar 
sus experiencias y favorecer su socialización.

Por tanto, basándonos en la corriente 
constructivista, para llegar a una educación 
de calidad, el proceso de enseñanza debe 
ser percibido y llevado a cabo como un 
procedimiento dinámico, participativo e 
interactivo. Estamos de acuerdo con Alsina 
y Escalada (2008) cuando afirman que con el 
fin de construir conocimiento deben buscarse 
métodos para que los/as niños/as se involucren 
en la resolución de problemas, llevándose a 
cabo un aprendizaje autónomo y auto dirigido. 
Por tanto es importante crear grupos de 
aprendizaje en los que las personas trabajen 
de manera conjunta e interdisciplinar. Para 
ello será necesario plantear actividades que 
logren despertar el interés del alumnado y que 
permitan la observación y la experimentación.

En paralelo consideramos que la 
formación permanente del profesorado es 
un requisito indispensable para el desarrollo 
profesional de todo docente, y la preocupación 
por saber cómo, de qué modo, con qué modelos 
y si el conocimiento se actualiza, es cada vez 
más común en los ámbitos de investigación 
y evaluación educativa, pues la calidad de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje y la 
formación del profesorado se materializan en 
el aula.

En la formación del profesorado de 
educación infantil, en los últimos años, 
irrumpen con fuerza las didácticas específicas, 
que conjugan el conocimiento didáctico 
con el contenido científico específico. Estos 
conocimientos aportan un marco teórico capaz 
de dirigir la formación del profesorado hacia 
un planteamiento analítico hiperespecializado, 
en el que cada disciplina contribuye al 
conocimiento. Esta opción puede ser criticada 
por algunos profesionales que alegan 
conducir a la desconexión de saberes, sin 
aportar las necesarias pautas de integración. 
Pero, también se plantea la necesidad de 
utilizar el diálogo disciplinar, entendido 
como un espacio que permita articular el 
conocimiento de las diferentes materias en 
el estudio de los hechos del mundo. Es decir, 
se produce un constante ir y venir entre las 
diferentes ópticas (BONIL et al., 2004). Por tanto 
este fenómeno no puede estudiarse desde una, 
sola perspectiva pues la conjunción de varias 
posee un valor añadido que supera la suma de 
las partes. Desde esta perspectiva h a y  q u e 
superar dificultades estructurales y de índole 
personal y buscar planteamientos formativos 
que pongan en juego el diálogo disciplinar en 
el aula de educación infantil. Es decir, que la 
formación del profesorado de los primeros 
cursos tome medidas hacia la interrelación 
entre disciplinas.

Para dar respuesta a esta inquietud 
seleccionamos como objeto de nuestra 
investigación dos disciplinas presentes en la 
vida de los niños y niñas muy importantes para 
su desarrollo: la música y las matemáticas; 
ambas materias tienen un papel relevante 
ya desde la educación infantil. La razón de 
nuestro análisis tiene que ver con el hecho de 
que la matemática es considerada una de las 
asignaturas con peor rendimiento en la escuela. 
Sin embargo, su estudio es fundamental; no en 
vano contribuye al desarrollo del pensamiento 
lógico, a la exactitud y al desarrollo de la 
percepción espacial (ILARI, 2002; THIESSEN, 
2004). Por otro lado, la música tiene muchos 



10121012 Rocío Chao FERNÁNDEZ; María Dorinda Mato VÁZQUEZ; Andrea Mª López CHAO. ¿Se trabajan de forma ...

beneficios para el desarrollo cognitivo de 
los niños/as (FERNÁNDEZ BRAVO, 2006) y 
consideramos que ambas disciplinas guardan 
una relación mucho más estrecha de lo que 
podría pensarse a primera vista (FAUVEL; 
FLOOD, 2003; LIERN; QUERALT, 2008) además 
del beneficio que se obtiene en la formación 
integral del individuo si se trabajan de manera 
conjunta. Partiendo de esta premisa, creemos 
que se debe prestar atención a la enseñanza-
aprendizaje vinculando ambas materias. Para 
realizar esta investigación se ha diseñado un 
cuestionario para conocer si en las aulas de 
educación infantil se trabajan conjuntamente 
música y matemáticas y la metodología 
empleada por el profesorado para hacerlo.

Música y matemáticas

La bibliografía revisada nos ha permitido 
comprobar que la relación entre música y 
matemáticas ha sido muy estrecha a lo largo 
los tiempos; de hecho diferentes autores han 
realizado las aportaciones al campo de estas 
dos disciplinas (ARBONÉS; MILRUD, 2011; 
PERALTA, 1998; IBARRIAGA, 2010).

La música es un elemento fundamental, 
de manera especial en la primera etapa 
del sistema educativo: les gusta mucho a 
los alumnos, les proporciona seguridad 
emocional y confianza, comparten canciones 
con los compañeros y compañeras, lo que les 
proporciona un clima de ayuda, de colaboración 
y de respeto. Estamos de acuerdo con Álvarez, 
Mollá y Estébanez (2009) cuando aseguran que 
la educación musical fomenta el desarrollo de 
la vida emocional, de las habilidades creativas 
y expresivas, de la estética y la sensibilidad en 
general, de la flexibilidad de pensamiento y 
de la organización temporal. Además creemos 
firmemente que la música es una estrategia 
estimuladora del proceso de enseñanza-
aprendizaje muy eficaz, coincidiendo con 
investigaciones, como las realizadas por Chao, 
Mato y Ferreiro (2014), Levitin y Álvarez 
(2008), Pérez Adalguer y Leganés (2012), etc. 

que demuestran que la educación a través de la 
música enriquece la experiencia del aprendizaje 
en general. Un ejemplo de ello son los estudios 
llevados a cabo por el profesor Levitin (2011), 
quien afirma que mediante el uso de la música 
nuestro cerebro produce un aprendizaje más 
acelerado y significativo.

Es una realidad que la etapa de 
alfabetización del niño y niña se ve más 
estimulada a través de la música (WINKLER et 
al. 2009); sin embargo, en muchas ocasiones, 
la educación musical tiende a carecer de 
relevancia bajo los ojos del profesorado, sobre 
todo si se compara con otras materias, a las que 
consideran fundamentales, como es el caso de 
las matemáticas. Valoramos su importancia, 
entre otras cosas, porque son imprescindibles 
en este mundo tecnológico en el que vivimos, y 
además, lo son en todos los niveles educativos 
y en el día a día de cada quien. No obstante 
suelen ser de las materias que menos gustan a 
los escolares, las que más suspenden y las que 
evitan, si pueden, al llegar a cursos superiores. 
El conocimiento matemático les sirve a los 
más pequeños y pequeñas para comprender 
y manejar la realidad social en la que van a 
insertarse. Además, contribuye a desarrollar la 
comunicación, interpretar el mundo en el que 
viven y favorecer el desarrollo de conocimientos 
para poder razonar, aplicar estrategias de 
análisis y resolución de problemas. En 
definitiva, en la etapa de educación infantil, 
aprender a resolver problemas (entendidos 
como situaciones que no podemos resolver 
algorítmicamente o automáticamente y que 
precisan de una investigación y un pensar 
las cosas) es la finalidad básica que se debe 
perseguir (GREGORIO GIRLES, 2002). Pero como 
indica Canals i Tolosa (2001), en esta etapa tan 
particular es imposible trabajar los contenidos 
matemáticos aislados de otras actividades, ya 
que las matemáticas que se deben presentar 
en el aula deben estar relacionadas también 
con la educación sensorial y del lenguaje, con 
la psicomotricidad, la plástica, los cuentos, la 
música, y el conocimiento del medio.
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Investigaciones recientes afirman que 
el interés por las matemáticas, disminuye 
conforme los alumnos avanzan de curso (MATO; 
MUÑOZ, 2010) y que los primeros años son 
fundamentales para la adquisición del desarrollo 
del pensamiento matemático, y principalmente 
la prevención de actitudes negativas (MATO, 
2010). Los estudios anteriores también 
demuestran que una de las causas por las que los 
alumnos no se interesan por las matemáticas es 
la metodología empleada. Nuestra investigación 
puede ser de gran ayuda para los profesionales 
de la educación al pretender trabajar ambas 
materias de manera relacionada, divertida y 
dinámica. De hecho, Gómez Martín (2012) 
reconoce que las investigaciones llevadas a 
cabo en las dos últimas décadas del siglo XX 
sobre las matemáticas y su aprendizaje a edades 
tempranas llevó a muchos países a replantearse 
los contenidos. En particular, la prestigiosa 
National Council of Teachers of Matematics 
(NCTM) americana decidió en 2000 reformar la 
programación de la etapa de infantil.

Al respecto, Fernández-Carrión (2011) 
corrobora que al apoyarse de manera interdis-
ciplinar las matemáticas y la música se estable-
cen similitudes con la realidad que se vive, se 
acerca a la cotidianidad de la vida, se muestra 
más útil, práctica, dinámica y por encima de 
todo, se presenta motivadora. Por razones como 
estas, a lo largo del trabajo, se abordará la re-

Años más tarde, Leonardo Fibonacci 
(1170-1250) inventó la Sucesión de Fibonacci, 
que habla del número áureo o número de oro. 
Dicho número juega un papel muy importante en 
la Geometría y en la Estética. Otros compositores 
como Bártok, Messiaen y Stockhausen, 
escribieron obras cuyas unidades formales se 
relacionaban (a propósito) con la sección áurea. 
También aparece en las estructuras formales de 
las sonatas de Mozart, en la Quinta Sinfonía de 
Beethoven, en obras de Schubert y Debussy o  
en la coral situada al final de Kunst der Fuge de 
Johann Sebastian Bach.

En esta línea, un reconocido filósofo 
dedicado, principalmente, al campo de la 
teología, las matemáticas y la música fue Marin 
Mersenne (Francia,1588–1648). Su mayor 
contribución al campo de la teoría musical y 
los instrumentos musicales fue la sugerencia 
de que    era la razón principal de un 
semitono.

Otro autor, no menos conocido es 
Gottfried Leibniz (1646-1716), pionero en 
el desarrollo de la lógica matemática, y uno 
de los precursores de los ordenadores. Se le 
atribuye, así mismo, el descubrimiento del 
cálculo infinitesimal, independientemente de 
Newton. Su notación se halla desde entonces 
en uso general. Considera la música como “un 
ejercicio aritmético ocultado del alma, que no 
sabe que está contando”(CHAO, 2005, p.34).

Por su parte, Leonhard Euler (1707-1783) 
estableció un criterio de armonicidad de cualquier 
intervalo o acorde: cuánto más pequeños sean los 
números que expresan la relación de vibración 
de dos notas, éstas serán más consonantes. En 
relación con este matemático, Rameau (1683-
1764) y D’Alembert (1717 – 1783) desarrollaron 
que el grado de armonicidad era distinto del 
agrado o medida estética.

Nos parece importante mencionar que el 
gran músico Wolfgang Amadeus Mozart (1756-
1791) era un gran aficionado a las matemáticas, 
y para escribir valses cifró el famoso juego 
de dados musical. Se trata de 176 compases 
colocados en dos tablas de 88 elementos cada 

lación entre las dos disciplinas, profundizando 
en los conceptos comunes que estas presentan 
y haciendo un especial hincapié en la influencia 
existente entre ambas.

El vínculo entre estas disciplinas tiene 
sus inicios en la antigua Grecia. Los pitagóricos 
(siglo VI a.C.) fueron los primeros en dotarnos de 
una teoría filosófica sobre la música, la conocida 
armonía de las esferas, crearon la escala diatónica 
y consideraron que la esencia del conocimiento 
estaba compuesta por siete artes liberales: 
Geometría, Aritmética, música, Astronomía, 
Gramática, Dialéctica y Retórica. La posición de la 
música como un subconjunto de las matemáticas 
(Quatrivium) permaneció durante la Edad Media.
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una. Otro autor de renombre es el matemático 
George Birkhoff (1884-1944) quién propuso la 
fórmula M=O/C para expresar la medida estética 
como el efecto de la densidad de las relaciones 
de orden comparadas con la complejidad. En lo 
que a música se refiere, aplica esta fórmula a 
los acordes diatónicos, armonía y melodía así 
como a la calidad musical en la poesía.

De forma más reciente, el compositor 
y arquitecto Iannis Xenaquis (1922-2001) 
concibió y desarrolló el sistema UPIC (Unidad 
Polyagógica Informática del centro de estudios 
en matemáticas y música automatizada)... 
Propuso la utilización de modelos matemáticos 
en la composición musical y algunos de los 
procedimientos utilizados en sus composiciones 
incluyen la teoría de probabilidades, la teoría de 
juegos, la teoría de grupos y el álgebra booleana.

Los ejemplos ilustrados nos permiten 
deducir que la estrecha relación entre ambas 
disciplinas ha proporcionado herramientas 
muy útiles a lo largo de la historia. Muchas 
de ellas pueden resultar de gran ayuda para 
dar contenidos matemáticos y, especialmente 
musicales, teniendo en cuenta el interés que 
despierta esta última entre los niños y niñas de 
educación infantil. Sin ir más lejos, la relación 
existente entre ambas se manifiesta en la lectura 
de una partitura. En ella observamos numerosos 
conceptos matemáticos como la representación 
del pentagrama, el formato por cinco líneas 
y cuatro espacios y las notas musicales, y su 
colocación en el mismo.

Si nos adentramos en el campo de la 
educación, hay numerosos pedagogos, que 
tratando de desarrollar su método musical, 
trabajaron transversalmente diversos 
conocimientos del área de las matemáticas 
(CHAO, 2005). Por ejemplo, Jaques Dalcroze 
(1865-1950) emplea cartones para la enseñanza 
de las notas musicales que se caracterizan por 
ser de la misma forma, tamaño y color.

En relación con lo mencionado 
anteriormente, Carl Orff (1895-1982) creó 
una serie de instrumentos para desarrollar 
su metodología entre los que destacan los 

xilófonos y carillones, compuestos por un 
número determinado de piezas rectangulares 
que representan los diferentes sonidos de la 
escala musical. Se trata de instrumentos de 
pequeña percusión a través de los cuales se 
pueden trabajar las formas y figuras geométricas 
(el círculo, el triángulo, la forma ovalada), así 
como su tamaño y cantidad (el número de 
piezas que compone un instrumento).

Por su parte, Martenot (1898-1980) 
es conocido por los juegos que ideó para 
trabajar las distintas capacidades musicales. 
Son ejercicios en los que se aborda el tema 
de la velocidad (rápido-lento), la altura de las 
notas (alto-bajo) y la duración de los timbres y 
sonidos mediante el tiempo y la memoria.

En esta misma línea, Justine Ward 
(1880-1975) desarrolló la notación cifrada la 
cual sustituye las notas musicales por números 
del uno al siete. A Kodály (1882- 1967) se le 
atribuye la representación de las notas musicales 
mediante determinados gestos manuales, en los 
cuales se trabaja la altura, ya que dependiendo 
de ella los sonidos serán más graves (bajos) o 
más agudos (altos).

Edgar Willems propone la realización 
de ejercicios basados en reconocer y emparejar 
sonidos fuertes y débiles, graves y agudos, 
movimientos rápidos y lentos, etc. Al igual que en 
muchos de los métodos descritos anteriormente, 
se le da al ritmo un papel protagonista, así como 
a los ejercicios de audición interior, en los que los 
niños y niñas deben ser capaces de contar en voz 
baja respetando el tiempo. Resalta el papel de 
instrumentos de pequeña percusión a través de 
los cuales trabaja el tamaño (grande-pequeño) y 
las formas de los mismos; el carillón intratonal, 
el cual los niños y niñas deben clasificar y 
ordenar correctamente; y los tubos sonoros, 
los cuales se utilizan mediante movimientos 
circulares de mayor y menor velocidad, lo que 
permite conseguir la serie armónica.

Otro de los autores a mencionar es Jos 
Wuytack (1935) que se caracteriza por ser 
el creador del musicograma. Se trata de un 
procedimiento en el que podemos visualizar 
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lo que oímos. Está formado, principalmente, 
por dibujos de colores, con distintas formas y 
figuras geométricas, símbolos, etc.

Tras observar la gran cantidad de 
estudiosos de la música y las matemáticas que 
han trabajado conjuntamente estos dos ámbitos, 
podemos observar los grandes beneficios de 
esta simbiosis. En definitiva, queda patente 
la gran utilidad de trabajar estas materias de 
forma interdisciplinar en el aula.

Objetivo

El objetivo que nos proponemos con 
esta investigación es averiguar si en las aulas 
de educación infantil se trabajan matemáticas y 
música interdisciplinariamente y cómo se hace.

Participantes en el estudio

La muestra invitada está formada por 
setecientos profesores seleccionados de forma 
aleatoria, siendo la muestra aceptante de 360 
profesores pertenecientes a colegios públicos 
y concertados de la provincia de A Coruña de 
educación infantil y educación musical.

Instrumento

Para realizar la investigación se 
diseñó un cuestionario mixto compuesto 
por respuestas abiertas y cerradas. Éste fue 
cubierto por el profesorado de educación 
infantil y educación musical.

El cuestionario se compone de diversos 
ítems, agrupados en cuatro grandes bloques:
1º: Información sobre el profesorado: tipo de 
centro en el que imparten docencia, sexo, edad, 
estudios que poseen y especialidad, años de 
experiencia docente.
2º: Carácter interdisciplinar de las materias

•¿Es el mismo profesor el de música y el 
de matemáticas?
•Si es el mismo profesor, realiza 
conjuntamente o de forma separada para 
ambas asignaturas las programaciones, 

actividades, materiales, recursos, 
evaluación.
•Si son distintos profesores, realizan 
conjuntamente o de forma separada 
programaciones, actividades, materiales, 
recursos y evaluación.

3º: Metodología utilizada en el aula
•¿Utiliza las matemáticas y la música de 
forma interdisciplinar?
•¿Cómo lo hace?
•Para el desarrollo de sus clases, ¿qué 
metodología emplea?
•¿Qué recursos emplea?

4º: Valoración
•¿Se siente preparado para trabajar 
la música y las matemáticas 
interdisciplinariamente?
•¿Qué valora más la música o las 
matemáticas?
•¿Se siente satisfecho con su trabajo?
•¿Considera que la enseñanza-
aprendizaje mejora trabajando las dos 
áreas conjuntamente?
Para contestar las preguntas cerradas 

se debía marcar con una cruz o rodear con un 
círculo el número de la respuesta o respuestas 
elegidas. En las preguntas abiertas se requería 
un mayor esfuerzo, puesto que era necesaria la 
redacción por parte de las personas encuestadas.

Procedimiento

Los cuestionarios fueron repartidos 
entre el profesorado de educación infantil y 
de música en diferentes escuelas públicas y 
concertadas1 de la provincia de A Coruña, en el 
mes de noviembre del año 2013. Los profesores 
que participaron en el estudio respondieron 

1- Las escuelas públicas son aquellas que están sostenidas con fondos 
públicos e imparte los ciclos educativos obligatorios (desde los 6 hasta los 
16 años). La enseñanza es laica y gratuita.Las escuelas concertadas son 
centros privados que establecen un acuerdo con la Administración Pública 
para ser subvencionados con fondos públicos. Esto les obliga a adaptarse 
a ciertos condicionantes establecidos por el gobierno, como límite de 
alumnos por clase, fechas, admisiones etc. Suelen estar regidos por 
religiosos con ideario propio y, aunque la enseñanza está subvencionada 
por el Estado, el resto de servicios del colegio deben pagarlos los padres 
(comedor, transporte, actividades extraescolares…)
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a los cuestionarios de forma individual, 
dejando un margen de tiempo de una semana. 
Posteriormente se procedió al análisis del 
instrumento de evaluación atendiendo a los 
diferentes ítems descritos anteriormente. Se 
realizó un análisis cualitativo de los bloques 
de metodología y carácter interdisciplinar de 
las materias y un análisis cuantitativo de los 
apartados de información acerca de los sujetos 
encuestados y valoración. En el último caso los 
datos obtenidos se recogieron en gráficas.

Debemos aclarar que el bloque de 
información sobre el profesorado nos ha 
servido para conocer la muestra de sujetos que 
han cubierto el cuestionario, por lo que los 
datos correspondientes aparecen en el apartado 
de participantes de la investigación.

Resultados

A continuación, realizamos una 
exposición y breve descripción de los resultados 
obtenidos tras la aplicación del cuestionario.

Información sobre el profesorado

•Del total de la muestra aceptante 328 
profesores pertenecen a centros públicos y 32 
a concertados. 

En lo referente a la edad, la mayor parte 
de la muestra está entre los 30 y 50 años. Hay 
que destacar que hubo 72 personas que no 
respondieron a este ítem (Gráfico 1).

En relación con los estudios, la gran 
mayoría son diplomados (210) y 104 licenciados. 

Gráfico 1- Edad del profesorado

Fuente: elaborado por los autores para este estudio

36 personas declaran poseer otros estudios, 
aunque no especifican cuáles y 30 no contestan. 
Curiosamente, del total de la muestra, tan solo 
20 profesores estudiaron la especialidad de 
educación musical.

Carácter interdisciplinar de las materias

A la pregunta de si es el mismo profesor 
el de música y el de matemáticas, el 15% de las 
respuestas de este ítem son afirmativas, frente a 
un 85% que responde negativamente (Gráfico 2).

Al 15% que declara ser el mismo 
profesor el que se encarga de impartir música 
y matemáticas, se le preguntó si realiza 
conjuntamente o de forma separada para ambas 
asignaturas las programaciones, actividades, 
materiales, recursos y evaluación. Como se 
puede observar en la tabla 1, el 15% afirma 
realizar las programaciones y utilizar los mismos 
materiales y recursos para trabajar las dos 
asignaturas, frente a un 85% que no lo hace. Con 
respeto a las actividades, sorprendentemente, 
el 90,9% de los encuestados afirma utilizar las 
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mismas actividades para ambas materias, en 
contraposición de un 9,1% que no lo hace. Por 
último, con respecto a la evaluación, el 81,8% 
del total de la muestra valora conjuntamente 
dichas asignaturas, frente a un 18,2% que lo 
hace por separado.

Tabla 1- Si es el mismo profesor, ¿realiza las programaciones 
de manera interdisciplinar?

Si No 

Programaciones 15% 85%

Materiales 15% 85%

Recursos 15% 85%

Actividades 90,9% 9,1%

Evaluación 81,8% 18,2%

Fuente: elaborado por los autores  para este estudio

Al 85% del profesorado que declaró ser 
distinto profesor el que se encarga de impartir 
música y matemáticas también se le preguntó 
si realizan conjuntamente o de forma separada 
las programaciones, actividades, materiales, 
recursos y evaluación. En este caso, según 
se aprecia en la tabla 2, el 12,5% afirma 
realizar las mismas programaciones y utilizar 

los mismos recursos en ambas asignaturas, 
frente a un 87,5% que no lo hace. En relación 
tanto a las actividades como a los materiales, 
el l00% de la muestra responde que emplea 
materiales y actividades específicas para 
cada materia. Por último, haciendo referencia 
a la evaluación, un 25% de las personas 
entrevistadas contesta que realiza la misma 
evaluación, mientras que un 75% no lo hace.

Tabla 2- Si es distinto profesor, ¿realizan las programaciones 
de manera interdisciplinar?

Si No 

Programaciones 12,5% 87,5%

Materiales 12,5% 87,5%

Recursos 0% 100%

Actividades 0% 100%

Evaluación 25% 75%

Fuente: elaborado por los autores  para este estudio

Metodología utilizada en el aula

A la pregunta de si utiliza las matemáticas 
y la música de forma interdisciplinar, el 
60% de los encuestados considera que sí 

Gráfico 2- ¿Es el mismo profesor el de música y el de matemáticas?

Fuente: elaborado por los autores para este estudio
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utilizan las matemáticas y la música de modo 
interdisciplinar, en contraposición al 40% que 
declara utilizarlas de forma independiente 
(Gráfico 3). Del porcentaje que asegura 
emplearlas de forma interdisciplinar, apenas 

un 20% afirma trabajar estos ámbitos de 
forma combinada.

En relación a cómo la llevan a cabo el 
20% explica que utiliza diferentes canciones y 
rimas para escribir los números.

Gráfico 3- Utiliza la música y las matemáticas de forma interdisciplinar

Fuente: elaborado por los autores para este estudio

En cuanto a la pregunta ¿qué metodología 
emplea para trabajar música y matemáticas en 
el desarrollo de sus clases? hay que destacar 
que al tratarse de una pregunta abierta varios 
profesores han expresado emplear varias 
metodologías combinadas. De este modo, según 
se aprecia en la tabla 3, el 50% de los sujetos 
intenta llevar a cabo las actividades de forma 
lúdica para proporcionar un mejor aprendizaje 
al alumnado. Dentro de este porcentaje, el 35% 
de las respuestas se postulan de cara hacia una 
enseñanza más participativa y a su vez, el 15% 
especifica hacerlo de manera activa. El 25% del 
total de la muestra afirma usar una metodología 
interdisciplinar, mismo porcentaje que aquellas 
que utilizan el aprendizaje significativo como 
base para el día a día en el aula. Por otro lado, 
el 15% de las entrevistadas basan su trabajo en 
la teoría constructivista. Finalmente, se obtiene 
un porcentaje de apenas un 5% en respuestas 
que hacen referencia al trabajo por proyectos, 

de forma individualizada, en equipo o partiendo 
de los intereses de los niños y niñas.

Tabla 3- ¿Qué metodología emplea para trabajar música y 
matemáticas?

Metodología %

Forma lúdica 50%

Enseñanza participativa 30%

Enseñanza activa 15%

Interdisciplinar 25%

Aprendizaje significativo 25%

Teoría constructivista 15%

Trabajo por proyectos 5%

Fuente: elaborado por los autores  para este estudio

En referencia a la pregunta ¿Qué recursos 
emplea?, nuevamente se trata de una pregunta 
de respuesta abierta, por lo que en algunos casos 
han proporcionado diversos recursos. Así pues, 
como se percibe en la Tabla 4, el 75% de la 
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15% Sí 15%

No 85%
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Tabla 4- ¿Qué materiales emplea para trabajar música y 
matemáticas?

Materiales proporcionados por el centro 75%

TICs 30%

Materiales editoriales 20%

Materiales elaboración propia 15%

Recursos que se pueden aprovechar del medio 15%

Salidas 5%

Recursos e instrumentos musicales 20%

Materiales y juegos de lógica-matemática. 20%

Valoración

En relación a la pregunta de si se 
siente preparado para trabajar la música y las 
matemáticas interdisciplinariamente, sólo el 12% 
afirma que su formación es suficiente, frente a un 
88% que considera que no se sienten preparados 
(Gráfico 4). Cabe destacar la presencia de un 45% 
de encuestados, dentro del grupo de personas 
que creen que su preparación es insuficiente, que 
añaden una observación sobre la inexistencia de 
experiencia en didáctica musical.

muestra afirma usar materiales proporcionados 
por el centro, alternándolos con otro tipo de 
recursos, en la mayor parte de los casos. Dentro 
de este porcentaje, un 20% confirma recurrir 
específicamente a los materiales del aula. El 25% 
restante de la muestra no especifica utilizar los 
materiales ni del centro ni del aula. Del total de 
la muestra, un 30% de las docentes se apoya en 
las tecnologías de la comunicación (TIC), además 
de utilizar la pizarra digital interactiva (PDI) y 
otros recursos audiovisuales. Además, el 20% 
de las entrevistadas afirma utilizar materiales 
editoriales tales como los libros del método 
además de recurrir diariamente al uso de fichas. 
Este porcentaje es superior al apenas 15% de los 
encuestados que se encarga de realizar materiales 
didácticos de elaboración propia. Volviendo al 
total de la muestra, cabe resaltar que el 15% 
recuerda los recursos que se pueden aprovechar 
del medio y de las salidas extraescolares y solo 
un 5% destaca la participación de las familias 
y los especialistas. El 20% hace referencia a los 
recursos necesarios para trabajar la música en el 
aula, basándose especialmente en instrumentos 
musicales. A su vez, otro 20% trabajan el ámbito 
matemático centrándose en materiales y juegos 
de lógica-matemática.

Gráfico 4- Se siente preparado para trabajar la música y las matemáticas de forma interdisciplinar

Fuente: elaborado por los autores  para este estudio

88%

12%
Sí 12%

No 88%
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A la pregunta que hace referencia a 
si valora más la música o las matemáticas el 
5,5% de la muestra considera que la música 
es más importante; el 16,5% que son las 
matemáticas las más importantes, frente al 
34,4 % que considera que las dos asignaturas 
poseen la misma importancia, desarrollando así 
determinadas habilidades de los niños y niñas. 
Cabe destacar que un porcentaje muy elevado 
(43,6) no contesta a esta pregunta (Tabla 5).

Tabla 5- ¿Qué valora más, la música, las matemáticas, o 
ambas por igual?

Música  20 %

Matemáticas  60 %

Ambas 124 %

No contesta 156 %

Con respecto al ítem de si se siente 
satisfecho con su trabajo, se observa una 
gran diferencia en las respuestas obtenidas, 
ya que un 95% de la muestra sí se siente 
satisfecha aunque dentro de estas personas 
también existe aproximadamente un 15% que 
comenta, en el apartado de observaciones, que 
su trabajo mejoraría si disminuyera la ratio. En 
contraposición solamente un 5% no se siente 
satisfecho con su trabajo.

En cuanto a la pregunta de si consideran 
que la enseñanza-aprendizaje mejora 
trabajando las dos áreas conjuntamente, 
sorprendentemente, el 88,8% de la muestra 
considera que ésta mejora trabajando las dos 
áreas conjuntamente.

Discusión y conclusiones

La mayor parte de la muestra (85%) 
afirma que en sus centros es distinto profesor 
quien imparte ambas materias, siendo nimio 
el porcentaje que realiza las programaciones 
de forma conjunta (12,5%) y nulo el que 
utiliza materiales y actividades conjuntas. 
Algo parecido sucede con el 15% que declara 

ser el mismo profesor el que imparte ambas 
asignaturas: sólo el 15% afirma realizar 
de forma conjunta las programaciones y 
utilizar los mismos materiales y recursos para 
trabajar las dos disciplinas. Sin embargo llama 
poderosamente la atención el hecho de que el 
90,9% afirma emplear las mismas actividades 
para ambas materias, y el 81,8% declara realizar 
la evaluación de forma interdisciplinar.

Curiosamente la gran mayoría de los 
entrevistados considera importante trabajar 
las matemáticas y la música de forma 
interdisciplinar, sin embargo, los resultados 
obtenidos en la investigación reflejan que la 
mayoría de los encuestados (88%) no se sienten 
capacitados para trabajar ambas materias 
interdisciplinarmente, pues no se consideran 
suficientemente preparados. Aún así, siendo 
conscientes de que su trabajo podría ser más 
enriquecedor si tuviesen una formación más 
específica, casi la totalidad de la muestra (95%) 
se siente satisfecha con su trabajo.

En cuanto a la metodología, aunque la 
totalidad de los sujetos afirman trabajar de forma 
interdisciplinar, apenas un pequeño porcentaje 
especifica los diferentes tipos de actividades que 
realizan en el día a día del aula. Además, apenas la 
mitad de la muestra destaca el trabajo basado en una 
metodología lúdica, y solo un 5% de los docentes 
utiliza el trabajo por proyectos como pilar de su 
labor educativa. En cuanto a los recursos utilizados 
en el aula, destaca la diversidad de materiales (de 
creación propia, editoriales, audiovisuales, juegos) 
que se usan para llevar a cabo conjuntamente las 
áreas de matemáticas y música.

Con todo, debemos matizar ciertos datos 
que nos han llamado la atención. En primer 
lugar, es positivo el alto porcentaje que valora 
por igual la música y las matemáticas. Sin 
embargo, discrepamos del concepto que tiene el 
profesorado al sentirse preparados y satisfechos 
con la manera de abordar sus clases, teniendo en 
cuenta que los materiales y recursos que emplean 
son los típicos para las dos disciplinas: juegos 
de lógica e instrumentos musicales. Además, se 
aprecia poco interés en la elaboración propia de 
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materiales y en la búsqueda de alternativas que 
promuevan el aprendizaje significativo, activo 
y participativo (palabras que utilizan la mayoría 
de los maestros y maestras a la hora de describir 
su metodología). Una manera de promover 
la motivación y el aprendizaje significativo 
del alumnado sería a través del trabajo por 
proyectos y de las salidas extraescolares.

Por último, los hallazgos extraídos a lo 
largo de este trabajo nos permiten realizar una 
serie de consideraciones finales o reflexiones 
para la mejora de las propuestas didácticas de 
los profesores interesados:

• El fin de esta investigación, no es solo 
mostrar la realidad escolar, sino también dar 
a conocer la necesidad de seguir trabajando y 

mejorando para llegar verdaderamente a una 
educación interdisciplinar.

• Los beneficios de la música y las mate-
máticas interdisciplinariamente son innumerables 
debido a que existe una conexión extraordina-
ria entre ambas. Una enseñanza adecuada puede 
ayudar a que los alumnos y alumnas consigan 
asociar conceptos. Como consecuencia, se obten-
drá una educación integral y no fragmentada.

• Por último, para promover el 
aprendizaje significativo y la educación 
integral es muy importante la formación del 
profesorado y la renovación constante, tanto 
de las metodologías como de los materiales y 
recursos, adaptándose a las características y 
circunstancias de los pequeños y pequeñas.
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Condicionantes da aprendizagem da matemática: uma 
revisão sistêmica da literatura
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Resumo

Para além da linguagem natural, o ser humano nasce com o sentido 
inato de número. Temos a capacidade de determinar o número de 
objetos de uma pequena coleção, de contar e de fazer adições e 
subtrações simples sem necessidade de instrução direta. Por volta 
dos dez anos, uma criança compreende cerca de 10.000 palavras 
e fala a sua língua materna com 95% de precisão. Contudo, por 
volta dos onze anos, algumas crianças já afirmam não conseguir 
compreender matemática. Por que essa diferença? Uma razão é 
que a linguagem falada e o sentido de número são capacidades 
de sobrevivência, mas a matemática abstrata não o é. Ao discutir 
os condicionantes do ensino dessa área do conhecimento, este 
artigo consiste em uma revisão bibliográfica acerca dos problemas 
do ensino da matemática. Que teia de interações se estabelece no 
processo de ensino-aprendizagem dessa disciplina? Quanto do 
que se tem dito e escrito a respeito desse processo não passa de 
preconceito ou mito? Com este artigo, pretende-se contribuir, de 
algum modo, para a desmistificação e a melhoria no sucesso da 
disciplina de matemática. Para tanto, é fundamental compreender 
o enquadramento estruturante da investigação teórica acerca de 
diferentes abordagens do conceito de aprendizagem e do que poderá 
estar em causa, especificamente, nas dificuldades da aprendizagem 
da matemática. Isso significa rever um conjunto de condicionantes 
internos (funcionamento do cérebro, língua falada e estilo de 
aprendizagem) e condicionantes externos (fatores socioculturais e 
estilos de ensino).
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Constraints of learning mathematics: a systemic historical 
review of the literatureI 
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Abstract 

In addition to the natural language, human beings hold an intuitive 
sense of counting. We have the ability to determine the number of 
objects in a small collection and carry out simple additions and 
subtractions without direct instruction. By the age of ten, a child 
understands about 10,000 words and speaks its native language 
with 95% accuracy. However, by the age of eleven, some children 
already claim that they do not understand mathematics. Why is 
that so? One reason is that spoken language and number sense are 
survival skills but abstract mathematics is not. This article presents 
a review of literature on the teaching of mathematics. Which web 
of interactions is established in the teaching-learning process of 
this subject? How much of what has been said and written about 
this process is merely a myth? This article aims at contributing in 
some way to the demystification and improvement of success in 
mathematics. It is, therefore, essential to understand the structural 
framework of theoretical research on the various approaches on 
the term learning and specifically on the difficulties in learning 
mathematics. This implies reviewing a set of internal (brain function, 
spoken language and learning style) and external constraints (socio-
cultural factors and teaching styles).
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Introdução

A matemática sempre foi, e continua a 
ser, uma área fundamental em todos os sistemas 
de ensino. É uma ciência muito antiga que 
faz parte do conjunto das matérias escolares 
há séculos. Assim, é ensinada com caráter 
obrigatório durante largos anos de escolaridade 
e tem sido convocada para um importante 
papel de seleção social. É considerada, ainda, 
uma linguagem absoluta, um padrão infalível, a 
chave para o progresso. As outras ciências, que 
nos têm permitido compreender os mistérios 
do ser humano, da natureza, do mundo e do 
universo, alimentam-se, em grande parte, da 
matemática. Mas a importância desta, para 
além de vir de longe, vai mais longe. 

Nos séculos VI e V a.C., Pitágoras 
e os pitagóricos, numa conotação mística, 
consideravam que a natureza possui uma 
base matemática e que os números governam 
o mundo. A Platão atribui-se a afirmação 
“Deus geometriza sempre” e conta-se que teria 
colocado em cima das portas da sua academia 
a frase “Que não entre quem não saiba 
geometria”. Já Napoleão invocava a matemática 
para legitimar relações de poder ao afirmar que 
“os homens são como os algarismos, só têm 
valor pela sua posição”. Apesar da importância 
que lhe está associada, a matemática tem sido 
considerada, também ao longo dos tempos, 
uma disciplina de difícil aprendizagem. 

Um fato é que é tida, por grande número 
de estudantes, como difícil, que lida com 
objetos e teorias fortemente abstratas, mais ou 
menos incompreensíveis. Mas perguntamos: 
quanto das opiniões dos alunos é intrínseco 
à sua real experiência e não apenas fruto de 
sentidos repetidos de outras vozes, como ecos 
de ressonância de dizeres que já foram ditos 
pelos pais, pelos amigos, pelos media e até por 
professores? Quanto desse discurso não traz 
subjacente um outro discurso pré-construído 
que faz parte da sua memória? Os críticos de 
educação consideram que somente um reduzido 
número de alunos é realmente incapaz, em 

termos de desenvolvimento, de lidar com a 
matemática, sendo que o fraco desempenho 
nesta área se deveria, principalmente, a um 
ensino não adequado. Nessa discussão, uma 
coisa parece certa: os estudantes que são 
fracos em matemática nos primeiros anos 
permanecem fracos nos anos mais avançados 
(SOUSA, 2008).

Uma investigação intercultural da 
aprendizagem da matéria não se pode cingir 
apenas aos aspetos cognitivos da mesma 
(compreensão, raciocínio, resolução de 
problemas...), sendo a análise de fatores 
externos indispensável na teorização e 
pesquisa empírica. Durante muito tempo, 
considerou-se o professor como sendo o motor 
da aprendizagem dos alunos e aquilo que esses 
aprendiam dependia do que, e como, esse 
ensinava; como se o ensino e a aprendizagem 
fossem autônomos, numa relação unidirecional. 
Hoje, cada vez mais, utiliza-se a expressão 
processo ensino-aprendizagem, numa clara 
assunção de que a eficiência e eficácia não são 
alheios à compreensão de como se processa a 
aprendizagem nos alunos.

Que interações se estabelecem no 
processo de ensino-aprendizagem da 
matemática? Que fatores influenciam positiva 
ou negativamente essa aprendizagem? Esta 
complexidade de interações que se estabelecem 
no processo de ensino-aprendizagem tece-se 
numa grande multiplicidade de fios, de aspectos 
a considerar. De um modo geral, podem 
ser tidas em conta várias condicionantes, 
quer internas ao aluno quer externas. O 
funcionamento do cérebro, a língua falada e o 
estilo de aprendizagem podem ser consideradas 
como importantes condicionantes internas. Os 
fatores socioculturais e os estilos de ensino são 
assumidos como condicionantes externas. Os 
contornos das fronteiras entre esses dois tipos de 
condicionantes, e das próprias condicionantes 
em si, não são nítidos nem estanques, pelo 
contrário, interpenetram-se, constroem-se e 
desfazem-se contínua e dialeticamente. Esse é 
o tema deste artigo.
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Condicionante interna: 
funcionamento do cérebro

O que é o conhecimento, como se 
processa, qual o papel do cérebro e da 
língua falada na aprendizagem em geral e da 
matemática, em particular? 

Piaget (1954) aborda cientificamente 
algumas questões da teoria do conhecimento 
por meio da gênese das estruturas cognitivas 
do sujeito. Distingue conhecimento formal de 
conhecimento empírico e, face à questão de 
onde provêm esses dois tipos de conhecimento, 
afasta-se das respostas tradicionais, empiristas 
e racionalistas. Para os empiristas, a origem 
do conhecimento residia na realidade, sendo 
a mente do sujeito o receptáculo passivo do 
objeto de conhecimento. Para os racionalistas, o 
conhecimento seria inato e a sua evolução seria 
apenas a atualização de estruturas pré-formadas. 
Segundo Piaget (1971), que introduziu o termo 
construtivismo, a construção do conhecimento 
passa pela interação entre o sujeito que conhece 
e o objeto conhecido. Nessa concepção, é o 
sujeito quem, a partir da ação, constrói as 
suas representações da realidade interagindo 
com o objeto do conhecimento. Na concepção 
piagetiana, a aquisição do conhecimento só 
ocorre mediante a consolidação de estruturas 
do pensamento que passam por quatro estádios: 
sensório-motor, pré-operatório, operatório 
concreto e operatório formal.

Apesar de ter sido introduzido por Piaget, 
o termo construtivismo, segundo Castañon 
(2009), teve desenvolvimentos em muitas 
áreas: da matemática à lógica; da psicologia 
à sociologia; da educação à psicoterapia 
e à neurociência. As principais correntes 
contemporâneas que fazem uso desse termo são 
as seguintes:
• Construtivismo radical, que parte do pressuposto 
de que o conhecimento não é mais do que uma 
construção que fazemos com base nos dados 
subjetivos da nossa experiência. É defendido 
por teóricos como Ernest von Glasersfeld, Paul 
Watzlawick e Heinz von Foester;

• Construtivismo lógico, mais conhecido como 
intuicionismo, que é uma abordagem da lógica 
que surgiu dentro da filosofia da matemática, 
sendo o seu principal proponente Luitzen 
Brouwer. Em matemática, o construtivismo 
defende que os objetos matemáticos são 
construções mentais que ocorrem numa forma 
de pensamento prelinguística.
• Construcionismo social (não construtivismo 
social), cuja principal referência teórica está em 
Kenneth Gergen. Baseia-se em três pressupostos: 
a realidade é dinâmica, não possuindo qualquer 
essência ou leis imutáveis; o conhecimento é 
apenas uma construção social baseado em 
comunidades linguísticas; o conhecimento tem 
consequências sociais e são estas que devem 
determinar se ele é válido ou não.
• Socioconstrutivismo ou construtivismo 
social, uma abordagem desenvolvida a partir 
do trabalho de Lev Vygotsky, que procurou 
explicar o desenvolvimento humano como 
desenvolvimento social da criança com o 
pressuposto de que o conhecimento é uma 
produção social feita por meio de sistemas e 
estratégias sociais de mediação-representação. 
As funções psicológicas superiores são fruto do 
desenvolvimento cultural, não do biológico.

A teoria piagetiana dos estádios de 
desenvolvimento influenciou muitas das 
concepções a respeito do ensino-aprendizagem 
da matemática, nomeadamente a ideia de que 
uma criança que não tenha ainda atingido 
o estádio sensório-motor não possuirá 
estruturas cognitivas que lhe permitam, 
por exemplo, perceber a permanência dos 
objetos. Segundo Devlin (2000), referido 
por Araújo (2006), essa ideia caiu por terra 
quando experiências com bebês de poucos 
meses mostraram que eles tinham “não só o 
conceito de permanência dos objetos, como 
compreendiam noções básicas sobre números 
expressos como quantidades de objetos”. 

O sentido de número consiste, de acordo 
com Devlin (2000), na capacidade de comparar 
os tamanhos de dois conjuntos mostrados 
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simultaneamente e a capacidade de nos 
lembrarmos de números de objetos apresentados 
sucessivamente no tempo. Considerar que 
o sentido de número é inato não significa, 
necessariamente, que todos nós podemos 
tornar-nos grandes matemáticos, mas sim que 
podemos, potencialmente, ser muito melhores 
em aritmética e matemática do que aquilo que 
pensamos. Recentes pesquisas acerca do sentido 
de número têm vindo a minar a teoria de Piaget 
(SOUSA, 2008).

Uma outra consequência da teoria 
piagetiana, relacionada com o sentido da 
conservação do número, foi a crença, que se 
instalou na forma de ensinar matemática nos 
primeiros anos de escolaridade, de que contar 
e aprender a decorar números não seriam ações 
importantes, nem necessárias, para a construção 
do conceito de quantidade numérica. Para Piaget 
(1954), esse conceito só se desenvolveria a partir 
do raciocínio lógico, entre os quatro e os seis, 
sete anos de idade, depois de adquirida a noção 
da conservação do número (BUTTERWORTH, 
1999 apud ARAÚJO, 2006). 

Essa ideia foi contrariada por uma 
experiência, realizada por Mehler; Bever (1969), 
em que utilizaram smarties ou M&Ms e disseram 
às crianças para escolherem uma das colunas. 
Por vezes, a coluna de quatro smarties era mais 
espaçada que a de seis, outras vezes a de seis era 
mais espaçada que a de quatro e outras vezes as 
duas colunas tinham o mesmo comprimento. Em 
todas as condições, mesmo crianças com apenas 
dois anos escolheram sempre a coluna com mais 
smarties (ARAÚJO, 2006). 

Crato (2006) refere que o prestígio 
de Piaget (e, em menor escala, de Kohlberg) 
permitiu que gerações de professores fossem 
ensinadas a limitar as suas expectativas e 
ambições face aos seus alunos, de acordo 
com aquilo que a investigação psicológica 
supostamente admitia ser possível em cada 
idade ou estádio de desenvolvimento.

O neurologista Castro-Caldas (2006) 
considera que memorização e compreensão são 
funções complementares e não antagônicas. 

Entende que do ponto de vista biológico o 
treino da memória gera mais neurônios e mais 
ligações entre os neurônios e, por isso, ganha 
em potencial, referindo que:

[...] aprender de cor os nomes dos afluentes 
de um rio, por exemplo, gera internamente 
uma memória abstrata de que os rios têm 
afluentes, o que facilita a aprendizagem de 
afluentes de novos rios, podendo ser esta 
noção generalizada para as estradas e para 
os caminhos e até para o conhecimento 
das artérias e veias do organismo. Pode-
-se considerar que estes processos de 
memorização geram matrizes complexas 
destinadas à identificação por analogia, que 
constitui a forma mais rápida de processar 
informação no contexto dos mecanismos 
adaptativos. Quanto mais perfeitas e 
variadas forem as matrizes de que dispomos 
mais eficaz será o reconhecimento e o 
processamento abstrato da informação. 
(CASTRO-CALDAS, 2006, p. 196). 

Alerta, contudo, que aprender significa 
contrariar a rotina da repetição e, como tal, é 
fator de sobressalto e reação. 

A neurociência tem dado grandes e 
recentes passos que têm influenciado e mudado 
a qualidade e quantidade de informações a 
respeito do cérebro. Com as modernas tecnologias 
médicas, a observação do cérebro em atividade 
tornou-se possível, o que permitiu alargar, 
substancialmente, o conhecimento acerca da 
forma como esse processa conceitos matemáticos. 
Não se sabe quando e como o ser humano 
desenvolveu a capacidade de contar, para além da 
sequência inata de um, dois, muitos... 

Segundo Sousa (2008), talvez tenha 
começado do modo como ainda hoje as crianças 
o fazem, usando os seus dedos. Por um lado, o 
nosso sistema de numeração de base dez indicia 
que o processo de contagem possa estar ligado 
à enumeração dos dedos, por outro, a palavra 
oriunda do latim, digit, era usada quer com o 
significado de numeral quer de dedo. Scans do 
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cérebro dão suporte à ideia da conexão número-
-dedo. Quando estamos fazendo aritmética 
básica, a maior atividade cerebral situa-se no 
lobo parietal esquerdo e na região do córtex 
motor que controla os dedos (DEHAENE et al., 
2004). Alguns investigadores especulam que 
os antepassados humanos usaram os dedos 
nas suas primeiras experiências com números. 
Posteriormente, a região do cérebro que 
controla os dedos era a área onde a atividade 
aritmética mais abstrata estaria localizada nos 
seus descendentes (DEVLIN, 2000).

Condicionante interna: língua falada

A linguagem é um atributo exclusivo 
do ser humano. Assume uma importância 
fundamental na nossa experiência e, 
consequentemente, no nosso conhecimento. 
Será a linguagem um mero instrumento de 
expressão dos nossos pensamentos ou o seu 
molde? As pessoas pensam de maneira diferente 
apenas porque falam línguas distintas? A 
aprendizagem de novas línguas modifica a 
nossa maneira de pensar? 

Estudos de imagens do cérebro revelam 
que os falantes de língua materna chinesa 
processam a manipulação aritmética em áreas 
do cérebro diferentes dos falantes de língua 
materna inglesa. Os investigadores especulam 
que o código biológico dos números pode diferir 
nessas culturas, porque as suas linguagens são 
escritas de modo muito distinto, o que resultaria 
em experiências de leitura visual diferentes.

Por outro lado, Hans; Ginsburg (2001) 
referem que a linguagem assume um papel 
essencial na aprendizagem da matemática, já 
que é por seu intermédio que são expressas 
ideias e definidos conceitos matemáticos, 
assim como são facilitadas as conexões 
entre diferentes representações matemáticas. 
Contudo, o poder da língua enquanto 
ferramenta cognitiva pode variar, sendo 
a língua chinesa um bom exemplo como 
facilitadora da aprendizagem matemática.

O sistema de dizer os números nas 
línguas ocidentais traz mais problemas à 
aprendizagem das crianças relativamente à 
contagem do que para as crianças asiáticas. 
Nos sistemas ocidentais, é mais difícil reter 
os números na memória de curto prazo, pois 
faz com que a aprendizagem da contagem e 
apreensão do conceito de base dez seja mais 
difícil, retardando o cálculo. 

Segundo Sousa (2008), quando 
tentamos lembrar de uma lista de números 
dizendo-os em voz alta, usamos um laço 
de memória verbal, uma parte da memória 
imediata que consegue reter informação 
durante apenas dois segundos. Assim, a 
extensão da nossa memória fica limitada 
por quantas palavras conseguimos dizer 
em menos de dois segundos. O nome dos 
números chineses é muito mais curto do que 
o da maioria das línguas ocidentais. A maior 
parte deles pode ser recitado em menos de 
um quarto de segundo, enquanto pronunciá-
-los em inglês demora cerca de um terço de 
segundo. Para se ter uma ideia, os falantes de 
cantonês têm uma extensão de memória para 
números de cerca de dez dígitos por oposição 
aos sete nos falantes de línguas ocidentais, 
o que facilitaria a memorização para os 
primeiros. Por outro lado, e ao contrário 
das línguas ocidentais, as línguas chinesa e 
japonesa têm uma sintaxe dos números que 
facilita a aprendizagem e a memorização, 
pois reflete perfeitamente a estrutura decimal. 
Em chinês usam-se apenas onze palavras 
para contar de um a cem. Já em português 
(ou inglês) usam-se vinte e oito.

No sistema chinês, o nome dos dez 
primeiros números é completamente arbitrário, 
tal como noutras línguas, mas, a partir do dez, 
diz-se dez um, dez dois [...]; a partir do vinte 
diz-se dois dez, dois dez um, dois dez dois [...], 
a partir do trinta diz-se três dez, três dez um, 
três dez dois e assim sucessivamente até chegar  
ao cem, a partir do qual se retoma a lógica de 
decomposição do número (ver tabela 1).



1029Educ. Pesqui., São Paulo, v. 41, n. 4, p. 1023-1037, out./dez. 2015.

Tabela 1 – Comparação de números português versus chinês

Símbolos de Al-Khowarizmi Leitura Português Carateres Chineses Leitura Cantonês 

1 Um yat

2 Dois yi

3 Três saam

4 Quatro sei

5 Cinco m

6 Seis lôk

7 Sete tsat

8 Oito baat

9 Nove gau

10 Dez sap

11 Onze sap yat (dez um)

12 Doze sap yi (dez dois)

13 Treze sap saam (dez três)

14 Catorze sap sei (dez quatro)

15 Quinze sap m (dez cinco)

16 Dezesseis sap lôk (dez seis) 

17 dezessete sap tsat (dez sete)

18 Dezoito sap baat (dez oito)

19 Dezenove sap gau (dez nove)

20 Vinte yi sap (dois dez)

21 Vinte e um yi sap yat (dois dez um)

... ... ... ...

30 Trinta saam sap (três dez)

40 Quarenta sei sap (quatro dez)

50 Cinquenta m sap (cinco dez)

60 Sessenta lôk sap (seis dez)

70 Setenta tsat sap (sete dez)

80 Oitenta baat sap (oito dez)

90 Noventa gau sap (nove dez)

100 Cem baak

Total de palavras diferentes: 29 Total de palavras diferentes: 11

Fonte: Elaboração dos autores

Como resultado, e de um modo geral, 
as crianças asiáticas aprendem a contar mais 
cedo e melhor que os seus pares ocidentais (por 
volta dos quatro anos, as crianças chinesas 
conseguem, na generalidade, contar até 
quarenta, enquanto as crianças ocidentais da 
mesma idade mal chegam a 15). Além disso, 
conseguem realizar adições e subtrações simples 
mais cedo também (rapidamente percebem que 
32, três dez dois, adicionado a 27, dois dez sete, 
é 59, cinco dez nove).

Para além desses aspectos relacionados 
com a contagem e as operações com números, 
outras questões se tornam mais compreensíveis 
para os alunos falantes da língua chinesa. As 
línguas ocidentais integram muitas palavras 
de origem grega ou latina, de interpretação 
não imediata como, por exemplo, a palavra 
portuguesa hexágono, que contém dois 
elementos vindos do grego, hex, que significa 
seis e gonia, que significa ângulo. Já na língua 
chinesa, os carateres  significam figura 
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de seis lados. Numa pesquisa nos glossários 
de livros didáticos de matemática escritos em 
inglês, realizada por Milligan; Milligan (1983), 
constatou-se que 83% dos termos continham 
elementos de palavras gregas ou latinas. Pelo 
contrário, a maioria dos termos matemáticos 
chineses são de natureza descritiva e 
conceitualmente claros, com um registro 
concreto e visual (HAN; GINSBURG, 2001).

Condicionante interna: estilos de 
aprendizagem

Várias teorias têm sido desenvolvidas 
para descrever as diferenças observadas na 
abordagem da aprendizagem dos estudantes, 
dentre as quais se destacam a teoria das 
inteligências múltiplas de Gardner (1993) e os 
estilos de aprendizagem de Kolb (1981). 

Howard Gardner iniciou, nos anos 70, 
uma investigação a respeito do desenvolvimento 
e neuropsicologia que culminou, em 1980, na 
teoria das inteligências múltiplas, pondo fim 
à ideia, até então aceita, da existência de uma 
inteligência geral e única. Esta teoria, segundo 
a qual há diferentes capacidades humanas, 
comuns em todas as culturas, que vão desde a 
inteligência musical à inteligência que envolve a 
compreensão de si próprio, foi objeto da obra de 
sua autoria, Frames of mind: the theory of multiple 
intelligences, publicada em 1983. Gardner defende 
a existência de oito inteligências efetivamente 
comprovadas: 1) inteligência linguística ou 
verbal; 2) a lógico matemática; 3) a espacial; 4) a 
musical; 5) a cinestésica corporal; 6) a naturalista; 
7) a intrapessoal; e 8) a interpessoal. Há, ainda, 
uma nona, a inteligência existencial, que ainda 
depende de maior aprofundamento e revisão para 
ser acrescentada às oito já aceitas. Para que uma 
competência manifestada num indivíduo possa 
ser considerada como uma inteligência, Gardner 
aponta oito sinais ou critérios que, na visão do 
autor, são essenciais:

1) Identificação da inteligência e respectiva 
morada por lesão cerebral;

2) Existência de idiots savants que revelam 
grandes limitações em certos níveis de 
inteligência e excepcionalidade em outras, o 
que permite caracterizá-las isoladamente; 
3) Revelação da inteligência por estímulo 
ocasional; 
4) Suscetibilidade à modificação da inteligência 
por treinamento; 
5) Presença da inteligência na história evolutiva 
da humanidade; 
6) Ser passível de exames específicos que 
permitam que a autonomia de uma inteligência 
possa ser investigada; 
7) Constatação da inteligência por meio de 
exames psicométricos; e
8) Existência de um sistema simbólico específico 
que identifique o isolamento dessa inteligência.

Um outro modelo de estilo de 
aprendizagem foi desenvolvido por David Kolb 
na década de 80. Kolb (1981, 1984) considera 
que a interação entre a experiência concreta e a 
conceitualização teórica faz da aprendizagem um 
processo cíclico, constituído por quatro etapas: 
experiência concreta; observação reflexiva; 
conceitualização abstrata e experiência ativa. 
Essas etapas estão presentes, de modo diferente, 
em quatro estilos de aprendizagem, baseados 
nas dicotomias ativo/reflexivo e abstrato/
concreto, como a seguir se descreve:

• Convergente (pensar e fazer): em que 
predominam a conceitualização abstrata e 
a experiência ativa. É o estilo característico 
de quem é mais atraído para tarefas técnicas 
e para a resolução de problemas, ao invés de 
questões interpessoais ou sociais e com maior 
qualificação na aplicação prática de ideias;
• Divergente (sentir e observar): predomina a 
experiência concreta e a observação reflexiva. 
Característico de quem é sensitivo, de quem 
prefere observar a fazer, tendendo a obter 
informação e usar a imaginação para resolver 
problemas, de quem é imaginativo e emocional 
e se interessa por pessoas, por trabalhar 
em grupo. Reage bem ao brainstorming, 
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contribuindo para um melhor desempenho. 
Associado a pessoas ligadas às artes e às 
ciências humanas;
• Assimilador (pensar e observar): a 
conceitualização abstrata e a observação reflexiva 
são as dominantes neste estilo de aprendizagem, 
fazendo com que quem nele se enquadra tenda 
a ser mais interessado em ideias abstratas e 
não em pessoas. Compreender e criar modelos 
é uma das suas maiores forças. Indivíduos que 
trabalham em matemática tendem a ter este 
estilo de aprendizagem, assim como aqueles cujo 
trabalho envolve planejamento e pesquisa;

• Acomodador (sentir e fazer): pessoas com 
esse estilo de aprendizagem são mais fortes 
na experiência concreta e na experiência 
ativa e confiam mais na intuição do que 
na lógica. Confiam na informação dada 
por outros em detrimento das suas próprias 
análises, preferindo uma abordagem prática 
e experimental e de tentativa e erro na 
resolução de problemas. São os mais 
propensos a correr riscos.

A figura seguinte ilustra a ligação en-
tre o ciclo de aprendizagem e os estilos de 
aprendizagem.

Figura 1 – Diagrama de estilos de aprendizagem de kolb. De acordo com esta teoria, todos os alunos, independentemente do seu 
estilo de aprendizagem, podem adquirir o mesmo grau de proficiência por meio de metodologias e processos de treino adequados.

Fonte: www.businessballs.com/kolblearning styles.htm, 2012.

Lilienfeld et al. (2010) alertam para o 
erro em que se poderá incorrer se se limitar o 
insucesso dos alunos ao fato de os professores 
não se ajustarem adequadamente ao estilo 
de aprendizagem do aluno e não se tiver em 
conta a capacidade de aprender ou a motivação 

do estudante. Referem, a propósito, um 
bem-humorado artigo de um satírico jornal 
norteamericano, The Onion, intitulado “Pais 
de alunos olfativos exigem currículo baseado 
no aroma”, no qual é satirizada a ideia de 
que existe um estilo de ensino para libertar o 
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potencial oculto de todos os estudantes com 
baixo rendimento escolar. 

Consideram que a crença de que 
estimular os professores a compatibilizar o seu 
estilo de ensino com os estilos de aprendizagem 
dos seus alunos possa melhorar a aprendizagem 
não passa de uma lenda urbana da psicologia 
educacional, pois, ao focar o ensino nas 
capacidades intelectuais mais fortes dos alunos 
e não em seus pontos fracos, os resultados 
podem ser o oposto do que se pretende, já que 
os estudantes precisam corrigir e superar as suas 
deficiências e não evitá-las. Para além disso, a 
vida fora da escola nem sempre é compatível 
com os nossos estilos de aprendizagem 
preferidos e um bom ensino é aquele que nos 
prepara para o mundo real.

Condicionante externa: fatores 
socioculturais

Confúcio elaborou uma doutrina de 
grande influência na China, razão pela qual este 
é reconhecido como uma das grandes figuras da 
cultura chinesa. Os seus ensinamentos tiveram 
uma influência considerável não só no domínio 
da educação, como da política, da economia 
e da cultura, assim como na ética e na moral. 
De todos os sistemas pedagógicos existentes, 
esse é provavelmente o mais antigo ainda em 
funcionamento. Com mais de 2.500 anos de 
experiências acumuladas e em pleno processo 
de aplicação, desenvolvimento e adaptação aos 
dias atuais, muitas das propostas de Confúcio, 
ou a ele atribuídas, continuam a ser pertinentes 
e de grande atualidade.

Associar Confúcio à educação é 
incontornável e esses vínculos não se cingem 
ao conceito de educação chinesa tradicional. 
A sua larga contribuição para o ensino e 
educação conferiram-lhe um indubitável lugar 
na história e na cultura. Ora idolatrado, ora 
execrado, o seu legado influenciou e continua 
a influenciar o que hoje corresponde a um 
quinto da população mundial. A influência 
da sua pedagogia continua percetível nos dias 

de hoje e os estudiosos questionam-se como 
as suas ideias resistiram ao tempo. Não serão 
certamente alheios a essa resposta a validade 
universal do seu pensamento e o fato de tocar 
nas necessidades e nos problemas prementes e 
permanentes do ser humano.

Muitos observadores ocidentais 
apontam uma incongruência relativa aos 
bons resultados na matemática obtidos pelos 
alunos desses países, uma vez que consideram 
o seu sistema de ensino e de aprendizagem 
antiquado e favorável a uma aprendizagem 
mecanizada e rotineira, não conduzindo ao 
desenvolvimento de competências superiores. 
Um sistema de ensino com uma pedagogia 
centrada no professor, autoritária e com um 
currículo centralizado e único, que não atende 
às necessidades educativas diferenciadas e que 
não propicia a criatividade, por um lado, e, 
por outro, com estudantes dóceis, obedientes, 
acríticos, que aprendem por rotinas, com falta 
de motivação intrínseca, tendo os exames 
como a sua meta principal (GARDNER, 1989). 
Um sistema de ensino em que, ainda hoje, a 
educação é uma escada de ascensão social, 
sendo a admissão às universidades muito 
competitiva, tal como foi até o início do século 
XX na China, em que a seleção dos oficiais civis 
dependia dos competitivos exames imperiais.

Esse “paradoxo do aluno chinês” 
é, segundo Biggs; Watkins (1996), uma 
incongruência aparente na medida em que 
existem valores, profundamente enraizados na 
cultura confuciana e práticas de socialização, 
que aumentam a receptividade desses alunos 
para a aprendizagem escolar e que são 
suscetíveis de induzir a erro os observadores 
ocidentais. As crianças começam muito cedo a 
desenvolver crenças a respeito da aprendizagem 
baseadas na sua cultura e essas crenças norteiam 
a sua aprendizagem e os resultados que obtêm. 
Durante séculos, os chineses acreditaram no 
valor da educação quer para o bem coletivo, 
quer para o desenvolvimento individual. A 
grande importância do papel da educação tem 
não só significado histórico como atual.
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Leung (2001) sistematizou as seis 
dicotomias que são usualmente referidas 
quando se comparam as características da 
educação matemática asiática e ocidental:

1) Produto (conteúdos) versus processo: 
subjacente a esta dicotomia, estão diferentes 
pontos de vista relativos à matemática. Esta 
é essencialmente o produto (um corpo de 
conhecimentos) ou é o processo (um modo 
próprio de lidar com aspectos particulares da 
realidade)? Quer os educadores matemáticos 
ocidentais quer os asiáticos afirmam que ambos 
os aspectos fazem parte da matemática, mas 
é a sua posição entre os dois extremos desse 
continuum que os diferencia. Os acadêmicos 
ocidentais consideram os seus homólogos 
asiáticos fora de moda por estarem muito 
colados aos conteúdos, não seguindo a 
tendência das últimas décadas de focalizar 
o ensino-aprendizagem mais no processo do 
que no conteúdo, nomeadamente por meio de 
atividades de investigação e de resolução de 
problemas. Os acadêmicos asiáticos acreditam 
que os seus homólogos ocidentais vão longe 
demais na valorização que dão ao processo 
e reafirmam a importância dos conteúdos no 
processo de aprendizagem matemática.

2) Memorização versus aprendizagem 
significativa: enquanto no ocidente a 
memorização é associada a uma aprendizagem 
mecanizada e sem significado, na Ásia é 
encarada como legítima, por se entender que 
a aprendizagem é um processo interativo de 
prática repetida, memorização e compreensão, 
sendo considerado um ponto de vista demasiado 
simplista entender a memorização como uma 
aprendizagem mecanizada.

3) Estudo árduo versus aprendizagem 
lúdica: os educadores ocidentais pensam que é 
importante que os estudantes tenham prazer e se 
divirtam enquanto aprendem, mas, do ponto de 
vista asiático, a aprendizagem e o estudo implicam 
necessariamente trabalho árduo, residindo o 
prazer da aprendizagem, essencialmente, nos 
resultados alcançados. O autor refere, nesse 
sentido, à frase afixada na parede de uma escola 

de Pequim: “a raiz do conhecimento é amarga, os 
seus frutos são doces”.

4) Motivação extrínseca versus motivação 
intrínseca: a motivação intrínseca é muito 
valorizada no Ocidente e considerada o melhor 
modo de manter os estudantes interessados 
em estudar matemática, entendendo-se que a 
motivação extrínseca, tal como o exame, apenas 
causa ansiedade e prejudica a aprendizagem. 
Apesar de na Ásia os educadores não discordarem 
da importância da motivação intrínseca, os exames 
têm sido tradicionalmente considerados uma 
aceitável fonte de motivação para a aprendizagem 
dos alunos. Consideram ainda que, para além da 
distinção entre esses dois tipos de motivação não 
ser clara, podem ser complementares uma à outra. 

5) Ensino numa turma versus ensino 
individualizado: na perspetiva ocidental, 
o ensino-aprendizagem individualizado é 
considerado o modelo ideal e a existência de 
turmas de alunos é justificada fundamentalmente 
por razões econômicas ou outras limitações 
de recursos, enquanto na cultura oriental a 
educação é entendida principalmente como um 
processo de socialização, sendo as aprendizagens 
coletivas, em grupo-turma, muito valorizadas. 
Esta dicotomia de pontos de vista acerca do papel 
do professor leva a entendimentos diferentes nas 
duas culturas. Assim, no ocidente, o professor terá 
como principal função atender às necessidades 
individuais dos estudantes, pelo que, de acordo 
com essa premissa, os programas e ações 
individualizados são a forma ideal de ensinar e 
aprender, em turmas o mais reduzidas possível.

Já nas culturas orientais, o papel do 
professor como modelo é essencial, pelo que 
ensinar e aprender num grupo-turma faz todo o 
sentido, sendo a dimensão da mesma um fator 
não limitativo. Nessa perspetiva, na China, e em 
geral nas sociedades de cultura oriental, não é a 
dimensão do grupo-turma que faz a diferença na 
qualidade do processo de ensino-apredizagem, 
mas sim a qualificação do professor e a forma 
como ele conduz esse processo. 

Leung (2001) considera que muitos 
programas de aprendizagem individualizados 
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simplesmente degeneram, a maior parte de 
tempo, em interações do estudante com os 
materiais de aprendizagem (nomeadamente 
tecnológicos) mais do que com o professor, 
perdendo, assim, o estudante a oportunidade de 
discutir/observar/ouvir o professor, ou seja, de 
aprender tendo o professor como modelo.

6) Competência científica dos professores 
versus pedagogia: a explosão do conhecimento 
e o fácil acesso à informação por meio da 
internet contribuíram para a crença de que 
o professor não poderá competir com esse 
potencial de conhecimento, minimizando a sua 
importância no processo ensino-aprendizagem. 
O professor é, cada vez menos, a fonte de 
conhecimento, limitando-se a conduzir os 
estudantes ao conhecimento. É um facilitador 
da aprendizagem, ajudando-os a aprender a 
aprender, mesmo quando se trate de assuntos 
que o próprio professor não domina e às vezes 
nem conhece. Isso explica que a preocupação 
principal tenha se deslocado para a competência 
pedagógica, mais do que para a competência 
científica. Segundo Leung (2001), isso acontece 
nos países ocidentais com os professores da 
matemática do ensino básico. Ao contrário, a 
imagem do professor de matemática nos países 
asiáticos é ainda a do expert. Essa imagem 
do professor erudito (scholar teacher) 
está profundamente enraizada na cultura 
confucionista e ainda influencia bastante nos 
dias de hoje a educação nesses países. Um 
ditado chinês diz que “um professor precisa  
ter um balde de água antes de ser capaz de 
dar aos estudantes uma tigela de água”. Isto 
implica, no ensino da matemática, que, apesar 
de a pedagogia ser um fator fundamental no 
processo de ensino-aprendizagem, um bom 
domínio das matérias em estudo é ainda 
mais importante. 

Nessa perspetiva, o professor tem, antes 
de mais nada, de ser um scholar e só depois 
um facilitador de aprendizagem. A dicotomia 
conteúdo programático/pedagogia aponta, 
assim, para diferentes visões do papel do 
professor. Embora em ambas as culturas se 

considere a competência científica do professor 
muito importante, nos países chamados asiáticos, 
essa assunção vai mais longe, ao ponto de se 
considerar não ser possível ser um facilitador da 
aprendizagem sem se ser um scholar.

Essa posição considera mesmo que, 
sem um sólido conhecimento de matemática 
avançada, é difícil para um professor ensinar 
bem, mesmo a alunos de nível elementar. Ma 
(1999) vai ainda mais longe ao afirmar que, sem 
esse conhecimento de matemática avançada, 
não é possível sequer, ainda que no ensino 
elementar, convocar a pedagogia apropriada. 
Queirós (1945), na sua corrosiva, mas conspícua 
receita sobre o ensino, afirmava que, para 
ensinar, há uma formalidadezinha a cumprir: 
saber. Essas singularidades, que decorrem das 
variáveis culturais no processo de aprendizagem 
e da sua incorreta interpretação, ao serem 
analisadas por referência a universos culturais 
diferentes, podem levar a generalizações 
abusivas e à construção de expectativas sobre 
os resultados que acabam por não se verificar.

Condicionante externo: estilos de 
ensino

Ponte (1992) refere que o saber matemático 
assenta em quatro características fundamentais – 
a formalização, segundo uma lógica bem definida; 
a verificabilidade, que permite estabelecer 
consensos acerca da validade de cada resultado; 
a universalidade, isto é, o seu caráter transcultural 
e a possibilidade de o aplicar aos mais diversos 
fenômenos e situações; e a generatividade, 
ou seja, a possibilidade de levar à descoberta 
de coisas novas - e desdobra-se em quatro 
elementos constitutivos, de acordo com a sua 
função e nível de complexidade – competências 
elementares (que implicam processos de simples 
memorização e execução); competências 
intermédias (que implicam processos com 
certo grau de complexidade, mas não exigem 
muita criatividade); competências complexas 
(que implicam uma capacidade significativa de 
lidar com situações novas); e saberes de ordem 
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geral (que incluem os meta saberes, ou seja, 
saberes com influência nos próprios saberes). O 
desenvolvimento do saber matemático assenta na 
ação (manipulação de objetos e de representações 
numérica, gráfica e algébrica) e na reflexão 
(pensar sobre a ação, estimulada pelo esforço 
de explicação e pela discussão). Ponte (1992) 
considera ainda que o substrato conceitual joga 
um papel determinante no pensamento e na ação 
e, consequentemente, na prática do professor.

Os estilos de ensino chamados tradicionais 
são aqueles cujas metodologias e avaliação 
utilizadas tendem a dar primazia à transmissão 
de conhecimento do professor para o aluno, 
devendo este, por sua vez, estar apto a reproduzir 
o que lhe foi transmitido, transformando a 
aprendizagem num processo mecanicista, em 
que, tendencialmente, o aluno não é solicitado 
a pensar nem a desenvolver pensamento 
independente e criativo. Não há lugar ao pensar 
a respeito da ação, à reflexão. 

Esse método de ensino encontra-se 
centrado nos conteúdos e o aluno assume 
um papel passivo, preocupado apenas em 
memorizar conteúdos e recuperá-los quando 
solicitados em práticas igualmente tradicionais 
de avaliação, como testes e fichas de avaliação. 
É o método de ensino a que Freire (1970) 
chamou de concepção bancária da educação, 
em que o professor faz depósitos que os 
educandos recebem pacientemente, memorizam 
e repetem, sendo que a única margem de ação 
que se oferece aos alunos é a de receberem 
os depósitos, guardá-los e arquivá-los. A 
mobilização dos saberes de ordem geral, dos 
meta saberes, praticamente não acontece. 
Acredita-se que essas características ocasionam 
um ensino descontextualizado, refletindo-se na 
não inserção do aluno na sociedade como um 
agente crítico e participativo. 

No contexto das práticas didáticas dos 
professores – aquelas que se desenrolam no espa-
ço da sala de aula –, as práticas discursivas, pela 
transversalidade da linguagem na atividade hu-
mana, são uma dimensão importante. Se a prática 
do professor na sala de aula reflete o seu estilo 

de ensino, o seu discurso é, também, revelador 
do seu posicionamento nas questões centrais do 
ensino da matemática, anteriormente menciona-
das. Nas Normas Profissionais para o Ensino da 
Matemática, do National Council of Teachers of 
Mathematics, NCTM, (1994) afirma-se que:

[...] o discurso na aula de Matemática reflete 
o que significa saber Matemática, o que 
torna algo verdadeiro ou razoável e o que 
implica fazer Matemática; é portanto de 
importância central quer a respeito do que 
os alunos aprendem acerca de Matemática, 
quer a respeito de como aprendem.

Ernest (1988), referido por Thompson 
(1992), com base num trabalho empírico, 
destaca três elementos capazes de influenciar 
as práticas dos professores: (1) Os sistemas de 
crenças do professor sobre a matemática e sobre 
o seu ensino e aprendizagem; (2) O contexto 
social onde ocorre o ensino, particularmente os 
obstáculos e as oportunidades que cria; (3) O 
nível de pensamento e reflexão do professor.

Quanto às crenças sobre a matemática, 
Thompson (1992) argumenta que não se trata 
de uma relação simples de causa-efeito, mas 
de uma relação dialética, bastante complexa 
e de contornos pouco definidos. Por sua vez, 
Ernest (1988) considera as seguintes tipologias 
de crenças, relativamente à forma como a 
matemática pode ser entendida:

1) Uma caixa de ferramentas (visão 
utilitarista), sendo o conhecimento matemático 
um conjunto de fatos, não necessariamente 
relacionados, e que serve o desenvolvimento de 
outras ciências e técnicas;

2) Um corpo estático e unificado de 
conhecimentos (visão platônica), o que implica 
que apenas se possa descobrir e não criar;

3) Um campo aberto de criação humana 
que se expande continuamente, dando origem 
a modelos e procedimentos (perspetiva de 
resolução de problemas).

Thompson (1992) coloca que Chacón 
sistematiza o papel do professor na sala de aula, 
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de acordo com cada uma dessas visões. Assim, 
um professor instrumentalista terá um método 
de ensino prescritivo, enfatizando regras e 
procedimentos; um platônico irá dar ênfase 
ao significado dos conceitos e da lógica dos 
procedimentos matemáticos; e um professor 
que esteja na linha da resolução de problemas 
dará grande peso às atividades que levem os 
alunos a interessar-se pelos processos geradores 
da matemática. O papel e a intervenção do 
professor assumem peso crescente, sendo, no 
primeiro caso, apenas um instrutor e, no último, 
um facilitador ou mediador na construção do 
conhecimento matemático dos alunos.

Independentemente das conexões que se 
possam estabelecer entre o estilo de ensino e o 
sucesso na aprendizagem dos alunos, o papel 
do professor é incontornável. A importância 
do professor é sublinhada nas já referidas 
NCTM quando se afirma que os professores são 
os principais protagonistas da mudança dos 
processos pelos quais a matemática é ensinada 
e aprendida nas escolas. Aí é, ainda, referido 
que as crenças e as conceções dos professores 
– e dos alunos – constituem obstáculos que se 
opõem a mudanças significativas no ensino e 
aprendizagem da matemática nas escolas.

Última consideração

A natureza singular do ser humano, 
por um lado, e a sua vertente cultural, por ou-
tro, não permitem que o processo de ensino-
-aprendizagem possa ser linear e liminarmente 
modelado. Impõe-se uma visão holística desse 
processo e consequente abordagem sistêmica. 
Nenhuma das condicionantes anteriormente re-
feridas é, per si, fator absoluto de sucesso ou de 
insucesso. O que resulta bem numas situações 
pode ter efeitos desastrosos noutras. É essencial 
pensar e agir fora do quadrado. Sem precon-
ceitos e ideias feitas. A complexa arquitetura 
das aprendizagens obriga: a um design em per-
manente adaptação; ao desenho e redesenho 
contínuo de modos, métodos, estilos... numa 
procura incessante do comprometimento do 
professor com a aprendizagem dos alunos. Que 
design de ensino melhor serve essa arquitetura 
é uma busca incessante... Uma coisa parece cer-
ta: a melhoria do ensino da matemática impli-
ca, necessariamente, a não sobrevalorização de 
uma linha metodológica única. Pelo contrário, 
terá de envolver um processo de diversificação 
metodológica assente numa coerente funda-
mentação psicossocial.
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A expressão da criatividade na aprendizagem da leitura 
e da escrita: um estudo de caso

Luciana Soares MunizI

Albertina Mitjáns MartínezII

Resumo

O presente artigo tem por objetivo destacar as formas em que a 
criatividade se expressa na aprendizagem da leitura e da escrita 
da criança. Assume-se como referencial teórico a concepção de 
aprendizagem criativa desenvolvida por Mitjáns Martínez. Segundo 
essa concepção, os processos criativos emergem nos contextos 
de ação do sujeito, mediante recursos subjetivos constituídos 
historicamente e que se organizam no momento da ação concreta. 
A expressão desse tipo de aprendizagem tem se configurado pela 
personalização da informação, confrontação com o dado e pela 
geração, produção de ideias novas que vão além do que está posto. 
Adota-se como eixo norteador a pesquisa qualitativa, apoiada nos 
princípios da epistemologia qualitativa desenvolvida por González 
Rey, com opção pelo estudo de caso, utilizando instrumentos 
abertos e semiabertos, tais como: dinâmicas conversacionais, 
observações, entrevistas como processo e diário de ideias. A 
investigação foi desenvolvida em uma escola da rede pública, com 
alunos dos primeiros e segundos anos do ensino fundamental, na 
qual acompanhamos os aprendizes por dois anos consecutivos. 
Como conclusão, considera-se que a expressão da criatividade 
na aprendizagem da leitura e da escrita foi significativamente 
apresentada pelas características destacadas por Mitjáns Martínez, 
bem como pela relação lúdica da criança com sua aprendizagem.
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The expression of creativity in learning how to read and 
write: a case study

Luciana Soares MunizI

Albertina Mitjáns MartínezII

Abstract

This paper has the purpose of highlighting the ways through which 
creativity is expressed in the child´s learning of how to read and write. 
The theoretical assumption taken is the concept of creative learning 
developed by Mitjáns Martínez. According to such conception,  
creative processes emerge in the context of the individual´s action, 
through subjective resources that are historically constructed and 
are organized in the moment of concrete action. The expression of 
this type of learning has been configured by the personalization of 
information, confrontation with data, and by the generation and 
production of new ideas that go beyond what is taken for granted. 
The guiding axis adopted is qualitative research, supported by the 
principles of the qualitative epistemology developed by González 
Rey, with the option of conducting a case study utilizing open and 
semi-open tools, such as: conversational dynamics, observations, 
interviews as a process and a diary of ideas. The investigation took 
place in a public school, among 1st and 2nd graders, in which we 
monitored the learners for two years in a row. As a conclusion, 
we consider that the expression of creativity in learning how to 
read and write was significantly presented by the characteristics 
emphasized by the author mentioned above, as well as by the playful 
relationship of the child with his/her learning.
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Introdução

O foco principal deste artigo consiste 
em apresentar formas em que a criatividade 
se expressa na aprendizagem da leitura e da 
escrita da criança, tendo em vista o contexto 
escolar. O presente tema insere-se nas amplas 
discussões que envolvem as políticas públicas 
educacionais, em especial o programa Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, 
que visa a contribuir para a alfabetização de 
todas as crianças até, no máximo, os oito anos 
de idade. Nessa perspectiva, estar alfabetizado 
significa, segundo documento oficial, “[...] ser 
capaz de interagir por meio de textos escritos 
em diferentes situações; significa ler e produzir 
textos para atender a diferentes propósitos” 
(BRASIL, 2012, p. 17).

Esta concepção de alfabetização 
possibilita-nos refletir acerca da abrangência 
e complexidade que envolve a condição de 
estar alfabetizado e o percurso para que esse 
processo se realize. Do nosso ponto de vista, tal 
aprendizagem necessita envolver processos de 
autoria e de utilização autônoma do saber. Tal 
compreensão apoia-se no que salienta Freire 
(2011, p. 19), para quem a alfabetização “[...] 
não se esgota na decodificação pura da palavra 
escrita ou da linguagem escrita, mas [...] se 
antecipa e se alonga na inteligência do mundo”.

Pelas múltiplas considerações a 
respeito dos termos alfabetizar, processo 
voltado aos aspectos mais tecnológicos da 
escrita, e letramento, como o uso social da 
leitura e da escrita, optamos pela utilização 
do termo aprendizagem da leitura e da 
escrita, na tentativa de romper com possíveis 
dicotomias entre a aquisição de um código, a 
utilização do mesmo em contextos sociais e os 
processos subjetivos envolvidos. No âmbito da 
perspectiva histórico-cultural assumida neste 
trabalho, consideramos as múltiplas nuances 
que envolvem esse aprender. Concordamos com 
Freire (2011), Leite (2011) e Smolka (2008), para 
os quais esse processo é permeado por aspectos 
culturais, sociais, afetivos e cognitivos.

Ainda assim, a criatividade na 
aprendizagem da leitura e da escrita não tem 
sido tema de estudo no campo científico, 
demandando investimentos de pesquisas 
nessa área (MUNIZ; MITJÁNS MARTÍNEZ, 
2013). A aprendizagem criativa da leitura e 
da escrita implica uma forma relacional e 
pessoal de interação da criança com o objeto de 
conhecimento, em meio a processos de autoria, 
de dúvidas, de confrontos, de curiosidades, de 
encontro consigo mesma, tornando a escrita 
e a leitura processo próprio de se relacionar 
com o mundo com ênfase na transcendência 
do que está posto. É um tipo de aprendizagem 
desejável para que a leitura e a escrita tornem-se 
processos de aprendizagem e desenvolvimento. 

Organizamos o presente trabalho em 
duas partes. Na primeira, conceitualizamos 
a aprendizagem criativa e, em um segundo 
momento, apresentamos um estudo de caso, 
na tentativa de evidenciar como a mesma se 
expressa na aprendizagem da leitura e da 
escrita, aprendizagem base para todo o decorrer 
da vida escolar do aprendiz.

Aprendizagem criativa

No contexto escolar, o aprendiz está imer-
so em uma gama de conteúdos, informações e co-
nhecimentos que fazem parte do currículo escolar. 
A relação do aprendiz com tais processos é singu-
lar e revela diferenças importantes, permitindo-
-nos caracterizar tipos de aprendizagem também 
distintos. Reiteramos González Rey (2008, 2011c), 
segundo o qual a aprendizagem escolar não pode 
ser representada apenas pela dimensão cognitivo-
-reprodutiva, mas como um processo subjetivo 
evidenciado pela produção simbólico-emocional, 
em que o próprio aprendiz se envolve na sua con-
dição ativa, intencional, que implica um posicio-
namento próprio e singular no processo de apren-
der. Essa possibilidade de atuação ativa refere-se 
à consolidação de espaços próprios, em que as 
produções subjetivas dinamizam o caráter con-
frontador do sujeito diante de suas experiências 
(GONZÁLEZ REY, 2003, 2011a). 
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Como um processo subjetivo, enfatizamos 
as formas complexas de aprendizagem escolar, 
as quais guardam características relevantes 
para o desenvolvimento do aprendiz. Essas têm 
sido denominadas como aprendizagem criativa 
e aprendizagem compreensiva (MITJÁNS 
MARTÍNEZ, 2012b; GONZÁLEZ REY, 2012). Na 
aprendizagem compreensiva, o sujeito atua de 
forma intencional para compreender o objeto 
de conhecimento, num esforço que demanda 
a atuação de um sujeito ativo, engajado e 
envolvido emocionalmente. No entanto, nessa 
aprendizagem, todo o esforço está direcionado 
à compreensão, à volta ao dado. 

A aprendizagem criativa consiste em 
uma categoria em desenvolvimento que abre 
possibilidades para pensar processos de apren-
dizagem complexos, nos quais a produção de 
ideias novas, que vão além do dado, resulta es-
sencial (MITJÁNS MARTÍNEZ, 2012a, 2012b). 
Vale marcar que estudos nessa direção, dentro 
de uma perspectiva histórico-cultural, têm sido 
delineados especialmente por Mitjáns Martínez 
(2008, 2009a, 2009b, 2012a, 2012b), autora que ini-
cialmente definiu a aprendizagem criativa como:

[...] uma forma de aprender caracterizada 
por estratégias e processos específicos, 
em que a novidade e a pertinência 
são indicadores essenciais. (MITJÁNS 
MARTÍNEZ, 2008, p. 86)

Com as pesquisas realizadas e sua 
aproximação à teoria da subjetividade, 
bem como munida de sua concepção de 
criatividade, Mitjáns Martínez (1997, 2000, 
2004, 2008, 2009b) avança na sua concepção 
de aprendizagem criativa compreendendo-a 
como processo da subjetividade. Essa definição 
sustenta-se na compreensão da subjetividade 
na sua dupla condição: social e individual. 
Sendo assim, não estamos diante de um 
processo intrapsíquico, mas que emerge na 
ação do sujeito em contexto, numa relação que 
não admite polaridades, configurando o caráter 
gerador da psique (GONZÁLEZ REY, 2011a).

Para Mitjáns Martínez (2012a), a 
criatividade é uma emergência e não algo que 
carregamos e que se evidencia nas distintas ações 
e contextos que experienciamos. Como uma 
emergência, a criatividade está associada à ação 
profundamente implicada do sujeito, momento 
em que há expressão de recursos subjetivos que 
se constituem ao longo da vida do aprendiz, em 
condições e contextos de ação subjetivados pela 
pessoa nos distintos sistemas sóciorelacionais, 
bem como mediante a produção de sentidos 
subjetivos que se constituem no devir da ação 
(MITJÁNS MARTÍNEZ, 2012b). 

Como uma aprendizagem complexa, 
Mitjáns Martínez (2012a, 2012b) tem se dedicado 
a compreender os elementos que constituem e 
caracterizam a aprendizagem criativa. Sendo 
assim, mediante construções teóricas e a partir 
de pesquisas realizadas com alunos criativos do 
ensino médio e ensino superior, a referida autora 
tem caracterizado a expressão da criatividade 
na aprendizagem a partir da configuração de, 
pelo menos, três elementos: 1) a personalização 
da informação; 2) a confrontação com o dado; 
e 3) a produção, geração de ideias próprias e 
novas que transcendem o dado. 

Tais características demonstram que a 
relação do aprendiz com a informação ou mesmo 
com o conhecimento não se estabelece de forma 
passiva; ao contrário, assume uma orientação 
ativo-transformadora de implicação “[...] no 
processo de aprendizagem, convertendo-o em 
uma via para o desenvolvimento de todas as suas 
potencialidades” (GONZÁLEZ REY; MITJÁNS 
MARTÍNEZ, 1989, p. 104). Esta forma de 
aprender caracteriza-se como uma aprendizagem 
complexa. O sistema educativo histórico 
que vivenciamos, em que a ênfase está na 
homogeneização e na reprodução-assimilação, 
dificulta e muitas vezes inviabiliza a emergência 
de processos criativos na aprendizagem 
(MITJÁNS MARTÍNEZ; GONZÁLEZ REY, 2012; 
MITJÁNS MARTÍNEZ, 2012a). 

O conceito personalização da informação 
foi elaborado por González Rey e Mitjáns 
Martínez (1989), os quais precisamente 
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contribuíram para pensarmos uma nova e 
diferenciada forma de relação do homem com 
a variedade de informações a que é submetido 
e se submete em seu cotidiano. Tais autores 
reforçam a ideia de que nem toda informação 
formará parte da própria constituição subjetiva 
da pessoa, ressaltando que há informações que 
ganham relevância e se expressam em ações 
do sujeito, as quais estão associadas com suas 
motivações, perfazendo um processo que se 
efetiva pelo caráter ativo, na individualização 
que o sujeito realiza. 

Esse conceito assume relevância para 
caracterizar a aprendizagem criativa, uma vez 
que, na medida em que estamos ativamente 
aprendendo algo, na busca incessante de 
transformar, formar uma representação própria, 
na relação com nossos conhecimentos prévios, 
somos capazes de atuar com esse aprendizado 
em distintas situações que experienciamos. 
Assim, esse aprender passa a se constituir em 
nós como um recurso subjetivo, que permite 
transcender o que foi dado (GONZÁLEZ REY; 
MITJÁNS MARTÍNEZ, 1989). 

Com a personalização, não apenas 
recebemos a informação de forma passiva, 
para reproduzi-la ou compreendê-la, mas, em 
um processo de engajamento como sujeito, a 
informação é transformada em algo que está 
para além dela, processo que nem sempre é 
consciente para o aprendiz. Diante do que 
aprende, o aluno é capaz de questionar, de 
duvidar, de identificar lacunas e contradições, 
o que só é possível mediante um grau elevado 
de envolvimento, de entrega ao que se propõe a 
novas descobertas, num movimento de embates 
constantes, permitindo-lhe uma aproximação 
pessoal e própria do que está aprendendo 
(MITJÁNS MARTÍNEZ, 2012b). 

A confrontação com o dado está para um 
saber não cristalizado, mas que se movimenta 
e se transforma na medida em que o sujeito se 
coloca de forma reflexiva frente ao que está 
aprendendo. Aqui, não há simplesmente uma 
internalização ou mesmo uma apropriação de 
algo que é externo e que está apenas pronto 

para ser consumido. Há, sim, algo que, para 
que possa ser aprendido, requer confrontos que 
atualizam os saberes de que já dispomos e os 
colocam também em dúvidas, a fim de colocar à 
prova o conhecimento, desnaturalizando o olhar 
para aquilo que forma parte do aprendizado. Na 
escola, confrontar-se com os conteúdos é quase 
uma exceção, dificultando as possibilidades 
de emergência da criatividade, na geração de 
ideias próprias, que de fato terão impactos na 
vida do aprendiz e não simplesmente servem 
para obter uma nota.

Todo o processo de personalizar a 
informação, de confrontar-se com o que é dado, 
em um processo de singularização do aprender, 
tem em si o que essencialmente caracteriza a 
aprendizagem criativa: a geração de ideias 
próprias que transcendem o que se estuda. 
Produzir, gerar ideia própria e nova configura--
se, na aprendizagem criativa, na forma como o 
sujeito não se limita a entender algo, mas passa 
pela compreensão e é capaz de transcender o 
que está posto.

Na aprendizagem criativa, a complexidade 
funcional do sujeito no contexto da ação revela 
as suas especificidades e o novo assume uma 
qualidade de transcendência, podendo ter impactos 
sobre o desenvolvimento da subjetividade. Nesse 
tipo de aprendizagem, o produto criativo pode 
estar expresso na personalização, pelo aprendiz, 
das informações que transcendem o que está 
posto, na autoria do pensamento e das produções 
que individualizam o processo de aprender, nas 
perguntas interessantes e originais que elabora 
frente à confrontação com o dado, dentre outras 
possibilidades. Importa ressaltar que o produto 
criativo deve, de alguma forma, transcender o dado 
(MITJÁNS MARTÍNEZ, 2008; AMARAL, 2011). 

Vale ressaltar que a personalização da 
informação, a confrontação com o dado e a 
geração de ideias novas podem estar presentes 
em outro tipo de aprendizagem, por exemplo, 
na compreensiva. No entanto, cumprem 
a função de se voltar ao dado, de apenas 
compreender o que está posto, diferenciando-
-se da aprendizagem criativa na qual o sujeito 
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personaliza a informação e gera ideias que 
transcendem o que está posto. 

Frente ao exposto, aprender criativamen-
te, pela complexidade que envolve esta ação, 
favorece, dentre outros aspectos, a estabilidade 
do aprendido, não constituindo um aprendiza-
do momentâneo, mas que se efetiva nas possi-
bilidades de gerar algo próprio, utilizando esse 
novo saber em diferentes situações vividas pelo 
aprendiz, bem como pode possibilitar o bem es-
tar emocional do aluno e sua realização pessoal 
(MITJÁNS MARTÍNEZ, 2012b). 

Portanto, pretendemos, nos próximos 
tópicos, aventurar-nos para compreender como 
a criatividade se expressa na aprendizagem da 
leitura e da escrita da criança. Teremos como 
referência as características já elaboradas por 
Mitjáns Martínez, com alunos do ensino médio 
e ensino superior, buscando tecer as possíveis 
relações e especificidades.

Metodologia

Para a investigação aqui delineada, 
adotamos como eixo norteador a pesquisa 
qualitativa, apoiada nos princípios da 
epistemologia qualitativa desenvolvida por 
González Rey (1997, 2005, 2009, 2011b), 
orientada à pesquisa da subjetividade, tendo 
em vista uma perspectiva complexa e histórico-
-cultural. Nesse viés, optamos pelo estudo 
de caso, utilizando instrumentos abertos e 
semiabertos, tais como: 

• Dinâmicas conversacionais — expressão 
livre dos sujeitos a respeito de temas do 
seu interesse;
• Entrevista como processo — a partir 
de algumas questões norteadoras com 
os sujeitos, dialogar acerca das ações 
empreendidas para aprender;
• Observação: realizada em sala de aula 
e em outros momentos do cotidiano 
escolar;
• Diário de ideias — caderno em branco 
entregue para a criança no início da 

pesquisa, o qual a acompanhará ao longo 
de todo o percurso da pesquisa, visando 
a privilegiar um espaço de produção 
espontânea da criança.

O caminho de análise das informações 
derivou-se de um processo construtivo- 
-interpretativo, mediante a elaboração de 
indicadores que foram construídos a partir de 
nossa análise das informações, na confluência 
dos diversos instrumentos (GONZÁLEZ REY, 
2005). Vale ressaltar aqui que os participantes 
da pesquisa foram escolhidos a partir de nossas 
observações em sala de aula e dinâmicas 
conversacionais com alunos, professoras e 
familiares. Dentre os elementos relevantes para 
a escolha e que estiveram atrelados à relação da 
criança com a leitura e a escrita, podemos citar: 
interesse, envolvimento, tempo dedicado às 
atividades, tipos de perguntas realizadas, bem 
como a forma como a leitura e a escrita estavam 
presentes para além do contexto escolar.

A expressão da criatividade na 
aprendizagem da leitura e da 
escrita de Murilo

No decorrer da aprendizagem da 
leitura e da escrita de Murilo, identificamos 
características que constituíram esse processo 
como eminentemente criativo. Interpretamos 
que os elementos que compõem a sua 
aprendizagem não se deram de forma isolada, 
mas como processo articulado, em que se 
perpassavam e favoreciam a complexidade 
constitutiva da expressão da criatividade na 
aprendizagem da leitura e da escrita. 

Mediante a documentação escolar de 
Murilo, constatamos que ele iniciou sua vida 
escolar com quatro anos de idade, também 
em uma escola da rede municipal de ensino, 
local em que estava no primeiro período da 
educação infantil. Aos cinco anos, ingressou 
na escola em que foi desenvolvida a pesquisa, 
matriculado no segundo período e, em 2013, 
cursava o segundo ano do ensino fundamental, 
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completando oito anos de idade. A referida 
escola, na qual acompanhamos Murilo por dois 
anos consecutivos, é pública e atende crianças 
de um bairro da periferia da cidade, abrangendo 
as turmas da educação infantil ao 5º ano do 
ensino fundamental. 

Construímos informações que eviden-
ciaram, na aprendizagem de Murilo, os três as-
pectos destacados por Mitjáns Martínez (2012a) 
na caracterização da aprendizagem criativa: a 
personalização da informação, a confrontação 
com o dado e a produção e geração de ideias 
próprias que transcendem ou vão além do dado, 
bem como a relação lúdica que incluímos em 
nossa construção teórica. As ações de Murilo no 
campo da aprendizagem da leitura e da escrita 
se expressaram no contexto escolar e se orga-
nizaram em meio aos sistemas relacionais, com 
ênfase na relação com as professoras e com 
os colegas da turma, pelos tipos de atividade-
-comunicação, pela dinâmica e organização do 
espaço-tempo de aprender e se evidenciaram a 
partir de sua expressão espontânea na relação 
com a leitura e a escrita.

Personalização da informação

a) Personalização das explicações e do modo de 
ensinar da professora

É preciso destacar a forma atenta como 
Murilo observava as ações da professora e, 
principalmente, as suas explicações durante 
a aula. Construímos a hipótese de que essa 
observação constituiu uma forma pela qual o 
aprendiz conseguiu encontrar possibilidades 
de se expressar reflexivamente perante as 
solicitações da docente. Em vários momentos 
de nossas observações, identificamos como 
Murilo personalizava as solicitações da 
professora, o que pode ser exemplificado a 
partir da fala: “A tia pediu. Mas ela pediu pra 
desenhar e eu quis escrever, pra ler depois.” 
(Entrevista como processo com Murilo - 2º 
ano). Tal exemplo expressa a forma ativa e 
intencional com que Murilo experienciava 

sua aprendizagem com desdobramentos em 
ações cotidianas.

Murilo também personalizava a própria 
metodologia da professora, pelo seu alto grau 
de envolvimento com o trabalho pedagógico, 
capaz de configurar formas de aprender 
que lhe eram próprias. Ele demonstrava um 
conhecimento profundo da forma de trabalho 
da docente, o que pode ser exemplificado, aqui, 
na escrita da palavra LILA para o Diário de 
ideias. O menino disse:

Porque Lila é I, aí tem o mesmo som LILA, 
I, aí o que eu vi na BOLA, BO - LA, aí eu 
vi que é o LA. A tia fala que é o som da 
letra que é pra olhar, mas dá pra saber com 
outra palavra que a gente já viu ou sabe 
falar. (Diário de ideias - 1º ano)

b) Personalização das atividades propostas

Murilo gerava uma aproximação 
particular e próxima com as atividades a 
serem realizadas. Podemos exemplificar tal 
construção a partir de um momento de produção 
espontânea de texto, em que, ao se ver diante 
de uma folha em branco e na busca por uma 
escrita própria, procurou algo para escrever. 
Ao ver a colega Amanda, ele lembrou-se do 
dia em que ela rasgou um desenho que tinha 
feito de um bombeiro. Quando viu a menina 
arrancar a cabeça do bombeiro, disse: “Nossa! 
Ficou agora um bombeiro sem cabeça, é a 
lenda do bombeiro sem cabeça! Eu ainda não 
escrevi isso. Eu só falei (risos)” (Observação - 
2º ano).

Tal fato remeteu-lhe à escrita da lenda 
na sua produção de texto. O que nos mobilizou 
a olhar para esse exemplo foi a maneira como 
Murilo transformava a atividade em algo 
pessoal, ou seja, não se limitava a copiar do 
colega, ou mesmo a perguntar à professora o que 
era para escrever. O menino tornava a atividade 
algo próprio e particular com implicações para 
ações que postergavam o ato de escrever.  Ele 
passou a contar para os colegas a lenda do 
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bombeiro, estabelecendo vínculos afetivos. Esse 
exemplo revelou não só o envolvimento do 
aprendiz, mas a busca pela contextualização na 
sua concretização e nos instigou a pensar que:

O sujeito só vai desenvolver-se na 
tensão de sua produção singular ante 
a possibilidade de alimentar com sua 
experiência o que aprende e de alimentar 
o seu mundo com aquilo que aprende. 
(GONZÁLEZ REY, 2008, p. 32).

c) Personalização do contexto de aprendizagem

A personalização do contexto de apren-
dizagem favoreceu uma relação de criação, em 
que tornava esse ambiente próprio e pessoal. 
Murilo gerava e criava uma forma de registrar 
o conteúdo escrito em um caderno pessoal, na 
medida em que atribuía sentido às músicas e às 
receitas que ali estavam como possibilidades 
de utilização das mesmas em outros contextos, 
como em sua casa, bem como pela forma como 
criava novas palavras a partir das existentes. 

Tal fato pode ser ilustrado pelo seu relato: 

Sabe por que eu mandei meu primo fazer 
aquele caderno? Porque aí tem coisas na 
escola que é bão, aí não tem caderno pra 
escrever, aí eu mandei ele fazer um. Tem 
aquelas musiquinhas lá, tem vez que faz 
biscoito, aí eu escrevo a receita lá. Eu até 
inventei palavras, tinha lá CORAÇÃO e eu 
fiz CÃO (Dinâmica conversacional com 
Murilo - 1º ano). 

É neste processo que se pode pensar 
na sala de aula como espaço-tempo de 
aprendizagem, na medida em que possa ser 
explorado na busca pelo novo, pelo inusitado 
(CHAMBERLAIN, 2005). A forma como Murilo 
personalizava o contexto de aprendizagem 
reverberava em ações para seu cotidiano 
familiar, que lhe permitiam cantar músicas 
com sua irmã ou mesmo fazer as receitas com 
sua mãe.

Confrontação com o dado

a) Confrontação com suas próprias produções

A confrontação com suas atividades foi 
marcada pela relação positiva de Murilo com 
os próprios erros, com os quais demonstrava 
ter uma relação positiva, de forma crítica e 
também alegre. A forma como ria de seus erros 
e o modo autônomo de correção chamava a 
nossa atenção para a confrontação com que 
se colocava diante das próprias construções no 
campo da escrita e da leitura. Esse confronto 
dava-se no devir da realização das atividades 
e se concretizava na forma dialógica com que 
realizava cada tarefa: “Eu penso e faço de novo. 
Eu olho e vejo se tá errado mesmo e apago e 
faço de novo” (Entrevista como processo com 
Murilo - 2º ano).

Na sua escrita, Murilo conversava 
baixinho com ele mesmo dizendo: “Não. Não 
é assim que escreve. É com A”. Esta linguagem 
para si, como um diálogo, expressou o papel 
fundamental da comunicação para o pensamento 
reflexivo. Em outro momento, após escrever, 
apagar, escrever novamente e observando 
a própria escrita da palavra PASSARINHO, 
disse para si mesmo: “Pensa que me engana 
hein letrinha?” (Dinâmica conversacional com 
Murilo - 1º ano). Essa fala de Murilo com sua 
própria escrita indica o papel organizador da 
fala egocêntrica no processo de aprendizagem 
da leitura e da escrita, como expresso por 
Cavaton; Barbato (2011). 

b) Confrontação de ideias

Nos processos de correção da atividade 
de escrita espontânea, observamos que a 
professora chamava individualmente os 
alunos em sua mesa para fazer a correção. 
Em um episódio de observação, presenciamos 
a correção da palavra PAPAI, que estava 
escrita por Murilo da seguinte forma: PAPAE. 
A professora estabeleceu uma forma dialógica 
com ele, pedindo para que lesse a palavra e 
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indagava-o com algumas perguntas: “Murilo, 
você acha que tem alguma letra errada?” (Fala 
da professora Melissa - 1º ano). 

Murilo lia silenciosamente a palavra e 
não identificava nada de errado. A professora 
voltava-se para o som das letras e repetia 
sempre com intensidade o final PAI. Ela escreveu 
a grafia correta no caderno de Murilo que, ao 
voltar para o seu lugar, disse: “Eu não vou apaga 
não. É PAPAE mesmo” (Observação - 1º ano). No 
entanto, Murilo colocou-se a pensar a respeito 
do que a professora lhe disse e buscou em seu 
caderno uma atividade que tinha a palavra 
PAPAI. Após encontrá-la, leu novamente a 
palavra escrita e disse: “É com I mesmo! Mas a 
gente fala PAPAE” (Observação - 1º ano).

Murilo também buscava conhecer a es-
trutura dos livros, suas partes e a forma como 
são escritos. Ele sabia as informações que deve-
riam conter na capa e no livro como um todo. No 
entanto, o menino questionava alguns padrões:

Eu não sei pra que aquela outra capa do 
livro. Ela repete tudo da capa. Se já leu 
uma vez, pra que fica repetindo. Só gasta 
papel. Eu não faço essa outra capa no meu 
livro não. (Dinâmica conversacional)

Esse questionamento incluía um conhe-
cimento profundo dos livros, que vinha de sua 
exploração dos materiais escritos e do caráter 
subversivo e transgressor do sujeito. Em meio 
às possibilidades de poder mudar o que era ins-
tituído, expressava a criação de regras próprias 
que, posteriormente, no item da relação lúdica 
do presente trabalho, iremos explorar.

Geração de ideias próprias que vão além do dado

a) Geração de ideias próprias a partir das próprias 
produções que vão além do que é solicitado ou 
mesmo dado 

A geração de ideias a partir de suas 
próprias produções foi, por nós, identificada nos 
mais variados momentos do cotidiano escolar 

de Murilo. Tal fato pode ser exemplificado 
quando fez a leitura de uma história que criou 
a partir de uma palavra que aprendeu na sala 
de aula, em um momento de ditado. Quando 
Murilo perguntou o significado da palavra para 
a professora, descobriu que jaca era uma fruta e 
que, na casa da sua avó, tinha um pé de jaca. Tal 
descoberta o instigou à escrita pessoal de uma 
história a respeito da fruta em um momento 
posterior à aula. 

Esse movimento de ir além do que a 
escola solicitava e se aventurar no campo da 
escrita pessoal foi identificado por nós em 
vários momentos da pesquisa e revelava a 
busca de Murilo por novas aprendizagens. 
Havia uma relação próxima dele com a escrita, 
que se mostrava na sua preocupação em tornar 
a escrita viva, uma vez que utilizava o próprio 
vocabulário para conferir dinamicidade à sua 
produção, como expresso na forma como se 
referiu à sua produção sobre a jaca: “Então foi 
vocês que estavam com fome, né? Eu pus assim, 
‘né’ para ver se as galinhas estavam mesmo 
ouvindo (risos)” (Diário de ideias - 2º ano).

Outro exemplo refere-se ao momento 
em que Murilo, após concluir uma atividade 
de registro da letra inicial de algumas palavras, 
voltou-se a olhar para um cartaz, afixado na 
parede da sala de aula, com a letra da música 
PIPOCA. Ele fez a leitura do cartaz em tom 
baixo e, em seguida, disse para um colega:

Sabe aquele cartaz lá. A tia colocou PIPOCA 
e eu pensei que podia ser MILHO. Sabe por 
quê? A PIPOCA já é o MILHO que explodiu 
e na música é tudo PIPOCA. Devia começar 
com MILHO e só depois PIPOCA (risos). 
(Observação - 2º ano)

b) Geração de ideias para além das histórias que 
conhece: a criação de livros 

A relação que Murilo estabeleceu com os 
livros foi extremamente particular e revelava a 
sua admiração por tais materiais. Identificamos 
a forma como ele observava a professora segurar 
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o livro para contar histórias e os momentos 
em que terminava as atividades de cópia da 
lousa de forma rápida para poder pegar um 
livro para ler. Esse fato chamou-nos a atenção 
por não se tratar de uma prática pedagógica 
da sala de aula, mas foi criada por Murilo e 
posteriormente adotada pela professora para 
toda a turma. Todos esses comportamentos, 
perpassados pelo pouco contato com livros em 
casa, foram revelando-nos a curiosidade e o 
desejo de Murilo pelo objeto do conhecimento. 

Murilo era extremamente observador 
e gostava de ver os detalhes dos livros. Pelo 
seu gosto por histórias e principalmente pela 
forma espontânea como as inventava, começa 
a registrar suas ideias por meio da produção de 
livros. Em um momento de diálogo ele relatou:

Eu pedi as folhas pra tia Flávia. Ela perguntou 
que que eu ia faze, se era um desenho, uma 
história. Eu falei que era um livro. Ela me 
deu as folhas. Eu colei cada folha, dobrei 
uma por uma e colei cada uma e fiz o livro. 
Aí eu coloquei o número de cada página. 
Aí veio na minha cabeça que eu queria 
escrever uma história do leão e do gato. Eu 
nem tenho livro lá na minha casa. Agora eu 
tenho, to escrevendo um tantão. (Dinâmica 
conversacional com Murilo - 2º ano)

Ao longo do segundo ano do ensino 
fundamental, Murilo produziu mais de dez li-
vros com diferentes títulos e todos se colocando 
como autor e ilustrador. Chamou nossa atenção 
a forma interativa que procurava estabelecer 
com seu leitor, a produção de histórias que não 
se fixavam no real, o que demonstrava para 
nós o papel da imaginação na produção e na 
geração de algo que está para além do contex-
to real (MITJÁNS MARTÍNEZ, 2012a). As his-
tórias criadas por Murilo estimavam um valor 
para ele mesmo, uma realização pessoal, num 
processo de composição, no exercício pleno da 
imaginação criativa. Nesse sentido, o valor da 
produção de Murilo não se encontrava apenas 

na materialização do livro, mas no processo de 
sua elaboração.

Murilo criou histórias relacionadas 
a animais e sempre buscava escrever algo 
que fosse diferente do que habitualmente 
conhecemos. Para ilustrar, citamos aqui um 
trecho que inicia uma de suas histórias:

Vocês acha assim
O leão vai comer o gato
Mais nessa Estoria
Os dois é amigo
Você já viu um gato 
Na floresta? Não, né?
Si você nunca viu 
Então você vai ver agora.
(Trecho do livro escrito por Murilo - 2º ano)

Interessante perceber a forma como 
Murilo brincava com suas ideias e procurava 
transcender o que já conhecia e o que era 
comum como, por exemplo, o fato de sempre o 
leão comer o gato por ser mais forte e também 
de buscar surpreender o leitor colocando o gato 
em um habitat que não lhe era próprio.

A relação lúdica no processo de 
aprendizagem criativa da leitura 
e da escrita

Em consonância com as características 
supracitadas, lançamos o olhar para a 
especificidade e singularidade que envolve a 
aprendizagem criativa da leitura e da escrita 
de Murilo e identificamos uma relação lúdica 
que permeou a forma como se imbuía nas 
ações de ler e de escrever. Na nossa abertura 
para compreender como a criatividade se 
expressava e também se especificava na forma 
como Murilo aprendia, observamos que as 
situações concretas em que ele experienciava 
a leitura e a escrita se caracterizaram por um 
intenso envolvimento, por uma implicação 
voluntária e gratuita de se imbuir de maneira 
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plena nas atividades, em que a comunicação 
se expressava das mais diversas formas, bem 
como observamos o papel da imaginação, do 
faz de conta e da criação de regras próprias.

Todo esse funcionamento de Murilo 
moveu-nos a estabelecer intricadas relações 
com a dimensão lúdica na aprendizagem 
criativa e, dentre os vários autores que tratam 
o tema, vamos basear-nos naqueles em que 
o lúdico não é dado pela especificidade da 
atividade de jogo em si, mas pela relação 
que se estabelece com qualquer atividade. 
Por isso, estamos trazendo, como termos 
que se inter-relacionam ao lúdico, o jogo, 
o brinquedo e o brincar (BENJAMIN, 2002; 
BROUGÈRE, 1998b). 

Para nós, Huizinga (1999) define ele-
mentos essenciais que caracterizam uma ati-
vidade como lúdica: uma atividade voluntária, 
em que a liberdade constitui fator fundamental; 
o caráter desinteressado, gratuito que favorece 
uma evasão da vida real, tendo consciência de 
estar fazendo de conta; caracteriza-se também 
pelo isolamento e pela limitação, processando-
-se em campos delimitados de maneira material 
ou mesmo imaginária, deliberada ou espontâ-
nea; bem como reina uma ordem específica e 
absoluta. Nesse viés, tal autor possibilita-nos 
estabelecer relações com a aprendizagem criati-
va da leitura e da escrita, a qual se realiza, den-
tre outras, pelas características que configuram 
uma atividade lúdica.

Um importante elemento do lúdico que se 
expressou na aprendizagem criativa refere-se às 
possibilidades que as ações de ler e de escrever 
têm de distanciar a criança da vida cotidiana, 
num processo de submersão, capaz de criar 
um universo diferenciado do que experiencia. 
Além disso, assim como no jogo, aqui também 
entendido como lúdico, na escrita e na leitura, a 
criança está diante de uma atividade constituída 
socialmente e cria suas próprias regras para 
realizá-la. Aproximamo-nos cada vez mais da 
dimensão lúdica na aprendizagem da leitura 
e da escrita ressaltando aqui a concepção de 
Brougère (1998a, 1998b, 2002, 2008), para 

o qual o jogo é visto como espaço social que 
supõe regras em que a escolha e a decisão 
constituem partes que iniciam e caminham com 
o desenvolvimento do jogo:

A regra produz um mundo específico 
marcado pelo exercício, pelo faz-de-
conta, pelo imaginário. Sem riscos, 
portanto, o jogo não é somente um meio 
de exploração, mas também de invenção. 
(BROUGÈRE, 1998a, p. 193).

Tal aspecto interessa-nos sobremaneira 
para explicitar o potencial que as características 
do lúdico imprimem para o caráter inventivo 
do aprendiz, que é enriquecido pelas suas 
experiências da vida cotidiana, sendo por elas 
orientado (KISHIMOTO, 2011). Estamos de acordo 
com Vigotski (2009) ao destacar dois elementos 
das marcas da brincadeira na criação infantil: a 
primeira relaciona-se ao caráter instantâneo da 
criação da obra pela criança, ou seja, de realizar 
de forma intensa e de uma só vez a sua criação; 
e, em segundo lugar, a ligação com o interesse e 
a vivência pessoal da criança. 

Na aprendizagem criativa da leitura 
e da escrita, estão metamorfoseados os 
processos que envolvem o jogo e o brincar, 
na singularidade de cada criança, em especial 
quando criam suas próprias formas de registro, 
mesmo que mediante regras pré-estabelecidas, 
e reinventam suas experiências para registrá-
las. É nessa perspectiva que consideramos que, 
nas elaborações da escrita, a criança brinca ao 
registrar algo (COSTA; SILVA; SOUZA, 2013). A 
aprendizagem da leitura e da escrita está, assim, 
revestida por funções do brincar que permeiam 
as descobertas da criança a respeito do sistema 
alfabético de escrita (BARBATO, 2008).

A partir do exposto e das nossas 
construções mediante o caso em estudo, 
elencamos abaixo quatro eixos de análise 
da relação lúdica como característica da 
aprendizagem criativa da leitura e da escrita, 
uma vez que favorece uma relação com o 
aprender que transcende a experiência em devir.
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a) Relação completa, voluntária, próxima, instantânea e 
investigativa 

Em nossas observações no contexto 
escolar, foi possível perceber a realização 
pessoal, voluntária e gratuita de Murilo com 
suas próprias produções escritas e de leitura, 
sem exigências externas que tornassem a 
ação de ler e de escrever uma obrigação. Para 
Murilo, os momentos de leitura ou de escrita 
eram deleites, uma entrega à atividade que lhe 
permitia, em um único momento, trabalhar de 
forma intensa, séria. Ao mesmo tempo, pelo 
caráter desafiante de um registro pessoal, ele, 
de forma instantânea, criava de uma só vez. 

Como um artista em sua obra, ou como 
uma criança quando brinca, a leitura e a escrita 
na aprendizagem criativa podem constituir-se 
processos verdadeiramente vivenciados em sua 
plenitude pelo caráter lúdico. Murilo expres-
sou, em distintos momentos da pesquisa, a for-
ma como brincava com suas ideias: “Sabia que 
quando eu to escrevendo e até desenhando eu 
acho que to brincando de palavras, de inventar 
ideias? [risos]” (Diário de ideias - 2º ano). Tal fala 
remete-nos ao que Huizinga (1999, p. 11) defen-
de como uma importante característica do jogo: 
“[...] atividade temporária, que tem uma finali-
dade autônoma e se realiza tendo em vista uma 
satisfação que consiste nessa própria realização.”

Murilo envolvia-se totalmente e assim 
como em uma brincadeira ou jogo, em que a 
criança vivencia o momento de forma plena, 
ou seja, não há etapas que postergam a ação, 
a atividade é iniciada, realizada e concluída de 
uma só vez: 

Eu ia fazendo, aí eu pensava dois minutos, 
aí eu escrevo de novo. Eu pensava e 
escrevia. Eu li três vezes depois que eu 
escrevi. Eu fiz o livro rapidão e nem parei 
pra nada. (Dinâmica conversacional com 
Murilo - 2º ano)

Tal como explicita Vigotski (2009, p. 93), 
a criança:

[...] cria a obra numa sentada. Sua criação 
lembra, nesse caso, a brincadeira que surge 
de uma forte necessidade e permite, quase 
sempre, uma descarga rápida e completa 
dos sentimentos que dominam a criança. 
  

b) Relação de comunicação: uma forma investigativa 

Em nossas interações com Murilo, fo-
mos observando a forma como os processos de 
comunicação formavam parte das ações de ler 
e escrever. Em muitos momentos, Murilo ad-
mirava-se com os livros e fazia o movimento 
de mostrar ao outro, seja o colega ou mesmo a 
professora, aquilo que lhe chamava a atenção. 
Foi como se o estabelecimento da relação com 
o outro de querer dividir as suas descobertas e o 
seu encantamento por algo, proporcionasse-lhe 
bem-estar e entrega à leitura e à escrita. 

A comunicação com o outro foi algo 
presente em sua aprendizagem e expressava 
o caráter interativo do aprender. Podemos 
exemplificar esse caráter por meio da 
atividade com bala, realizada em sala de 
aula. A professora Melissa, do primeiro ano, 
solicitou que os alunos chupassem uma bala e 
tentassem descobrir o seu sabor. Murilo fechou 
os olhos e sentiu o sabor da bala, porém ele 
não identificou o sabor. Nesse momento, 
colocou-se a investigar o papel da bala e a falar 
cada letra, tentando ler o que estava escrito. 
Quando ele descobriu que era CARAMELO, 
imediatamente se virou para o colega do lado 
e lhe mostrou o papel da bala, indicando ao 
outro um caminho para aprender. 

Ao mesmo tempo, a própria leitura lhe 
proporcionava uma comunicação com o que via 
ou mesmo lia. Fato que observamos inúmeras 
vezes no decorrer da pesquisa, tal como 
quando leu a história sobre um sapo. Murilo ia 
conversando com o livro: “Foi você sapo que 
estava na casa?” (Observação - 1º ano). Essa 
comunicação lhe favorecia investigar e até 
mesmo questionar o próprio enredo da história, 
como ele disse: “Eu invento história que eu vejo 
que não tá no livro. Aí eu vejo que pode ser 
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diferente, que no livro tá de um jeito, mas vira 
outra história” (Diário de ideias - 2º ano).

c) Criação de um cenário imaginário próprio

A relação lúdica esteve resguardada na 
forma intensa e despreocupada com que Murilo 
realizava suas atividades de leitura e escrita. A 
sala de aula pulsava em agitação dos alunos, um 
intenso barulho, porém, Murilo não se distraía e 
não gostava de ser incomodado, principalmente 
nos momentos de escrita espontânea. Ele não se 
preocupava com o tempo de término da atividade, 
mas com a concretização de suas ideias. A 
conclusão de suas ações no campo da leitura e da 
escrita estava na completude do que se propunha 
a realizar e não vinculada a fatores externos:

Quando tem uma tarefa, eu fico pensando 
o que que eu posso faze. A tia gosta que 
faz de um jeito e tem vez que eu faço 
do jeito da tia, mas faço muito mais. Os 
meninos fazem de qualquer jeito e eu fico 
um tempão fazendo a tarefa. (Entrevista 
como processo com Murilo - 2º ano)
 
Em muitos momentos de escrita 

espontânea, conversamos com Murilo a respeito 
das ideias que registrava e ele era enfático em 
dizer: “Não é verdade não. Isso é só coisa da 
minha cabeça. Nem existe” (Observação - 2º 
ano). Aqui, estamos diante da forma como 
Murilo criava possibilidades de escrita que estão 
para além da realidade por ele experienciada em 
sala de aula e demonstrava consciência de estar 
se aventurando em um mundo de faz de conta. 
A imaginação foi a fonte da ludicidade na 
aprendizagem da leitura e da escrita e permitiu 
que Murilo criasse, inventasse. No entanto, é 
preciso ressaltar que toda a dimensão lúdica 
em experienciar a aprendizagem da leitura e da 
escrita não se limitava ao produto escrito ou 
à verbalização da leitura, mas se processou no 
devir das ações de Murilo. 

Esta relação inteira com a atividade 
favorecia a Murilo se transportar para um 

mundo imaginário, que lhe permitia estabelecer 
relações com experiências ou mesmo se 
reportar a criações que não se limitavam ao 
tempo e ao espaço concreto da realidade em 
si, transcendendo os limites do espaço-tempo 
das ações de ler e escrever, revelando-nos uma 
entrega de múltiplas possibilidades de brincar 
com suas próprias ideias. Murilo criava um 
cenário lúdico, em que imitava, inventava, 
organizava o universo adulto da escrita e da 
leitura e o seu próprio cenário social, aspectos 
destacados por Benjamin (2002). Há uma 
relação espontânea com a leitura e a escrita, 
pautada pela liberdade de expressão, de entrega 
à experiência de ler e de escrever de forma 
gratuita e despreocupada. 

d) Criação das próprias regras

Um elemento que nos chamou a atenção 
foi a criação de regras para a realização de 
atividades de registro escrito ou de leitura. 
Murilo criava regras tais como: “Não pode olhar 
no do colega, é pra faze sozinho.” “É só olha as 
linhas da folha e vai sabe como a história vai 
termina. Quando eu to escrevendo e vejo que já ta 
chegando o final da linha eu termino a história. 
Tem vez que eu escrevo atrás da folha.” “Eu não 
gosto que os menino fica me pedindo material 
emprestado, bem na hora que eu to pensando o 
que que eu vou escreve.” “Eu invento o que ta 
aqui na minha cabeça” (Dinâmica conversacional 
com Murilo - 1º e 2º ano).

Murilo estabeleceu regras próprias e tam-
bém ressaltou aquelas que eram exigidas pela 
professora. Para ele, as regras precisavam ser 
cumpridas e ele se lançava nas atividades com a 
confiança de que estava resguardado pelas mes-
mas e podia ousar nos seus registros. Murilo atri-
buía significado ao lápis e ao papel como mate-
riais que possibilitavam a expressão de suas ideias, 
fantasias e sua imaginação. Os materiais de leitura 
e de escrita constituíam-se como brinquedos, ou 
seja, não ficavam vinculados a padrões externos 
de cópia ou mesmo para reproduzir ideias, mas 
aguçavam o desejo de aprender na inventividade. 
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Portanto, diante da análise construtivo-
-interpretativa, convalidamos a complexidade 
que envolve a aprendizagem da leitura e da es-
crita e, mais especificamente, compreendemos 
que a criatividade emerge nesse processo por 
um conjunto de elementos que puderam ser elu-
cidados na singularidade do caso aqui configu-
rado, convalidando a sua não restrição a um ou 
outro elemento, mas resguardada pela conflu-
ência das características que se apresentaram.

Considerações finais

Dispor de informações a respeito de 
como a criatividade emerge na aprendizagem 
da leitura e da escrita contribui imensamente 
para o enfrentamento dos desafios que 
assolam o campo da aprendizagem da leitura 
e da escrita, uma vez que ações pedagógicas 
intencionais e personalizadas podem favorecer 
a expressão do sujeito da aprendizagem em 
prol do desenvolvimento integral do aprendiz. 
Estamos ressaltando a sua importância para que 
se possa ter uma relação próxima, pessoal e de 
autoria com os processos de leitura e de escrita 
e acreditamos que a aprendizagem criativa está 
em consonância com a proposta das políticas 
públicas no campo da alfabetização.

Mediante nossas análises do caso apre-
sentado, foi possível identificar e convalidar a 
emergência dos três elementos já expostos por 
Mitjáns Martínez, a partir de seus estudos de 

alunos do ensino médio e ensino superior. Com 
suas especificidades, encontramos em Murilo 
a forma personalizada com que se relaciona-
va com as informações e a própria metodologia 
da professora, bem como com o contexto de 
aprendizagem da sala de aula, na forma como 
confrontava o seu próprio conhecimento com 
algo que estava aprendendo, e também se con-
frontava com sua própria produção, na geração 
e produção de ideias que culminaram em novas 
aprendizagens e na elaboração de livros.

Como elemento novo ao campo teórico 
da aprendizagem criativa, ressaltamos a 
dimensão lúdica que perpassa essa forma de 
aprender e lhe confere uma relação pessoal e 
espontânea, de investigação, de voluntariedade 
e um caráter instantâneo. Dentro dela, 
observamos processos de comunicação, bem 
como ressaltamos o papel da criação de um 
cenário imaginário, tendo em vista o faz de 
conta, bem como da criação de regras nas 
ações que envolviam leitura e escrita. 

Portanto, ressaltamos aqui o valor 
da aprendizagem criativa para uma relação 
com a leitura e a escrita que possibilita a 
transcendência do que está dado, com ênfase 
no caráter gerador do humano. Constitui, assim, 
importante desafio de estudos futuros que 
busquem explorar as produções subjetivas da 
criança no processo de aprendizagem criativa 
da leitura e da escrita, tema que estamos em 
fase de investigação e publicação. 
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Tradução cultural em educação: experiências da diferença 
em escritas de surdos

Janete Inês MüllerI

Lodenir Becker KarnoppII

Resumo 

Este artigo apresenta uma investigação sobre narrativas de autoria 
surda destinadas ao público juvenil e adulto, as quais circulam 
no Brasil através de livros escritos em português. Considerando 
a pesquisa em dez livros (MÜLLER, 2012), de diferentes gêneros 
textuais, que se aproximam pela constituição do espaço biográfico, 
objetiva-se desenvolver uma análise discursiva e documental, 
buscando responder como e que marcas culturais surdas são 
produzidas pelos autores em suas narrativas. A investigação 
do material empírico, que tematiza as dificuldades vivenciadas, 
também expressas através da escrita, possibilita evidenciar as 
principais marcas culturais surdas: a narrativa da experiência de 
si e a identidade surda como uma diferença. Cabe salientar que 
narrar-se em uma segunda língua, neste caso, em português, por 
surdos usuários de Língua Brasileira de Sinais (Libras), possibilita 
traduzir-se em outras culturas, legitimando o discurso surdo e 
potencializando a sua cultura através da visibilidade e da difusão 
cultural possibilitada por essas obras. Os livros, aqui também 
entendidos como artefatos culturais, constituem-se recurso em um 
território de reivindicações e de negociações político-pedagógicas. 
Vinculado aos Estudos Culturais em Educação e aos Estudos 
Surdos, este trabalho dá continuidade a e consolida pesquisas sobre 
cultura surda e educação; também problematiza relações de poder 
envolvidas na construção de significados, sobretudo no campo 
da educação, aqui entendida como um processo de condução da 
vida social e individual dos sujeitos. Esta investigação integra 
as pesquisas desenvolvidas no projeto Produção, Circulação e 
Consumo da Cultura Surda Brasileira.
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Cultural translation in education: experiences of difference 
in deaf writing

Janete Inês MüllerI
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Abstract 

This article presents an investigation of narratives by deaf authors 
intended to an audience of young people and adults, which circulate 
in Brazil through books written in Portuguese. Considering the study 
of ten books (MÜLLER, 2012) of different genres, which have in 
common the constitution of a biographical space, our aim is to 
develop a discursive and documental analysis, in order to answer 
how and what cultural deaf marks are produced by these authors 
in their narratives. The investigation of the empirical material, 
which deals with difficulties experienced, which are also expressed 
in writing, allows making evident the main deaf cultural marks: the 
narrative of experience of the self, and deaf identity as difference. 
It is worth stressing that narrating in a second language, in this 
case, in Portuguese, used by deaf users of Língua Brasileira de 
Sinais (LIBRAS - Brasilian Sign language), allows translating the 
narratives into other cultures, legitimating the deaf discourse and 
increasing the potential of the deaf culture through the visibility 
and cultural diffusion allowed by these works. The books, here 
understood also as cultural artifacts, are a resource in a territory 
of political-pedagogical claims and negotiations. In connection 
with Cultural Studies in Education and with Deaf Studies, the 
present work continues and consolidates studies in deaf culture 
and education; it also problematizes power relations involved in 
the construction of meanings, particularly in the field of education, 
here understood as a process of conduction of subjects’ social and 
individual life. This investigation is part of the studies conducted 
within the project Produção, Circulação e Consumo da Cultura 
Surda Brasileira (Production, Circulation, and Consumption of 
Brazilan Deaf Culture).
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A palavra dita pode se perder para sempre, mas a 
que registramos de maneira escrita, impressa, tende 

a se perpetuar. [...] Por isso, meus sentimentos, 
postos na folha de papel, relatam tudo o que sinto. 

Palavras impressas, muitas delas foram vividas, 
testadas no dia a dia desta escritora que agora 

busca imortalizar seus momentos únicos e especiais. 
(OLIVEIRA, 2005)

(...) é uma verdadeira lição de vida para todos nós, 
pois estas páginas são um hino ao amor, são a 

manifestação mais pura da simplicidade, da luta 
pela realização dos sonhos, dos sentimentos mais 

sinceros que, agora, nos seus escritos, divulgados, a 
imortalizarão. (POSSÍDIO, 2005)

Os textos impressos neste livro de estreia 
conseguem transpor para o papel emoções, 

sentimentos, sonhos. A vontade de os surdos 
serem aceitos como cidadãos, de participar de 

uma sociedade com oportunidades iguais, de 
compartilhar de um mundo sem diferenças, de um 

mundo que precisa despertar do silêncio.
(VILHALVA et al., 2003)

Resiste ao tempo, expressa na meiguice do olhar, na 
serenidade da face, no carinho dos gestos. 

“A verdadeira beleza” é imortal. É ler e constatar. 
(VIDAL, 2009)

Esses excertos, que compõem os 
paratextos de obras escritas por surdos, 
evidenciam o desejo comum dos autores de 
narrarem, de forma escrita, a sua história de 
vida, transmitindo emoções, sentimentos, 
sonhos, vivências. Ao reviverem momentos 
únicos e especiais, experiências são contadas, 
sendo possível imortalizá-las através do texto 
impresso. Os autores, ao narrarem sua diferença 
na experiência surda de ser, traduzem sua 
cultura através de uma segunda língua (a 
portuguesa, na modalidade escrita), assim como 
dialogam com os leitores das obras acerca de 
suas vontades, convidando-os para a leitura.

Na obra de Strnadová (2000, p. 12), por 
exemplo, a autora surda evidencia a intenção 
de dialogar com outras culturas, de modo que 
afirma: o “único motivo para escrever este 
pequeno livro foi o desejo de ajudar as pessoas 
ouvintes a imaginar a vida e os sentimentos 
de uma pessoa que vive num mundo sem os 
sons”. De forma semelhante, ao manifestar a 
importância do conteúdo escrito como forma de 
registro, para expressar que a língua de sinais 

é a sua primeira língua, aquela que permite 
sua comunicação, a autora surda Emmanuelle 
Laborit diz que nada deve ser recusado aos 
surdos, que todas as linguagens podem ser 
utilizadas, a fim de se ter acesso à vida. Ela 
acrescenta, ainda, que seu livro: 

[...] é um presente da vida. Vai me permitir 
dizer aquilo que sempre silenciei, tanto 
aos surdos como aos ouvintes. É uma 
mensagem, um engajamento no combate 
relacionado com a linguagem de sinais, 
que separa ainda muitas pessoas. Utilizo a 
língua dos ouvintes, minha segunda língua, 
para expressar minha certeza absoluta de 
que a língua de sinais é nossa primeira 
língua, a nossa, aquela que nos permite 
sermos seres humanos “comunicadores”. 
(LABORIT, 1994, p. 9)

Ao trazermos à tona os textos produzidos 
por surdos e que circulam em português escrito, 
é possível analisar produções que emergem 
principalmente do movimento das mãos, das 
expressões faciais e corporais, das diferenças 
linguísticas e culturais surdas. Entendemos que 
o surdo brasileiro utiliza o português como 
uma segunda língua; portanto, a cultura do 
reconhecimento é importante para a minoria 
linguística, que traduz e afirma suas tradições 
culturais e históricas, dando visibilidade à 
cultura e às comunidades surdas através desses 
registros escritos em português. Em outras 
palavras, as escritas em língua portuguesa, que 
constituem a literatura surda, transcendem as 
comunidades surdas, de modo que circulam 
e são consumidas também por outros grupos 
culturais. Nesse atravessamento de fronteiras, 
numa espécie de passagem ou imersão em outras 
culturas, por meio da escrita, os surdos estão 
tensionando poderes e legitimando seu discurso 
em territórios contestados de significação. 

Além disso, como artefatos culturais, 
as obras de autoria surda oportunizam a 
socialização de subjetividades e de experiências, 
possibilitando que outros surdos, através da 
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leitura, constituam sua identidade surda no contato 
com outros jeitos surdos de ser e de estar no mundo. 
Afinal, é através de processos de subjetivação, 
sobretudo no campo da educação – e não apenas 
na escola –, que os sujeitos são conduzidos 
para o interior de uma cultura (neste caso, da 
cultura surda): “Quer dizer, somos também 
educados por imagens, filmes, textos escritos, 
pela propaganda, pelas charges, pelos jornais e 
pela televisão, seja onde for que estes artefatos 
se exponham” (COSTA, 2005, p. 116). Assim, a 
educação é compreendida como processo através 
do qual a sociedade incute normas, padrões e 
valores – em resumo, a “cultura” — na geração 
seguinte, na esperança e expectativa de que, 
dessa forma, guiará, canalizará, influenciará 
e moldará as ações e as crenças das gerações 
futuras (HALL,1997a).

Tendo em vista essas aproximações entre 
cultura e educação, este texto dialoga com dados 
discutidos na dissertação de mestrado de Müller 
(2012), com o objetivo de investigar as principais 
marcas culturais de dez livros de autoria 
surda destinados ao público juvenil e adulto e 
que circulam em português escrito no Brasil. 
Vinculado aos Estudos Culturais em Educação e 
aos Estudos Surdos, tal estudo dá continuidade 
a e consolida pesquisas sobre cultura surda1, 
problematizando relações de poder envolvidas 
na construção de significados culturais. Esta 
investigação integra também as pesquisas 
desenvolvidas no projeto Produção, Circulação e 
Consumo da Cultura Surda Brasileira2.

Produções escritas por surdos

As obras de autoria surda aqui anali-
sadas materializam-se em variados gêneros 

1- A expressão cultura surda é entendida no plural, ou seja, como culturas 
surdas, visto que não é possível afirmarmos a existência de uma única 
cultura surda; as culturas hibridizam-se, são heterogêneas e móveis.
2- O projeto foi desenvolvido de acordo com o Edital 07/2008: Capes/
Min e Pró-cultura – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES) e Ministério da Cultura (MinC) –, com o objetivo 
de mapear e investigar produções culturais surdas brasileiras: materiais 
editoriais (livros, DVDs, CDs...), vídeos que circulam na internet e trabalhos 
dos alunos do curso de Letras/Libras (ofertado pela Universidade Federal 
de Santa Catarina – UFSC).

textuais (autobiografias, romances, crônicas 
e poemas), construídas através de processos 
de escrita em segunda língua (português), de 
tradução linguística e de escrita colaborativa. 
Precedendo o aprofundamento de nossas aná-
lises, prosseguimos com uma breve descrição 
das produções escritas por surdos, a qual é or-
ganizada no quadro 1, observando-se a ordem 
cronológica das publicações localizadas até o 
ano de 2012. 

De modo geral, nota-se a recorrência do 
testemunho de vida nas narrativas, nas quais 
emergem relatos da experiência de si, de modo 
que os autores, nas suas singularidades, assumem 
a identidade surda como uma diferença, como 
será aprofundado nas próximas seções deste 
texto. Nessa perspectiva, também entendemos 
as produções escritas por surdos como lugares 
potenciais na produção de significados, 
especialmente constituídos em relações de 
poder – a começar pela palavra concedida em 
uma obra que circula e é consumida no mercado 
editorial –, relações essas que funcionam como 
sistema de representação de conceitos, ideias e 
sentimentos (HALL, 1997b). Nesse sentido, é por 
meio da cultura que somos ensinados a pensar 
de alguns modos, e não de outros.

Não propomos analisar essas produções 
a partir de determinadas categorizações, nem 
enquadrá-las como literárias ou não-literárias. 
Por outro lado, são entendidas como “espaço 
biográfico” (ARFUCH, 2010), que abrange um 
terreno:  em que as formas discursivo-genéricas 
clássicas se entrecruzam e hibridizam; em 
que o valor biográfico adquire um caráter 
de protagonista no traçado narrativo que dá 
coerência à própria vida; e em que o apelo a 
uma referencialidade estável como ponto de 
ancoragem é deslocado em relação às diversas 
estratégias de autorrepresentação. Essa ideia 
revela-se produtiva enquanto horizonte 
analítico, a fim de dar conta da multiplicidade, 
de um lugar de confluência e circulação, 
de semelhanças de família, proximidades e 
diferenças na intertextualidade que compõe 
essas narrativas surdas.
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Quadro 1: Produções escritas por surdos

Em O voo da gaivota, Emmanuelle Laborit constrói uma narrativa autobiográfica, com um depoimento sobre sua 
experiência de vida como surda, descrevendo a infância e a adolescência como marcadas pelo silêncio, sofrimento e 
fracasso. A chamada gaivota realiza-se enquanto mulher, atriz e escritora, alcançando voos de sucesso e de felicidade, 
superados pela limitação da surdez. Originalmente publicada em francês, a obra foi traduzida para o português por 
Lelita Oliveira, em 1994.

Em Como é ser surdo,  a autora Vera Strnadová relata sua experiência surda e tece considerações sobre 
interesses, necessidades, educação e cultura dos surdos. Originalmente tcheco, o livro foi traduzido por Daniela 
Richter Teixeira, em 2000, e está organizado em três partes principais: “Cada ouvido escuta diferentemente”, 
“Sentindo na própria pele” e “A gente se acostuma com qualquer coisa”.

Celso Badin, na obra A juventude, o carnaval e o Rio de Janeiro, apresenta-se como surdo que tem orgulho de ser 
autor de seu primeiro livro, visto que seu grande sonho sempre foi escrever livros e ser jornalista. No romance, 
publicado em 2001, predominam as relações amorosas e as amizades, bem como são discutidas as armadilhas do 
sexo e das drogas na juventude. O autor do livro apresenta-se como o personagem surdo Pitty.

A antologia literária O som das palavras reúne dezoito textos de diferentes gêneros textuais, em que os autores 
expressam: dificuldades (principalmente comunicativas); opiniões sobre fatos do cotidiano; mensagens de otimismo, 
de perseverança e de crença religiosa; marcas culturais (uso de Libras, especialmente); relatos de experiências 
escolares e em família; e outras histórias. Publicada em 2003 pela Litteris Editora, a obra reúne textos do I Concurso 
Literário para Deficientes Auditivos.

Shirley Vilhalva, em Despertar do silêncio (2004), compartilha sua autobiografia, com anotações escritas durante sua 
adolescência e acontecimentos na vida da autora: nascimento, família, escola, sonhos, faculdade, maternidade e 
Prêmio Educação 2000. De distribuição gratuita através do acesso ao site da Editora Arara Azul, a obra foi originalmente 
publicada em 2002 pela Gráfica e Papelaria Brasília, sob o título Recortes de uma vida: descobrindo o amanhã.

Ronise Oliveira, na obra Meus sentimentos em folhas, publicada pela Editora Litteris em 2005, compartilha 67 poemas 
sobre sua experiência de vida, através de temáticas como: a (não) comunicação, o “ser surdo” em comunidade 
e a importância do intérprete de língua de sinais. Também há textos em que aborda a religiosidade, a família e a 
importância dos sonhos e da luta para que possamos alcançá-los.

Em No meu silêncio ouvi e vivi (2005), Olindina Coelho Possídio compartilha sua autobiografia, produzida durante 
oficinas da Comunigraf Editora. A partir de um caderno com narrativas e memórias fotográficas, a autora foca sua 
história de vida, principalmente a partir da adolescência: namoros, casamento, vida em família (especialmente o 
vínculo com o pai), a maternidade, o trabalho, a faculdade de Letras e a coordenação dos trabalhos em Pastorais de 
Surdos.

Brenda Costa é a Bela do Silêncio (2008), que, em uma narrativa autobiográfica, relata a história de uma surda que 
hoje é uma top model internacional.  A narrativa, em que aborda a superação da deficiência, relata: o heroísmo de 
seus pais; a escola da vida; as alegrias e dificuldades de um período de independência e de ampliação dos horizontes; 
e a busca pelos seus sonhos. A obra tem a colaboração de Judith Carraz, com tradução (língua oral para a escrita em 
português) feita por Mariana Echalar.

Em A verdadeira beleza: uma história de superação, Vanessa Vidal, miss e modelo, apresenta sua autobiografia – 
nascimento, infância, adolescência, início da carreira, lutas, viagens de trabalho, seus diários de bordo, conquistas 
e importância de seus pais –, com relatos de uma trajetória sofrida e ao mesmo tempo brilhante e de sucesso. A 
obra foi traduzida pela intérprete de Libras Diná Souza, sendo publicada em 2009, com apoio do governo e de outras 
instituições sociais e comerciais.

Mãos ao vento (2010), de Sylvia Lia Grespan Neves, constitui-se um romance em que há personagens surdos 
como protagonistas, que possibilitam aos leitores que se familiarizem com algumas situações vividas por surdos, 
principalmente na interação com o mundo dos ouvintes. A história é baseada em fatos reais, com pessoas sinalizando 
em Libras e outras falando em português. Apresenta citações das obras de Emmanuelle Laborit e de Oliver Sacks.

(Adaptado de Müller, 2012).
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Cabe destacar que tem crescido o número 
de obras publicadas por surdos e que circulam 
no Brasil – principalmente por mulheres 
surdas –, aqui observando os resultados desta 
pesquisa. Se, na década de 1990, localizamos 
apenas uma obra de autoria surda, traduzida 
do francês para o português (LABORIT, 1993), 
as obras a partir do segundo milênio avançam 
quantitativamente, representando nove obras em 
dez anos, isto é, praticamente um livro lançado 
por ano. Por um lado, poderíamos considerar 
esses números ainda pouco representativos, 
tendo em vista toda a população surda brasileira 
e o fato de que a maioria das obras não foi 
reimpressa, ou seja, a circulação ainda se dá 
pela 1a edição; algumas delas até circulam com 
apoio financeiro (público e privado) de projetos 
sociais ou até com publicação caseira. Por 
outro lado, isso pode ser entendido como uma 
conquista de territórios culturais, além de um 
profícuo caminho para a abertura do mercado 
editorial diante das lutas e movimentos das 
comunidades surdas e do desenvolvimento de 
políticas públicas de incentivo à cultura. 

A análise de dez livros, com extensão 
considerável, investigando “toda a trama 
discursiva” (texto escrito, imagens, prefácios, 
depoimentos, entre outros constituintes de 
significados), seria uma missão quase impossível 
neste texto. Aliás, outros olhares poderiam ser 
direcionados a essa materialidade empírica, 
em vista de outros objetivos e aproximações 
teóricas. Assim, neste trabalho, direcionamos 
nossas lentes investigativas para as principais 
marcas culturais surdas evidenciadas nas 
narrativas que compõem este corpus empírico. 
E prosseguimos discutindo uma dessas marcas: 
as narrativas da experiência de si.  

Narrativas da experiência de si

Relatando fragmentos de sua vida, as 
narrativas surdas aqui analisadas: testemunham 
práticas cotidianas em família, na escola e em 
sociedade, aproximando-se dos relatos informais 
e de natureza utilitária (dar conselhos e orientar 

condutas, por exemplo); imprimem a marca e o 
estado de ser do narrador (seu corpo, sua história, 
sua cultura); bem como se caracterizam como 
formas de resistência e de possibilidade de se 
contar outra história acerca dos surdos, mostrando 
a capacidade de superarem as dificuldades da 
vida. Cabe acrescentar que o sentido dado ao 
que somos depende também das histórias que 
contamos e nas quais somos, ao mesmo tempo, o 
autor, o narrador e o personagem principal. 

Ao se narrar a experiência de ser surdo 
em uma obra, essa experiência de si é também 
constituída durante o processo de escrita em 
língua portuguesa por surdos, em que se nota a 
subjetividade e uma intensa carga emocional. A 
subjetividade que os relatos põem em jogo, que 
é atestada pela admissão do eu, a insistência 
nas vidas reais e a autenticidade das histórias 
na voz de seus protagonistas na inscrição da 
palavra gráfica, é garantida pela veracidade 
do testemunho de vida. Além disso, a lógica 
informativa do “isso aconteceu”, aplicável aos 
registros aqui investigados, faz da vida – e, 
consequentemente, da própria experiência – um 
núcleo essencial de tematização.

A experiência de si, historicamente 
constituída como o que pode e deve ser pensado, 
está vinculada ao sujeito que oferece seu próprio 
ser para manter uma relação reflexiva consigo 
mesmo, de modo a se observar, decifrar, interpretar, 
descrever, julgar, narrar e dominar (LARROSA, 
2002). Nesse sentido, concordando com Lopes 
(2010), as narrativas surdas instigam que o sujeito 
pense sobre si e tenha uma escrita de si, a qual 
permite que se olhe em sua singularidade dentro 
de um coletivo, com destaque ao coletivo surdo. 
Por isso, a produção de posições de sujeito surdo 
se dá através de um repertório dentro do qual a 
pessoa se narra e se constitui. 

Considerando a potencialidade da lin-
guagem para recordar, constituir e transformar 
o sujeito, na relação entre os fragmentos da vida 
e a possibilidade inventiva na escrita, as obras 
de autoria surda não apenas evidenciam o atra-
vessamento das experiências de quem produz o 
texto, mas também são marcadas pela polifonia 
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discursiva, ou seja, as narrativas são também 
construídas em relação às histórias que acessa-
mos e que, de alguma maneira, dizem-nos res-
peito à medida que estamos compelidos a produ-
zir nossa história em relação a elas. As histórias 
pessoais que nos constituem estão produzidas e 
mediadas no interior de práticas sociais mais ou 
menos institucionalizadas (LARROSA, 2002). É 
no interior das narrativas – como artefatos cul-
turais e, portanto, reguladores de condutas indi-
viduais e sociais –, que se entrecruzam discursos 
que definem as verdades do sujeito. 

Também observamos, nas obras aqui 
investigadas, que, quanto à constituição da 
matéria da narrativa, em qualquer gênero em 
que emerjam eventos reais ou ficcionais, eles são 
“contáveis” (SILVEIRA, 2005). Na relação entre 
fragmentos de vida e a possibilidade inventiva 
na ficção, os autores surdos buscam partilhar 
essa experiência de si com outros surdos e com 
familiares, amigos e profissionais da área da 
surdez que, por sua vez, geralmente são ouvintes. 
Além disso, o saber da experiência adquirido 
pelos autores no modo como respondem ao que 
vai acontecendo ao longo da vida, no sentido 
e no não-sentido que atribuem ao que lhes 
acontece, dada a sua capacidade de formação 
ou de transformação, estabelece uma mediação 
entre o conhecimento e a vida humana.

E assim se caracterizam as produções aqui 
analisadas, em que se percebe a passagem do 
tempo ao longo da vida. Nesse caso, observa--
se o predomínio das narrativas autobiográficas, 
a exemplo das obras de Vanessa Vidal, Brenda 
Costa, Emanuelle Laborit, Olindina Coelho 
Possídio e Shirley Vilhalva. Também “se conta” 
em outros gêneros escolhidos pelos autores 
surdos, como romances, poemas e crônicas. No 
caso da obra de Vera Strnadová, a narração da 
experiência vivida é acompanhada de textos 
dissertativos que expõem e argumentam acerca 
do “modo surdo de ser” na relação com os 
outros. É discursando sobre suas experiências 
da diferença surda que os sujeitos autores 
traduzem sua cultura a outros, interpelando e 
subjetivando seus leitores.

O relato da experiência vivida pode 
ser comumente observado nos textos de 
apresentação ou prefácios das obras, em 
que, de certa forma, busca-se sintetizar 
os conteúdos dos livros, compartilhando 
também os objetivos da publicação. Embora 
possam ser considerados discursos que não 
necessariamente emergem dos autores surdos, 
esses textos introdutórios sinalizam a inserção 
da obra em um domínio discursivo em que 
a intencionalidade do autor no processo de 
produção da obra fica evidente. E observamos 
isso inclusive na elaboração de textos que se 
aproximam do universo ficcional, como em 
romances, por exemplo, que não se desprendem 
totalmente de fatos vividos pelos autores.

Um exemplo dessa experiência vivida 
e narrada é observado na obra de Neves 
(2010), que é pesquisadora e está inserida 
em comunidades surdas. A autora cria um 
romance baseado em fatos vividos, trazendo 
suas memórias para o livro, especialmente na 
construção da personagem surda Paola. Em 
aproximadamente onze páginas, no capítulo 
“Memórias de infância: escola de surdos”, a 
protagonista descreve sua história em família 
e nas escolas, relacionando fragmentos da 
experiência de si para produzir a narrativa. A 
partir de fatos vivenciados, a autora também 
marca a diferença surda, evidenciando seu 
interesse em produzir um romance com aspectos 
da cultura surda, como é possível observar no 
excerto a seguir:

Durante a graduação em pedagogia, 
pesquisei a cultura surda e realizei o 
trabalho de conclusão de curso nesse tema. 
[...] Daí surgiu a ideia de escrever um 
romance com alguns aspectos da cultura 
surda, com personagens surdos, ouvintes 
e intérpretes de língua brasileira de sinais. 
[...] Os nomes dos personagens do romance 
são fictícios, mas a narrativa é baseada 
em fatos reais, e na voz dos personagens 
ressoa a de pessoas reais que inspiraram 
essa história. (NEVES, 2010, p. 5-6).
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Nesse sentido, ainda considerando os pa-
ratextos das obras, em que se busca sintetizar 
os conteúdos dos livros e compartilhar objeti-
vos de sua publicação, na obra de Badin (2001), 
percebemos o caráter instrucional da narrativa, 
que propõe “ensinar”, por meio da ficção ou da 
realidade, em prosa ou poesia, o caminho da 
persistência e da lealdade com a vida. E isso é 
construído em um romance com personagens 
adolescentes, em que o autor surdo apresenta-
-se como personagem surdo, o Pitty, que é cria-
do a partir de vivências de quem produziu a 
obra, como evidenciamos no seguinte trecho:

No livro, eu me apresento como um 
personagem surdo: Pitty – com seus 
sofrimentos, suas tristezas, felicidades e 
alegrias. (BADIN, 2001, p. 13).

De forma semelhante, como já observado 
na epígrafe deste texto, a obra poética Meus 
sentimentos em folhas, em seu prefácio, é 
caracterizada como um “misto de alegrias 
e tristezas, amores e desilusões; como uma 
radiografia sincera e sentida de uma mulher que 
aprendeu de forma especial e rica a amar a vida 
e tudo o que faz parte dela” (OLIVEIRA, 2005, 
p. 1). A própria autora afirma que o seu livro 
veio mostrar a importância da capacidade de os 
surdos revelarem ao mundo seus sentimentos, 
expondo-os na folha de papel por meio da 
organização em poemas. Ou seja, a literatura 
em língua portuguesa torna-se recurso para a 
tradução cultural surda.

De fato, a narrativa da experiência de 
si torna-se evidente através da relação entre 
a experiência de ser surdo dos autores e a 
construção do texto, o que se dá no corpo do 
texto e nos paratextos.  Percebemos, em geral, o 
desejo de o surdo contar sobre sua própria vida: 
os fatos marcantes, as dificuldades e as vitórias, 
que podem servir de exemplo a outro. E isso se 
processa inclusive nos romances, nas crônicas e 
nos poemas, que, embora geralmente marcados 
por processos mais complexos de criação e 
de uso de recursos linguísticos, sinalizam a 

experiência de quem escreve o livro, além de se  
posicionarem a respeito de e orientarem outras 
condutas a partir de convenções que circulam 
numa rede discursiva. 

Assim, narrar-se para o outro pode ser 
entendido como um processo de assujeitamento, 
em que o narrador é chamado a confessar 
momentos de vida, sentimentos e desejos. 
Nessa rede de significados, o autor surdo se 
dá a conhecer, mas também é cerceado na sua 
expressividade, pois a circulação e o consumo 
de algumas narrativas também pressupõem uma 
ordem discursiva, inclusive em se tratando de 
regras e particularidades do mercado editorial; 
ou seja, o sujeito regula a si mesmo por meio da 
cultura, através de um regime de verdades que 
delimita o que pode ou convém ser dito, ou não, 
em um contexto discursivo.

Importa destacar que os livros aqui 
analisados possibilitam a constituição de 
significados que diferem de representações 
comumente atribuídas aos surdos, buscando, 
em movimentos políticos, outras formas 
de representação dos surdos e da surdez. O 
poder conferido aos autores surdos neste 
espaço privilegiado de constituição discursiva 
possibilita-lhes expressar-se, de modo que os 
autores vão explicando como as coisas são 
ou propondo como elas deveriam ser. Assim, 
narrar a experiência de si pode ser entendido 
como um ato de autoconhecimento, ou seja, um 
processo em meio a uma rede de representações, 
de traduções, de produção de novos sentidos, 
o qual é tecido a partir dos fragmentos de 
memória escolhidos pelos autores surdos.

Afinal, o que se narra tem implicações 
políticas e pedagógicas, visto que a narrativa 
é construída a partir do que o sujeito lembra 
ou seleciona para contar de sua vida, tendo 
em vista a maneira pela qual quer ser visto e 
entendido. A receptividade por parte de leitores 
das obras processa-se no circuito cultural, pois 
identidades e representações são constituídas 
quando sujeitos são interpelados pelas palavras. 
Nesse sentido, importa problematizar as 
posições identitárias surdas que circulam nas 
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obras aqui analisadas, como discutiremos na 
seção a seguir, considerando que a identidade 
surda é marcada como uma diferença.

Identidade surda como diferença

A identidade integra a dinâmica pela 
qual os indivíduos e os grupos compreendem os 
elos, mesmo que imaginários, que os mantêm 
unidos; assim, compartilhar uma identidade é 
participar, com outros, de determinadas esferas 
da vida social (MOREIRA, 2005). Ao discutir a 
identidade surda, importa percebê-la em estreita 
relação de dependência com a diferença, isto 
é, identidade e diferença são inseparáveis, 
mutuamente determinadas, resultado de atos 
de criação linguística, ativamente produzidas 
(SILVA, 2009). Isso porque a afirmação sou 
surdo – evidenciada através de marcadores 
culturais e de um processo de interpelação 
e convocação a uma identidade surda 
(subjetivação) – implica também dizer que não 
sou ouvinte; portanto, sou diferente.

No espaço autobiográfico das obras aqui 
analisadas, a autoidentificação surda como 
diferença geralmente é feita já nas páginas 
iniciais das obras, quando as narrativas abordam 
a descoberta da surdez, relacionando-a ao 
silêncio, à condição de não ouvir e ao sofrimento 
pela falta de comunicação. Por vezes, é em um 
processo educacional escolar, com professores 
e colegas ouvintes, na relação com o diferente 
(que fala), que o surdo se identifica como surdo.  
Vinculada à condição de não ouvir e de não 
conversar usando a boca, como uma marca 
física, a diferença é inicialmente localizada 
no corpo a partir da comparação com o 
ouvinte, tomado como referente normal, como 
percebemos abaixo:

Olhei para meu corpo dos pés a cabeça, 
procurava olhar as pessoas também dos 
pés a cabeça e nada encontrei de diferente. 
Meus olhos fixaram de repente uma cena, 
onde um professor estava conversando 
com um aluno, eu parei, observei algo que 

sabia que comigo não acontecia, quando 
uma pessoa fala ela abre e fecha a boca 
e a outra fica de boca fechada e quando 
essa acabar de falar a outra abre a boca, 
que maravilha, mesmo assim queria 
saber por que comigo não acontecia isso. 
(VILHALVA, 2004, p. 17).

Observamos, nas obras analisadas, 
que os relatos autobiográficos priorizam 
as experiências da infância e adolescência, 
quando são descritas as decepções dos 
familiares ouvintes, as frequentes consultas 
a médicos e fonoaudiólogos, o início da 
escolarização em escolas regulares (de ouvintes) 
e os empreendimentos dos pais que buscam a 
normalização e o sucesso da criança surda. 
Também é recorrente a busca por justificativas 
para a surdez, numa tentativa de explicar a 
suposta anormalidade. Tais justificativas para 
a diferença surda geralmente vinculam-se 
a questões hereditárias ou espirituais, como 
observamos no quadro abaixo:

Quando meu pai descobriu que eu era 
surda, ficou um pouco triste, pois, pela 
segunda vez, nascia uma filha com esse 
problema. Na verdade, isso aconteceu 
porque meus pais eram primos legítimos. 
(POSSÍDIO, 2005, p. 20).

Sou filha de pais ouvintes, sendo que do 
lado paterno tenho primos surdos, o que 
me leva a acreditar que minha surdez é 
hereditária. [...] Quando criança eu não 
sabia que era surda (parcial) por que era 
difícil alguém conversar comigo [...] Nessa 
fase dentro de minha pessoa eu tinha um 
desejo de estar numa escola onde as pessoas 
fossem surdas iguais a mim. (VILHALVA, 
2004, p. 15-23).

Quando eu entrei no INES (Instituto 
Nacional Educação de Surdos), foi a maior 
alegria da minha vida, pois aprendi muitas 
coisas. As professoras eram boas, havia 
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muitas crianças iguais a mim e foi gostoso 
me comunicar em Língua de Sinais como 
os surdos. (VILHAVA et al., 2003, p. 35).

A constituição da identidade surda 
se processa principalmente a partir da 
aproximação com outro(s) surdo(s), através da 
inserção em escolas de surdos, em associações 
e comunidades surdas. Nesses casos, o “ser 
surdo” redescobre-se no encontro com seus 
semelhantes, que são “iguais” a ele, em se 
tratando da não-audição, da experiência visual 
e do uso da língua de sinais na comunicação. 
Em suas obras, os escritores surdos, sendo 
subjetivados a valorizar a experiência surda, que 
é singular e se processa no coletivo, atribuem 
importância à constituição da identidade surda 
e ao pertencimento a uma comunidade surda – 
que também se constitui em escolas de surdos –, 
como evidenciamos através dos textos abaixo:

Tinha um amiguinho surdo [...] A 
comunicação era mais fácil entre nós dois. 
Tínhamos sinais e mímicas pessoais. [...] 
Queria também saber a diferença entre 
meu companheiro e eu. [...] éramos duas 
crianças surdas, mas não exatamente 
iguais. A esperança que me deram aquelas 
pessoas, em Washington, aquele lado 
positivo, levou-me a uma descoberta, 
ainda outra, muito importante, a respeito 
de mim mesma: compreendi que eu era 
surda. [...] Eu sou surda não quer dizer o 
mesmo que “eu não escuto”. [...] Pertencia 
a uma comunidade, tinha uma verdadeira 
identidade. Tinha compatriotas. Em 
Washington, outros me diziam: - Você é 
igual a nós, você é surda. (LABORIT, 1994, 
p. 12-67).

Fiquei pasma com o que estava vendo: 
aquelas crianças usavam as mãos para se 
comunicar. [...] A sensação que tive é difícil 
explicar, mas eu sentia algo como: Eu não 
sou a única pessoa diferente no mundo! 
(NEVES, 2010, p. 24).

Através das narrativas, observamos que a 
marcação da identificação surda se dá também 
a partir de outras características que indicam 
potencialidades do sujeito surdo. Evidenciam-se 
representações de que o surdo usa Libras, pode 
não ouvir, mas pode oralizar; ele não é mudo, 
sabe conversar “normalmente” com quem não 
sabe língua de sinais, entre outras representa-
ções, ou seja, “depende de cada surdo”, pois há 
diferentes posições de sujeito surdo nas narrati-
vas analisadas. Tomando emprestadas as pala-
vras de Wrigley3 (1996), os membros dessas cul-
turas surdas não têm dúvidas de suas identidades 
culturalmente distintas. Isso pode ser observado 
através dos trechos a seguir: 

Meus pais e familiares sempre observaram 
como meu crescimento pessoal era dife-
rente, no que diz respeito à inclusão. [...] 
Perguntavam-se como é que eu, mesmo 
sendo “diferente”, pude aprender tão rápi-
do e adquirir meu letramento, como qual-
quer pessoa “normal”. [...] Natália, surda 
profunda, assim como eu, diferencia-se 
de mim apenas quanto à identidade que 
escolheu: eu aceito a minha identidade 
surda; Natália prefere a ouvinte. (VIDAL, 
2009, p. 61-67).

Por sorte, ela reage, pega papel e caneta 
na bolsa e escreve: “Eu surda, mas faço 
leitura labial. Eu falar sim, acostuma com 
a minha voz. Sou Paola”. [...] Há pessoas 
surdas que conseguem falar tão bem como 
nós, e outros falam mais ou menos, e 
outros quase nada. Depende de cada surdo! 
(NEVES, 2010, p.14).

Nas narrativas, também observamos uma 
oposição binária entre ouvinte e surdo, em que se 
marca a diferença cultural entre “dois mundos”, 
além da busca pela “normalidade”; ou seja, a 
possibilidade de se autorrepresentar permite o 
reconhecimento da potencialidade dos surdos 

3- Tradução nossa.
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diante dos ouvintes. Além disso, evidenciamos 
“o festejo da diversidade cultural” – todos são 
diferentes uns dos outros e, por isso, podem 
conviver e aprender juntos –, o que diverge 
da concepção antropológica que reivindica a 
diferença surda.  Os excertos a seguir corroboram 
esses posicionamentos identitários surdos:

Pitty viu e admirou os outros: homossexuais, 
bissexuais, lésbicas, roqueiros, punks, 
namorados, etc. “As pessoas são muito 
diferentes de mim, pois sou surdo, né”, 
pensou Pitty sozinho. (BADIN, 2001, p. 68).

E reconhecer a diferença, as suas 
dificuldades e a importância do diálogo 
entre o mundo dos ouvintes e o dos 
surdos para o melhor desenvolvimento 
da autoestima positiva destes. [...] Que a 
língua de sinais seja uma força verdadeira 
para vencer a solidão e a discriminação 
do que é diferente, fazendo valer a sua 
identidade. (VILHALVA et al., 2003, p. 17).

No Brasil multicolorido, de mil odores e 
de mil sabores, país de todos os excessos 
ritmado pelo samba e pela bossa nova, 
[...] uma estrela respingou sua luz em mim 
bem antes de eu aparecer para as objetivas 
das máquinas fotográficas. Recompensei 
essa estrela à minha maneira, brilhando 
por ela, não desistindo nunca, mesmo nos 
momentos dolorosos, nessas lacunas em 
que eu perdia ou ainda perco o pé porque 
sou “diferente”, portanto muitas vezes 
rejeitada. (COSTA, 2008, p. 11).

De certo modo, a marca identitária surda, 
que se sobressai nas produções escritas por 
surdos, aproxima os surdos de outros grupos 
culturais minoritários considerados “diferentes”.  
Por outro lado, o sujeito surdo narra-se como 
diferente de outros surdos, considerando 
outros pertencimentos identitários, tais como: 
o deficiente auditivo, o homossexual, o punk. 
Tradicionalmente posicionados às margens, os 

comumente “rejeitados” tendem a marcar sua 
diferença em obras que circulam no mercado 
cultural, narrando como superaram dificuldades 
para alcançarem o sucesso. 

Afinal, teríamos mercado considerável 
para uma obra que narra o fracasso de um 
sujeito que não se enquadra nos padrões 
sociais de normalidade? Diante disso, convém 
considerar as condições de possibilidade para a 
construção e circulação dessas obras no Brasil, 
tendo em vista as finalidades dos autores e das 
editoras, o contexto histórico e educacional 
de constituição da narrativa, além de outros 
fatores subjetivos que compõem as redes e os 
domínios discursivos do mercado editorial.

De modo geral, a marca da diferença surda, 
ao longo das narrativas, é vista a partir de lentes 
que se aproximam da concepção antropológica de 
surdez, especialmente nos domínios discursivos 
dos estudos surdos. Mesmo que isso seja observado 
principalmente nas obras mais recentes, fica 
evidente a tentativa de explicar o entendimento 
cultural sobre o “ser surdo” e a surdez, de modo a 
transpor termos clínicos e terapêuticos, como, por 
exemplo, o uso de deficiência auditiva:

Na verdade, “deficiência auditiva” é 
um termo clínico. “Surdo” é um termo 
sociocultural usado por aqueles que 
entendem a surdez como uma diferença. A 
comunidade surda prefere esse termo. [...]  
Rose continua. (NEVES, 2010, p. 40).

Tendo em vista o processo de construção, 
de reconhecimento e de marcação da identidade 
surda como uma diferença, principalmente na 
fronteira estabelecida entre surdos e ouvintes, 
essa identidade surda não se constitui de ma-
neira única, homogênea, cristalizada. Em outras 
palavras, mesmo que a diferença surda seja rei-
vindicada em todas as produções aqui analisadas, 
nota-se a impossibilidade de constituir um jeito 
único de “ser surdo”, o que vai ao encontro dos 
estudos contemporâneos acerca das identidades 
cambiantes, móveis, transitórias e, portanto, não 
fixas, únicas e estáveis. 
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Escrita em segunda língua: uma 
tradução cultural surda

As produções escritas por surdos, que 
circulam em português escrito, podem ser 
compreendidas como um rico espaço de au-
torrepresentação e de marcação da identidade 
surda, de modo que os autores revisitam a me-
mória individual e coletiva, traduzindo-se em 
segunda língua. Também indicam a potencia-
lidade de discursos que emergem dos surdos e 
legitimam esses significados, que contam com 
a “aprovação” de quem experiencia a surdez, 
de quem tem autoridade para, numa relação 
de saber-poder, significar o “ser surdo” e sua 
cultura. E esses discursos, materializados nos 
livros escritos por surdos, não circulam ape-
nas em escolas; como um currículo cultural, 
representações produzidas são colocadas em 
circulação, “ensinando” conjuntos de saberes, 
formas de ver e de conhecer o mundo.

Produzir, oportunizar a circulação 
e o consumo cultural de narrativas em 
uma segunda língua favorece a difusão e 
a visibilidade da cultura surda. Diante da 
potencialidade de subjetivar os leitores dessas 
obras de autoria surda, principalmente através 
da constituição de “outras verdades” acerca dos 
surdos e de suas culturas, traduzir-se em outra 
língua possibilita borrar fronteiras, construir 
nichos para um povo requerer sua diferença, 
além de se constituir recurso para as lutas e 
movimentos. Assim, os leitores são não apenas 
interpelados pelos diferentes, mas também 
orientados para o consumo da cultura surda, 
que busca reconhecimento e imprime outras 
imagens e sentidos àqueles até então existentes. 
E é importante que isso seja observado também 
na educação escolar, problematizando-se as 
verdades únicas, engessadas e excludentes.

Os livros, aqui entendidos como artefatos 
culturais, constituem recurso cultural em um 
território de reivindicações e de negociações 
político-pedagógicas.  Um exemplo disso 
é que, nas produções culturais surdas, são 
recorrentes as denúncias de fracassadas 

práticas escolares, especialmente oralistas. 
Junto a isso, “ensina-se” como deveria ser a 
educação de surdos, principalmente quanto à 
aprendizagem de uma língua escrita como o 
português. Nesse sentido, como um processo 
de tradução cultural, essa escrita é um recurso 
para os surdos, embora as narrativas apontem 
que seja difícil aprendê-la, considerando as 
políticas educacionais e linguísticas, bem 
como as consequentes práticas pedagógicas.

Para alguns autores surdos, a escrita 
de um livro também possibilitou a realização 
de um sonho, uma oportunidade rara, que é 
de poucos, mostrando que os surdos também 
podem expressar seus sentimentos e capacidades 
ao mundo. O autor surdo Celso Badin (2001), por 
exemplo, na apresentação de sua obra, afirma que 
se orgulha da sua obra e pretende escrever outros 
livros e ser jornalista, até porque já desempenha 
função de editor responsável do Jornal do Surdo, 
em que apresenta entrevistas, calendários, 
notícias e dicas para toda a comunidade surda. 
Na contracapa da obra de Badin, lê-se que o 
autor “venceu o grande desafio da comunicação 
por meio da linguagem escrita”.

Outro ponto importante no que diz 
respeito ao processo de tradução cultural 
é que as narrativas aqui analisadas não 
representam uma posição homogênea, imóvel e 
determinada de grupo cultural.  Mesmo diante 
dos elos estabelecidos em comunidades surdas, 
fortalecendo o povo surdo, a cultura surda 
brasileira também se hibridiza, produzindo 
modos diferentes de ser surdo e de produzir, 
fazer circular e consumir as produções culturais. 
Com base nisso, observamos também que, nas 
obras aqui analisadas, não se abrem espaços 
para a discussão de outras culturas, tendo em 
vista, por exemplo, questões de gênero e etnia.

Diante da extensão e complexidade do 
material aqui analisado, este texto poderia 
se alongar; entretanto, dados os limites deste 
artigo, algumas escolhas foram necessárias, 
principalmente quanto aos olhares analíticos 
direcionados às narrativas. Outras lentes 
poderiam – e ainda podem – ser usadas, 
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principalmente no sentido de trazer à tona 
o discurso surdo, de modo que outras e mais 
histórias surdas sejam contadas. Fica ao leitor 

o convite para conhecer as produções culturais 
surdas aqui discutidas; fica também, é claro, a 
provocação para outras pesquisas. 
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Uma conversa com Paul Standish sobre os trail-effects 
da psicologia e a “cultura da auditoria” na educação

Cristiane Maria Cornelia Gottschalkl 

Resumo

Em tempos tão sombrios para a pesquisa educacional em várias partes 
do mundo, em que educadores e pesquisadores estão submetidos a uma 
cultura de auditoria cada vez mais implacável, tivemos o privilégio de 
entrevistar um dos poucos filósofos que, de uma perspectiva filosófica, 
questionam esse tipo de gestão educacional: Paul Standish, professor 
e diretor do Centro de Filosofia da Educação do Instituto de Educação 
da Universidade de Londres (University College London Institution of 
Education). Uma de suas principais críticas incide sobre o transporte 
abusivo de procedimentos contábeis, característicos do campo da 
administração, para a proposição de políticas educacionais que visariam 
a uma equivalente “transparência contábil”. Recorre a filósofos como 
Wittgenstein e Austin, entre outros, para desconstruir o mito da 
transparência da prestação de contas no campo da educação quando 
são adotadas medidas avaliativas e de gestão pretensamente objetivas e 
eficientes, mas que, na verdade, têm tido como resultado a imposição de 
modelos empíricos de comportamento e de pensamento extremamente 
reducionistas e dogmáticos.  Segundo ele, boa parte desses modelos é 
oriunda da psicologia, a qual, mesmo tendo alterado substancialmente 
seus aparatos teóricos como também suas práticas ao longo das últimas 
décadas, trouxe crenças iniciais que deixaram o que Paul Standish 
denomina de trail-effects* no imaginário do senso comum, os quais 
agem sub-repticiamente na base da cultura de auditoria que vem se 
instaurando no campo da educação. Ao longo da entrevista, Standish 
também aborda questões relativas ao lugar da filosofia analítica na 
educação, com suas diferentes vertentes; questiona o modo como o 
pós-estruturalismo tem sido apropriado pela pesquisa educacional; 
critica o uso da expressão ciência da educação, quando se desconsidera 
o fato de que as questões mais fundamentais da educação não podem 
ser resolvidas empiricamente; reflete sobre a formação do professor 
e as diferentes maneiras de se transmitir conhecimento; e enfatiza a 
importância e a fecundidade das ideias de Wittgenstein tendo em vista 
esclarecer as confusões filosóficas em que nos enredamos quando a 
linguagem “entra em férias”.

Palavras-chave

Filosofia da educação – Avaliação escolar – Gestão educacional – 
Teoria e prática educacionais – Wittgenstein.

I- Universidade de São Paulo, São 
Paulo, SP, Brasil
Contato: crisgott@usp.br
* Mantivemos o termo original trail-
effects para designar os vestígios ou 
marcas deixadas em uma trilha, traços 
de uma ocorrência que se reproduzem 
ao longo do tempo.

Doi: http://dx.doi.org/10.1590/S1517-97022015410400201
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A conversation with Paul Standish about the trail-effects 
of psychology and the audit culture in education

Cristiane Maria Cornelia Gottschalkl

Abstract

In times so grim for educational research in various parts of the world, 
where educators and researchers are subjected to an increasingly 
ruthless audit culture, we have had the privilege of interviewing one of 
the few philosophers who question this type of educational management 
from a philosophical perspective: Paul Standish, Professor and Head 
of the Centre for Philosophy of Education at University College London 
Institution of Education. One of his main criticisms focuses on the 
abusive transport of accounting procedures, characteristic of the field of 
administration, to proposing educational policies that supposedly aim 
at an equivalent accounting transparency. He refers to philosophers 
like Wittgenstein and Austin, among others, to deconstruct the 
myth of accounting transparency in education, when evaluative and 
management measures are adopted. Such supposedly objective and 
efficient measures have actually resulted in the imposition of empirical 
models of behaviour and thinking which are extremely reductionist 
and dogmatic. According to him, most of these models come from 
the field of psychology, which, despite having substantially changed 
its theoretical apparatus as well as its practices over the past few 
decades, has brought initial beliefs which have left trail-effects in the 
imaginary of common sense, acting surreptitiously on the basis of 
the audit culture that has established itself in the field of education. 
Throughout the interview, Standish also addresses issues relating to the 
place of analytic philosophy in education, with its various approaches, 
questions how post-structuralism has been appropriated by educational 
research, criticizes the use of the term science of education when one 
disregards the fact that the most fundamental issues of education cannot 
be resolved empirically, reflects on teacher education and the different 
ways of transmitting knowledge, and emphasizes the importance and 
fecundity of Wittgenstein’s ideas aiming at the clarification of the 
philosophical confusions that we become entangled with when language 
“goes on vacation”.

Keywords

Philosophy of education – School evaluation – Educational 
administration – Educational theory and practice – Wittgenstein.

I- Universidade de São Paulo, São 
Paulo, SP, Brasil
Contact: crisgott@usp.br
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Paul Standish é professor e diretor do 
Centro de Filosofia da Educação do Instituto de 
Educação da Universidade de Londres (University 
College London Institution of Education). 
Suas áreas de maior interesse abrangem 
questões de ética e educação, democracia e 
cidadania, as novas tecnologias de informação 
e comunicação (TICs) e o ensino superior. Ao 
longo de sua extensa obra, tem discutido as 
relações entre a filosofia analítica e a filosofia 
continental, com foco nas tensões produtivas 
que são geradas ao longo do embate dessas 
vertentes filosóficas, tendo como referenciais 
teóricos centrais as ideias de Wittgenstein, 
Heidegger, Lyotard, Derrida, Scheffler, Levinas, 
Cavell, entre outros, transitando, assim, entre 
as filosofias da linguagem e da existência, com 
incursões também na filosofia política e no 
pós-estruturalismo.

Mais recentemente, Standish tem se 
ocupado em desvendar as relações entre a 
filosofia e as práticas educacionais. Em sua obra 
Beyond the self: Wittgenstein, Heidegger and 
the limits of language (1992), o filósofo explora 
as concepções divergentes sobre os limites da 
linguagem, traçando paralelos entre os dois 
grandes filósofos da área do século passado, 
Wittgenstein e Heidegger, tendo em vista uma 
crítica ao positivismo que ainda prevalece na 
linguagem do planejamento curricular e na 
elaboração de políticas públicas na educação. 

Essa crítica foi retomada em um artigo mais 
recente, “Concepciones rivales de la Filosofía 
de la Educación” (2007), em que apresenta 
exemplos de como a filosofia da educação pode 
incidir na política e nas práticas educativas, 
esclarecendo equívocos e apontando novos 
rumos. Segundo Standish, grande parte da 
política educativa das últimas décadas inclinou-
-se fortemente em direção ao desenvolvimento 
de habilidades e competências, em detrimento 
da aquisição de conhecimento e compreensão. 
Sua hipótese é a de que essa nova linguagem 
das habilidades é um sintoma de uma nova 
forma de behaviorismo, profundamente em 
desacordo com os aspectos mais significativos 
da obra educativa. Propõe, então, como meta 
filosófica, explicitar a natureza dessa conexão 
com o behaviorismo e o tipo de metafísica nela 
pressuposto (STANDISH, 2007).

Standish esteve em setembro do 
ano passado pela primeira vez no Brasil, a 
convite da recém-criada Sociedade Brasileira 
de Filosofia da Educação. Aproveitando sua 
passagem pelos trópicos, a área de Filosofia 
e Educação da Pós-Graduação da Faculdade 
de Educação da USP convidou-o a apresentar 
uma palestra. Tendo como tema o estado da 
arte da filosofia da educação, o pesquisador 
surpreendentemente nos remeteu às origens 
da filosofia, aos seus legados mais ilustres, 
como os de Platão, Aristóteles e Heráclito, com 
suas diferentes perspectivas teóricas, tecendo 
relações inusitadas entre eles e apresentando, 
por fim, sua própria concepção de filosofia 
da educação: uma forma de investigação com 
fronteiras porosas, mas fundamentalmente 
ligada às questões de valores, que não podem 
ser evitadas no campo da prática educacional 
e que tampouco são passíveis de investigação 
empírica. Basta que o professor na sala de 
aula ou o gestor de políticas educacionais seja 
confrontado com problemas e tenha que lidar 
com eles em profundidade para que se deparem 
necessariamente com questões filosóficas.

No dia seguinte à palestra, Standish 
concedeu esta entrevista ao grupo de pesquisa 

Apresentação

Fonte: arquivo pessoal do entrevistado
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Filosofia, Educação, Linguagem e Pragmática 
(FELP)1, que recentemente traduziu o artigo 
“‘THIS is produced by a brain-process!’: 
Wittgenstein, transparency and psychology 
today”2 (STANDISH, 2012), no qual ele discute, 
a partir de uma perspectiva wittgensteiniana, 
questões de avaliação educacional, em particular 
quando esta ocorre numa cultura de auditoria. 
A entrevista foi realizada com a participação 
de alguns membros do grupo – dentre os quais 
gostaria de agradecer especialmente a meus então 
orientandos Isabel Villalobos Hrdlicka e Rafael 
Ferreira de Souza Mendes Pereira –, e contou 
também com a presença de dois professores 
pesquisadores da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp): o filósofo Arley Ramos 
Moreno (Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas), coordenador do grupo de pesquisa 
Filosofia da Linguagem e do Conhecimento, e o 
linguista e teórico da tradução Paulo de Oliveira 
(Centro de Ensino de Línguas).

O interesse do grupo por esse texto de 
Standish deu-se, entre outras razões, pelo 
fato de estarmos vivendo no Brasil a adoção 
generalizada de exames padronizados para 
avaliar todos os níveis de ensino, gerando 
rankings de escolas e diretrizes educacionais 
fundamentadas nesses resultados. Em particular, 
o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 
passou a servir não só como instrumento de 
entrada para todas as universidades federais, 
mas também como modelo de currículo 
para todo o ensino médio no país, induzindo 
mudanças curriculares e alterações nos 
livros didáticos fornecidos pelo governo a 
todo o sistema público de ensino, com base 
numa matriz de competências e habilidades 
fundamentada em teorias das ciências 
cognitivas (AZANHA, 2006a, GOTTSCHALK, 

1- Este grupo de pesquisa, que coordeno desde 2004 na Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP), é cadastrado no diretório 
de grupos de pesquisas do CNPq e tem como referencial teórico central 
as ideias da segunda fase do pensamento do filósofo austríaco Ludwig 
Wittgenstein.
2- Título traduzido para “‘ISTO é produzido por um processo cerebral!’: 
Wittgenstein, transparência e psicologia hoje”, previsto para publicação 
em futura coletânea de textos do grupo FELP.

2012). A reflexão de Standish a respeito d os 
trail-effects da psicologia sobre as políticas 
educacionais de avaliação e as suas implicações 
nas práticas pedagógicas fez com que boa parte 
das questões endereçadas a ele fosse no sentido 
de esclarecer alguns aspectos de sua crítica à 
cultura de auditoria já entranhada em nossas 
práticas pedagógicas.

Como se verá ao longo da entrevista, 
Standish considera que há um transporte abusivo 
de procedimentos contábeis, característicos do 
campo da administração, para a proposição 
de políticas educacionais que visariam a uma 
equivalente “transparência contábil”. Sua 
crítica é extremamente esclarecedora não só por 
possibilitar a desnaturalização de determinadas 
crenças, mas também por nos instigar a 
pensar outros modos de enfrentar os desafios 
do ensino e da aprendizagem, para além dos 
modelos reducionistas da tarefa educativa 
que têm assolado nosso país nas últimas 
décadas. De modo original, Standish recorre à 
concepção de linguagem de Wittgenstein (1997, 
1998) para desvelar mecanismos obscuros que 
operam a partir de áreas como as da psicologia 
e de algumas ciências cognitivas e que deixam 
rastros no senso comum, gerando patologias do 
pensamento com consequências nefastas nos 
mais diversos campos do conhecimento. Assim, 
dessa perspectiva wittgensteiniana, chega à 
conclusão de que a necessidade dessas áreas 
de terem acesso a um conhecimento oculto, 
que estaria além de nossas práticas cotidianas 
fundamentadas apenas na confiança humana, 
transformou a economia ordinária de nossas 
vidas em uma “economia do conhecimento”, 
na qual o conhecimento passa a ter o estatuto 
de mercadoria, tendo-se como finalidade tornar 
nossas práticas mais explícitas e supostamente 
mais passíveis de prestação de contas do que 
nossa linguagem ordinária permite.

De fato, estamos presenciando essa 
transformação não só no Brasil, mas também 
em diversos outros países, com práticas 
educacionais tais como as de avaliação do 
aprendizado escolar, que têm intensificado a 
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produção de testes para verificar se os resultados 
de aprendizado pretendidos foram alcançados, 
com a ilusão de se ter encontrado um sistema 
de inspeção que possa substituir as avaliações 
que se baseiam na experiência acumulada do 
professor e no julgamento fundado em sua 
autoridade. Como já observava José Mário 
Pires Azanha em meados da década de noventa 
(AZANHA, 2006b), a avaliação “ganhou agora 
um vulto tão exagerado que talvez não seja 
exorbitante afirmar que muito do que se faz ou 
se tenta fazer nas escolas, de um modo geral, e 
nas universidades, de um modo muito especial, 
é feito com a preocupação quase neurótica e 
o temor angustiante de futuras avaliações”. Tal 
previsão tem se confirmado em várias partes do 
mundo e tomado proporções alarmantes.  Para 
atender as exigências dessa nova onda avaliativa 
regida por uma cultura de auditoria, o professor 
se torna algo muito próximo de um operador 
técnico flexível e, portanto, substituível, 
enquanto que as práticas anteriores vão sendo 
cada vez mais desconsideradas. Imagina- 
-se, assim, ter-se encontrado maior rigor e 
transparência em avaliações fundamentadas em 
dados, transformação que, segundo Standish, 
já teria ocorrido nos sistemas de avaliação no 
Reino Unido. E o pior de tudo, ressalta ele, é que 
os próprios estudantes passam a acreditar que 
a tarefa da educação seria o alcance de metas 
no interior desse sistema mecanizado. Standish 
lembra que crianças com oito anos de idade já 
se preocupam agora em saber se cumpriram os 

critérios para uma lição dada ou se satisfizeram 
seus “objetivos de aprendizagem”, atitudes 
inimagináveis nas gerações anteriores.

Enfim, a palavra de ordem nesta nova 
cultura educacional passa a ser transparência: 
deve-se prestar contas e, para isso, criam-se 
técnicas especiais aplicadas ao mundo da escola, 
o que tem como resultado a negação de suas 
práticas anteriores e impede a possibilidade 
de se avançar em questões que envolvem 
prioritariamente confiança e competências 
profissionais. No mundo globalizado, há uma 
tendência ao planejamento central orientado por 
indicadores de desempenho, a partir dos quais se 
prevê punições e recompensas, alimentando-se 
a desconfiança mútua e instaurando-se, assim, 
uma cultura da suspeita. Isso não significa 
de modo algum que Standish seja contrário 
à aplicação de exames padronizados, como 
esclarece ao longo da entrevista concedida. São 
alguns de seus aspectos por ele criticados que 
levam a essa espécie de cultura em que tudo é 
quantificado e automatizado. Tais trail-effects 
deixam de lado temas fundamentais, abordados 
durante a entrevista, como a importância de 
ter diferentes estilos de ensino, de resgatar 
a nossa tradição filosófica de mais de 2.000 
anos para olhar de outro modo os problemas 
educacionais contemporâneos e, com o 
auxílio de filósofos como Wittgenstein e 
Heidegger, entre outros, percebermos que 
os grandes problemas da educação são 
essencialmente problemas filosóficos.
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Entrevista

Primeiramente, gostaria de agradecer 
imensamente por sua disposição de mudar 
seu itinerário de viagem, atendendo ao 
convite para a palestra de ontem3, e também 
por ainda ter encontrado tempo para uma 
conversa sobre sua investigação filosófica e 
seus desdobramentos na prática educacional. 
Tema complexo este das relações entre teoria 
e prática, sobretudo nestes tempos neoliberais 
em que as novas tecnologias educacionais se 
sobrepõem a toda reflexão de caráter mais 
teórico. Neste contexto que prioriza cada vez 
mais resultados imediatos e eficiência, qual 
seria o lugar da filosofia da educação e que 
tipo de questões ela deveria abordar?

Acho que a filosofia da educação deveria 
tratar de modo direto as questões sobre os 
valores que deveriam guiar a ação do sistema 
educacional. Portanto, quais são os objetivos 
da educação? Para que queremos escolas? Que 
tipos de conhecimento são mais importantes? 
Essas questões não podem ser resolvidas 
empiricamente. É claro que nós podemos 
descobrir o que as pessoas pensam sobre isso, 
mas nós podemos – e devemos – ir além. 
Podemos entrar nessa discussão para justificar 
o que nós estamos ou deveríamos estar fazendo, 
abordando diretamente questões sobre valores.

No final, não podemos evitar fazer 
isso, apesar das várias estratégias de que 
dispomos para enganarmos a nós mesmos e nos 
convencermos de que essas questões podem ser 
resolvidas por meios técnicos. Se não formos 
apenas instrumentos do sistema, iremos nos 
questionar por que estamos ensinando alunos 
deste e não daquele modo. Enfim, acredito 
que todo professor ou formulador de políticas 
educacionais irá se deparar com questões de 

3-  A convite da área de Filosofia e Educação do Programa de Pós- 
-Graduação da Faculdade de Educação, Paul Standish ministrou a 
conferência em 15 de setembro de 2014 e concedeu esta entrevista no dia 
seguinte à conferência. O trabalho de transcrição e de revisão do material 
da entrevista contou com a participação de Melise Caroline Bragion, Oscar 
Kent Mahar e Nicolas Gunkel.

justificativas, de valores, questões que não 
podem ser desconsideradas e que têm sido 
colocadas por filósofos ao longo dos séculos.

Como você vê a influência crescente do pós- 
-estruturalismo e da teoria crítica na pesquisa 
educacional?

Bem, deixe-me ressaltar, antes de 
tudo, que há problemas na maneira como 
o pós-estruturalismo e a teoria crítica 
têm sido recebidos e compreendidos na 
pesquisa educacional e em outros campos – 
principalmente no das ciências sociais –, e acho 
que essa questão é bastante complexa. Algumas 
vezes, escritores pós-estruturalistas – como 
Derrida, Lyotard, Foucault – têm sido rotulados 
com o selo do pós-modernismo, e isso se tornou 
uma vertente muito em voga, pelo menos nos 
últimos vinte anos. E normalmente esse modo 
de pensar é compreendido como envolvendo 
um certo compromisso com o relativismo, o 
ceticismo (nunca se pode de fato saber) e o 
subjetivismo (onde tudo cabe ao indivíduo, 
resumindo-se tudo a seu ponto de vista). Essas 
maneiras de pensar vêm sempre acompanhadas 
de um tipo de modismo. Então, por exemplo, 
muitos professores vão falar em “saber-poder”, 
e vão continuar repetindo esse termo até que 
ele se torne um substituto para o pensamento, 
tornando-se um obstáculo para o pensamento 
reflexivo. E frequentemente, a meu ver, eles 
ouvem essas ideias de Derrida, Foucault e 
outros, e as enxertam sobre aspectos existentes 
de seu pensamento. O enxerto acontece com 
plantas: uma pessoa enxerta uma planta sobre 
a outra, alguém enxerta uma pera em uma 
macieira. O que estou dizendo é que esses 
acadêmicos retiram um pouco de Derrida, um 
pouco de Foucault, e os enxertam sobre seus 
próprios conceitos preconcebidos.

Isso significa que, muitas vezes, eles 
consideram esses autores como aliados nos seus 
projetos de desmascarar o poder. Naturalmente, 
costuma ser uma coisa boa desmascarar o poder, 
mas não é sobre isso que, acredito, Foucault, 
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Derrida e Lyotard tratam fundamentalmente. 
Suas posições são muito mais complexas e 
eruditas. Então, há aqui uma grande distorção.

E quanto à teoria crítica?

Bem, conheço menos sobre a teoria 
crítica, mas creio que ela tem sido transformada 
numa pedagogia crítica, e talvez haja um 
pouco de Freire adaptado a ela também. Estou 
pensando em Henri Giroux, nos Estados Unidos. 
Defensores da pedagogia crítica estão geralmente 
em departamentos da educação (e provavelmente 
com um background sociológico), e acho que 
há uma tendência a enxertar frases da teoria 
crítica na nova sociologia do conhecimento 
e a acreditar que elas são a mesma coisa. 
Acredito que a teoria crítica fosse sobre algo 
mais profundo. Não se tratava simplesmente de 
desmascarar o poder, do modo que a pedagogia 
crítica tenta fazer. Acho que o termo pedagogia 
crítica também foi levemente inspirado pela 
Teologia da Libertação; há uma conexão ali, que 
está associada particularmente à América Latina.

Que potencial você vê na filosofia 
wittgensteiniana para o debate educacional 
de modo a contribuir, confrontar ou 
complementar outras abordagens?

Se olharmos para Wittgenstein e 
aceitarmos o radicalismo do movimento dos 
seus primeiros escritos para os posteriores, 
o que posso identificar é, em parte, um 
afastamento da sistematicidade. No Tractatus, 
ele tenta colocar tudo em ordem. Já em seu 
trabalho posterior, ele diz, de fato, que esse 
não é o modo como as coisas são: tudo são 
jogos de linguagem, diversidade, semelhanças 
de família, e não uma estrutura singular e 
unificada. É um grande passo que ele dá. A 
língua não é simplesmente uma ferramenta 
que usamos: é algo que nos permite pensar. 
Nossos pensamentos vêm da língua em que nos 
iniciamos. É apenas por termos sido iniciados 
naquela língua que conseguimos articular as 

coisas, ter pensamentos, e assim por diante. 
Não fosse isso, continuaríamos como animais. 
Portanto, nós nos formamos pelas palavras que 
conhecemos. E é isso que gostaria de enfatizar.

No seu artigo “Concepciones rivales de la 
filosofía de la educación”, você diz que a 
avaliação “requer um professor sensível e 
experiente, situado no interior da prática que 
é a matéria de discussão; um bom professor, 
que é atento às respostas dos alunos, que 
está constantemente avaliando o que está 
acontecendo no ensino”. Mas como nós 
podemos saber se o professor é um bom 
professor, sensível e experiente, se o seu 
trabalho não é avaliado? Não é possível a 
avaliação do aprendizado das crianças ser uma 
ferramenta adicional para um plano nacional 
de educação, planejamento escolar e mesmo 
para a autocrítica do professor? E sobre o seu 
outro artigo, “Wittgenstein, transparência 
e psicologia hoje”, essa transparência na 
prestação de contas não poderia ser útil de 
alguma forma para a educação?

Eu não disse que a avaliação é algo 
completamente incorreto; o que estou 
contestando é a avaliação através dos tipos 
de testes que o sistema utiliza. Esses modelos 
se baseiam em quantificações de uma forma 
ou de outra – 1 a 10, ou “excelente, muito 
bom, satisfatório, insatisfatório”, ou seja 
o que for –, e esse tipo de classificação, é 
claro, é sistematizado dessa forma, em parte, 
para alimentar computadores, para alimentar 
bancos de dados e planilhas, para facilitar os 
ranqueamentos das escolas ou professores ou 
o que quer que seja. Então, desconfio muito 
desses aspectos da avaliação.

Acho também que a avaliação reforça a 
ideia de que há um padrão comum com o qual 
estamos trabalhando. Agora, não acho que há 
um único padrão comum para o que compõe um 
bom ensino. Penso em professores que conheci 
que não vinham com muito preparo para dar 
aula, mas que foram inspiradores pela maneira 
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como agiam; eles interagiam de forma muito 
vívida com os alunos e obtinham deles algumas 
reações notáveis.

Também posso pensar em outros 
professores, que não eram nada carismáticos, 
mas entravam na sala e trabalhavam 
silenciosamente por meio de exercícios que 
eram sensivelmente adaptados às necessidades 
dos alunos, em seus diferentes estágios. Eu teria 
os dois professores, vejo ambos como bons 
professores. Mas não há nenhuma escala comum 
para julgá-los: não há um conjunto único de 
critérios. Então, o que quero dizer é que talvez 
haja uma espécie de semelhança de família, 
para usar uma expressão de Wittgenstein: 
existem sobreposições de conexão aqui, mas 
não há uma única boa qualidade. Talvez esta 
expressão semelhanças de família possa nos 
ajudar a pensar sobre isso.

Na verdade, o ensino custa muito 
dinheiro. Normalmente, é dinheiro público e 
paga o salário de muitos professores. Claro que 
é apropriado que o Estado ou o empregador 
espere alguns padrões dessas pessoas, desses 
funcionários, mas o meu ponto é que existem 
também processos informais de avaliação. Se 
você trabalha em uma escola, você tem uma boa 
ideia de quem são os bons professores e quem 
são os maus professores. As avaliações externas 
provavelmente não revelarão nada de novo para 
você. Como você tem essa sensação de quem são 
os bons professores? Porque você gradualmente 
acumulou experiência, você já ouviu falar 
sobre o que outros professores fazem, você tem 
memórias de suas próprias experiências como 
estudante, e todas essas coisas constituem um 
sentido de quem são os bons professores e quem 
não é. Não estou dizendo que isso é totalmente 
confiável e, certamente, abre espaço para 
antigos preconceitos. É conveniente, portanto, 
que essas discussões estejam inseridas em um 
contexto. É interessante, por exemplo, que, de 
vez em quando, um grupo de professores assista 
a uma aula que está sendo ministrada por outra 
pessoa. Pode ser de uma outra escola, em um 
vídeo. E, então, eles discutem o que o professor 

está fazendo, como ele está fazendo, como 
as coisas poderiam ter sido feitas de maneira 
diferente. E isso não com o objetivo de dar uma 
nota de 1 a 10, mas com o intuito de refinar 
e moldar seus julgamentos, fazendo conexões, 
confrontando seus pontos de vista em relação 
aos outros, em uma espécie de conversa 
sobre o que eles observaram na aula, talvez 
em comparação com sua própria experiência. 
Então, acredito que atividades como essas 
possam ser usadas no desenvolvimento de 
pessoal, no desenvolvimento profissional. Algo 
assim pode fazer parte também da formação 
inicial de professores.

Não me oponho a avaliações externas de 
qualquer tipo, seja formalmente, através de um 
serviço de inspeção, ou mais informalmente, 
através de uma prática de avaliação de 
professores por pares, onde professores em postos 
similares assistem a uma aula, fazem alguns 
comentários sobre ela, e depois compartilham 
essas observações com o professor e até com 
outros funcionários. Esse tipo de processo me 
parece saudável.

Sei que há problemas relacionados à 
avaliação. Às vezes, você tem professores 
que são incompetentes e precisam ser tirados 
do sistema, caso não possam ser ajudados. 
Concordo que o coordenador, o diretor, alguém 
no sistema tenha o poder de intervir e observar 
a sala de aula. E no fim, se as coisas estiverem 
realmente ruins e não puderem ser reparadas, 
ele precisará se livrar do professor. Não acho que 
haja nada de errado nisso, desde que seja feito de 
forma justa, por mais dura que essa experiência 
possa ser. É desejável que mantenhamos os 
padrões, mas sou a favor de que isso seja feito 
de maneiras flexíveis e informais, com base na 
experiência e na compreensão comum, como 
descrevi acima.

Haveria algum critério formal para julgar se 
um professor é competente?

Há uma pequena história que Israel 
Sheffler – o excelente filósofo da educação 
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de Harvard, que morreu no início deste ano – 
conta em um livro que ele escreveu chamado 
Professores de minha juventude, no qual ele re-
flete sobre alguns dos professores que o influen-
ciaram. E ele se lembra de um professor de álge-
bra de quando ele tinha, talvez, 17 anos ou algo 
assim. Aparentemente, esse professor costumava 
entrar na sala com uma expressão aborrecida, 
atribuía exercícios para todos os alunos – o que, 
acredito, eram exercícios individualizados ou 
para grupos de alunos – e, em seguida, ele ia para 
o canto da sala de aula fumar um cigarro – o que 
era possível naquela época – e ficava fazendo 
palavras cruzadas, ou algo possivelmente não 
relacionado ao que os alunos estavam fazendo. 
Os alunos seguiam trabalhando até o final da 
aula, quando, então, o professor recolhia tudo 
e levava para casa. Na aula seguinte, ele vol-
tava e entregava-lhes os exercícios corrigidos. 
Sem dizer muitas palavras, ele entregava o pró-
ximo conjunto de exercícios para eles fazerem 
e voltava para suas palavras cruzadas. Mas os 
estudantes acabaram desenvolvendo um grande 
entusiasmo pela álgebra, porque o que aconte-
cia era o seguinte: ele era sempre muito sensível 
ao escolher o exercício certo para cada aluno, 
o exercício que iria estimulá-los e direcioná-los 
para diferentes caminhos. Então, à sua própria 
maneira, perversa e estranha, ele tinha uma gran-
de sintonia com aqueles alunos e muita sensibili-
dade. E ele encontrou nessa abordagem bastante 
enviesada uma maneira eficaz de levá-los adiante 
em seus estudos de álgebra e incentivá-los, por 
mais estranho que isso possa parecer.

Então, aqueles que querem conjuntos 
claros de critérios, pelos quais as pessoas 
devem ser julgadas, muitas vezes são pessoas 
que gostam de um modelo. E acho que há 
um resíduo de platonismo aqui... Não estou 
criticando Platão; estou criticando a ideia 
atribuída a Platão de que, enquanto a nossa 
realidade mundana é confusa, há um reino 
de formas perfeitas que é, em última análise, 
mais real e, por isso, sempre temos que buscar 
aquelas formas perfeitas. Não há nada de errado 
com quem aspira melhorar. Pelo contrário! O 

ponto aqui é a força que a ideia do modelo 
tem em nós, a sensação de que ele é mais 
plenamente real, seu menosprezo pelo mundo 
que realmente experienciamos: essas ideias 
assentadas podem se tornar fixações. O modo 
como o modelo de bom professor funciona, com 
base em um conjunto perfeito de critérios, opera 
de maneira semelhante. Somos assombrados 
pela ideia do modelo perfeito, de como as 
coisas devem ser, da natureza empobrecida de 
nossa própria condição: ele está sempre lá. Ele 
está sempre nos guiando de alguma forma e, 
às vezes, impondo uma grade através da qual 
vemos o mundo. Precisamos nos libertar da 
sua possessão sobre nós. Isso é parte do que 
Wittgenstein estava tentando fazer. Nada está 
escondido e há diversidade. Precisamos colocar 
as coisas ao lado uma da outra, fazer conexões, 
identificar diferenças e não procurar alguma 
essência por trás do que estamos vendo.

Você mencionou Scheffler. A abordagem 
analítica, por meio de seu método de 
esclarecimento conceitual, poderia ajudar 
a responder a perguntas sobre o que deve 
orientar a formulação de um currículo?

Eu ficaria contente se pudesse dizer que, 
ao perguntar às escolas “Será que devemos 
adicionar isso ou aquilo ao currículo?” ou “Quais 
conhecimentos são importantes?”, eu estivesse 
sendo claro sobre os conceitos com os quais estou 
trabalhando. Mas a questão é mais complicada, 
porque, na metodologia e na própria concepção 
da abordagem analítica, por vezes, alguma coisa 
a mais está acontecendo. Não se trata apenas de 
ser razoavelmente claro; isso por si também recai 
em um pressuposto metafísico.

O exemplo mais claro que conheço sobre 
isso, nos anglófonos, principalmente no mundo 
analítico, é o filósofo John Wilson, que trabalhou 
em Oxford por vários anos, mais ou menos da 
década de 1960 até os anos 2000. Ele morreu há 
cerca de dez anos. John escreveu muitos livros – 
ou, diriam alguns, ele escreveu o mesmo livro 
muitas vezes! Ele acreditava que a única coisa 
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que a filosofia deveria fazer era esclarecer a 
natureza dos conceitos que estamos usando. Se 
pudéssemos fazer isso, deveria resultar em um 
sistema educacional bem concebido.

Então ele analisava, por exemplo, um 
conceito como ensinar e mostrava que, onde 
há ensino, deve haver aprendizado também. 
Por exemplo, se eu entrar na sala de aula, 
falar por uma hora e sair, e então um colega 
perguntar para mim “O que você estava 
fazendo?”, e eu disser “Estava ensinando a 
classe”, mas os alunos saírem para tomar um 
café e afirmarem “Não aprendi nada, foi uma 
completa perda de tempo”, então, na verdade, 
eu não os estava ensinando; eu estava falando, 
mas não estava ensinando. Assim, o conceito 
de ensino envolveria dois átomos, a saber: o 
átomo referente ao que eu digo ou apresento e 
o átomo relativo ao que os alunos aprendem.

Como já mencionei na analogia dos 
átomos, o modo como ele compreendia essa 
análise era como uma análise química, e ele 
pensava que, se ele passasse por esse processo 
com a gama de conceitos que são fundamentais 
para a educação (tais como aprendizado, 
ensino, doutrinação e a própria educação), 
todos esses conceitos centrais iriam se dividir 
em suas partes atômicas: então, teríamos uma 
base sólida para o sistema educacional.

Que teoria epistemológica oferece a base 
para essa concepção atômica de ensino e 
aprendizagem?

Acho que o pano de fundo para isso 
filosoficamente seria a Teoria das Descrições, de 
Bertrand Russell, que, simplificando, sustentou 
a ideia de que qualquer proposição ordinária, tal 
como, “o copo está sobre a mesa”, correlaciona-se, 
se ela for verdadeira, com um fato no mundo. 
Há uma coisa, uma xícara, e outra coisa, uma 
mesa, e uma terceira coisa, uma relação de estar 
em cima (ou seja, em cima de algo). Então, isso 
é uma espécie de estrutura molecular. Claro, não 
era tão simples assim, e Russell nunca se sentiu 
realmente capaz de identificar a base para tudo 

isso, mas a suposição metafísica é de que há uma 
realidade subjacente com a qual a língua tenta se 
correlacionar. Essa realidade está lá e, na visão 
de John Wilson, há uma verdadeira natureza 
da educação. Se alguém puder descobri-la ou 
revelá-la por meio de análise, então o nosso 
sistema educacional estará garantido.

Agora, em oposição a isso – dentro 
mesmo da filosofia analítica anglófona –, 
escreveu-se muito sobre a contestabilidade 
da essência. Há um artigo escrito por um 
homem chamado Gallie, em 1956, intitulado 
“Essentially contested concepts”, em que ele 
diz que muitas coisas na nossa vida (como a 
educação, o ensino, a aprendizagem, a beleza, 
entre outras coisas) não podem ser reduzidas a 
uma essência do mesmo modo que se analisa a 
água como H2O, porque essa essência vai ser 
sempre contestável. Haverá diferentes atitudes, 
pontos de vista, possibilidades e, se pensarmos 
no caso da educação, acredito que o que 
importa nela não é algo que irá algum dia ser 
estabelecido de forma definitiva. Trata-se de 
algo sobre o qual os seres humanos irão discutir 
continuamente. Sócrates se perguntava: “Como 
devo viver? Que tipo de vida devo viver?”. E 
essas são as perguntas que todos devemos fazer 
a nós mesmos. É por isso que, em certo sentido, a 
filosofia não faz nenhum progresso; não é como 
a ciência física. Não faz nenhum progresso, 
porque, como na religião, cada geração tem de 
fazer essas perguntas para si mesma. De certa 
maneira, todos nós temos individualmente que 
fazer essas perguntas para nós mesmos. Quando 
digo “perguntar para nós mesmos” não estou 
dizendo que tudo é apenas subjetivo, que é uma 
questão de gosto pessoal etc., porque, é claro, se 
fizermos essas perguntas de forma responsável, 
então iremos prestar atenção ao que está sendo 
dito pelos outros, principalmente por aqueles 
que já estudaram essas coisas a fundo, pelas 
tradições da filosofia que ultrapassam dois mil 
anos, e outras tradições de pensamento também.

Discordo fortemente de John Wilson. 
Eu poderia dar referências do que discuti com 
ele, mas o que quero dizer é que a filosofia 
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da educação deve abordar essas questões, 
assim como Platão e Sócrates fizeram, assim 
como Rousseau fez e outros através de suas 
gerações. Assim como fazem muitos professores 
nas escolas. Devíamos tentar abordar essas 
questões e apresentar razões. Precisamos oferecer 
uma explicação de por que as escolas devem 
oferecer a aprendizagem liberal ou devem 
enfatizar a aprendizagem profissional. 
Diferentes argumentos são possíveis, e isso é 
precisamente o que temos que fazer se formos 
propor um sistema educacional razoável e 
melhorar o que temos.

Entre o método dos filósofos analíticos e a 
filosofia wittgensteiniana, há certamente 
a sugestão de uma conexão familiar. No 
entanto, apesar de alguns reconhecerem os 
primeiros como herdeiros do pensamento 
de Wittgenstein, pesquisadores como Paul 
Smeyers e J. D. Marshall alegam que a 
tradição analítica na filosofia da educação 
não estava à altura do desafio de sua filosofia, 
principalmente em sua segunda fase. Em sua 
opinião, quais são os principais aspectos da 
filosofia wittgensteiniana que não podem 
ser conciliados com a perspectiva analítica? 
E quais são as implicações dessa divergência 
para a filosofia da educação?

Considero essa questão extremamente 
complexa e vou responder por partes. Em 
primeiro lugar, a filosofia analítica pode se 
tornar apenas um jargão: algumas vezes, ela 
é usada demais e cobre uma vasta gama de 
filósofos. Um exemplo extremo de filósofo 
analítico da educação é John Wilson, que estava 
comprometido com uma análise quase química 
de conceitos. Nem todos os filósofos analíticos, 
no entanto, entendem deste modo o que estão 
fazendo. Assim, temos que pensar sobre o que se 
quer dizer com “filósofos analíticos” antes que 
isso possa ser respondido. Seria necessário ser 
mais específico sobre o que se está pensando: 
se sobre as correntes predominantes da filosofia 
ou sobre a filosofia da educação.

É verdade que, em determinado 
momento, Wittgenstein foi considerado uma 
figura-chave na filosofia analítica. E é claro 
que o Tractatus o qualifica como tal nessa 
filosofia. Mas, em sua obra posterior, ele se 
afasta bastante dela, separando-se de muitas de 
suas correntes principais.

Nas décadas de 1940 e 1950, o positivismo 
lógico era muito dominante, e o quanto 
Wittgenstein se distanciou dessa corrente não 
foi muito bem percebido. John Austin também 
se afastou bastante dela de diferentes modos.

No que diz respeito à filosofia analítica da 
educação, penso que aqueles que adotaram tal 
rótulo nunca estiveram fazendo apenas análise. 
De modo geral, não acredito que R. S. Peters e 
seus colegas, ou mesmo John Wilson, estavam 
realizando apenas uma análise conceitual, e 
certamente Scheffler estava fazendo algo a mais 
que isso. A metodologia oficial era analisar 
conceitos, mas eles acabaram propiciando uma 
rica contribuição à educação: expressaram uma 
visão da educação, inspirados, no caso de Peters 
e de seus colegas, por Michael Oakeshott, um 
inglês conservador e grande filósofo.

A crítica específica que Smeyers e Marshall 
fizeram a Peters é que ele e Paul Hirst teriam 
analisado a ideia de jogos de linguagem e sua 
variedade e dito: “Bem, a grade curricular – física, 
história, literatura, matemática – é constituída 
por diferentes jogos de linguagem, e isso vai 
ao encontro do que Wittgenstein está dizendo”. 
Mas, na verdade, Wittgenstein quis dizer algo 
muito mais radical do que isso. Ele não estava 
pensando, digamos, na história como um jogo 
de linguagem: ele estava pensando em coisas 
como debater uma questão, ou fazer orações, 
ou contar uma piada. Em outras palavras, partes 
bem menores da linguagem em uso. Assim, 
eles distorceram o sentido da expressão jogo 
de linguagem. Eles sistematizaram demais uma 
contribuição de Wittgenstein e perderam parte 
daquilo com que ele estava preocupado. Então, 
concordo com Smeyers e Marshall sobre essa 
questão, embora eu não concorde integralmente 
com a opinião deles sobre Wittgenstein.
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Wittgenstein era diferente dos filósofos 
analíticos da educação que descrevi e diferente de 
muitos outros filósofos analíticos. Ao enfatizar 
a expressão seguir regras, ele está preocupado 
em mostrar que, enquanto há algumas regras 
que permanecem fixas – por exemplo, as regras 
do xadrez –, há outros tipos de regras em que 
não se determina toda a aplicação futura. Os 
conceitos que usamos, as palavras que usamos,  
são regidos por regras abertas que se modificam 
de maneiras imprevistas, e isso é absolutamente 
crucial para a ideia de cultura e para o que é 
ser um ser humano. Wittgenstein tinha uma 
hostilidade geral em relação ao intelectualismo, 
à teorização excessiva, e isso explica a sua 
maneira de superar o dualismo corpo mente, e 
sua concepção de aprendizagem no sentido de 
saber como seguir em frente. Também decorre 
disso a importância que ele dá ao ver como, a 
ver conexões, e à imaginação, na segunda parte 
das Investigações.

A imaginação é muito importante. Ela 
está muito forte em sua obra e no senso de 
ética que, creio eu, a permeia, sem que a ética 
se torne um tópico de tratamento sistemático e 
explícito. Ética tem muito a ver com nossa vida, 
perpassando o que fazemos. E, naturalmente, a 
ética também está em sua percepção de que a 
língua e as ações estão profunda e internamente 
relacionadas entre si. Não se trata de a língua 
ser apenas um instrumento para nosso uso. A 
ética está presente também em sua hostilidade 
em relação à teorização. Ele fala sobre o ensino 
no sentido de dar a alguém as dicas certas e 
treiná-lo para os julgamentos corretos: olhe 
para este exemplo, tente ver desta maneira, 
olhe para o quadro, preste atenção na figura 
à direita, veja como ele pode estar vendo as 
coisas e como isso afeta o jeito como você 
vê as coisas. Conduzidos dessa maneira, nós 
começamos gradualmente a ver as coisas com 
mais profundidade e com novas perspectivas.

Em seu texto “Wittgenstein, transparency 
and psychology today”, você afirma que, 
do mesmo modo que a bruxaria fazia parte 

da base das explicações, hoje esse papel é 
ocupado pela psicologia do senso comum, 
juntamente com outros saberes, em que se 
considera o corpo separado da mente. Você 
dá como exemplo alguém respondendo uma 
pergunta se utilizando da seguinte expressão: 
aguarde um momento enquanto eu processo o 
que você me disse. Essa resposta indicaria que 
o interlocutor pressupõe um mundo mental 
anterior à linguagem ou ao que está sendo 
dito expresso pela linguagem. Como você 
mesmo observa, este interlocutor poderia 
apenas estar querendo dizer que necessita 
refletir mais sobre o assunto, mas o uso da 
expressão processar o que foi dito indicaria 
uma mitologia de base constituída pelos 
trail-effects de certos ramos da psicologia, 
que foram incorporados pelo senso comum. 
Minha questão é a seguinte: será que essa 
expressão estaria de fato pressupondo a 
existência de processos ocultos que devem ser 
desvelados ou essa interpretação viria apenas 
de um interlocutor da filosofia, por exemplo, 
de um filósofo mentalista? Retomando 
Wittgenstein, a linguagem ordinária está 
em ordem. Os problemas surgem quando se 
começa a fazer filosofia do que foi dito ou, no 
contexto educacional, quando um pedagogo 
ou um avaliador usa esse tipo de expressão 
pressupondo, sim, a existência de processos 
ocultos que devem ser desvelados. Ou seja, não 
seria a mitologia do senso comum que leva a 
confusões, mas sim o uso filosófico ou teórico 
que se faz de determinados fatos do cotidiano?

O problema com o caso da pessoa que diz 
“Espere um momento enquanto processo isso” 
é bem sério. E, para entender por que isso é 
um problema, nós precisamos olhar para outros 
contextos nos quais a expressão processando 
é usada e ver as conotações que esses outros 
contextos têm. Em geral, são aqueles mesmos 
contextos de laboratório, com conotações 
científicas, que encontramos quando o processo 
pelo qual uma lagarta se transforma numa 
borboleta é descrito. Vemos diagramas em 
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um livro de biologia: qual é o processo pelo 
qual alguma coisa é produzida por tais e tais 
componentes químicos, qual é o processo 
pelo qual nós digerimos proteínas, ou seja lá 
o que for? Penso que as conotações [dadas a 
esses processos] indicam que a pessoa que diz 
“Espere enquanto processo isso” está alinhando 
sua concepção de mente a algo científico.

A última coisa que quero dizer é 
relacionada ao segundo ponto que você tocou 
de alguma forma, que é sobre Frazer. Eu 
tenho uma certa inquietação a respeito desse 
tipo de discussão porque algumas vezes ela 
significa que Wittgenstein… Podemos dizer que 
Wittgenstein nos leva de volta ao cotidiano, ele 
quer trazer a linguagem “em férias” de volta 
para casa, e então nós teremos paz. E acho 
que aqui há um perigo em ler Wittgenstein: 
nós nos apegamos muito seguramente, muito 
rapidamente, muito fortemente à categoria do 
cotidiano, do ordinário. Quando começamos 
a fazer isso, acho que corremos o risco de 
essencializar o comum, no sentido mesmo de 
metafisicalizá-lo.

Realmente o comum é um tipo de 
categoria muito mais fluída. Há coisas que 
dizemos agora em nosso discurso do dia a dia, 
como, por exemplo: “Não comi muita gordura 
hoje, então posso comer outro biscoito. Eu 
não ingeri muito colesterol”. Estamos tão 
cientes desse discurso nutricional agora – e 
acredito que a maior parte dele seja correto, 
pois provavelmente teremos maiores chances 
de ficar doentes se comermos muita comida 
gordurosa –, que provavelmente não é uma 
coisa ruim que se fale com tanta naturalidade 
sobre essas coisas, e se use essas palavras de 
uma maneira que as pessoas há cinquenta anos 
atrás não teriam feito.

Então, a nossa língua muda, assim 
como a categoria do cotidiano ou do ordinário 
em oposição ao técnico. Nós não devemos 
considerá-la como sendo muito precisa (clear). 
Mas, mesmo que não seja muito precisa (clear), 
não significa que não possa ser aplicada com 
bons resultados em casos específicos. Esse uso 

mais fluído e, talvez, menos consciente não 
envolve necessariamente uma metafisicalização 
da categoria.

No final desse mesmo artigo, você se pergunta 
se estaria fazendo o mesmo que Frazer ao 
julgar os rituais de certos povos como má 
ciência, quando você critica os trail-effects 
da psicologia no senso comum, por exemplo, 
a aceitação de uma ciência da felicidade, 
que poderia medir o quanto cada um é feliz. 
Mas, nesse caso da ciência da felicidade, em 
que essas mensurações e crenças correlatas 
fazem parte de um aparato teórico, não 
teria que ser vista como ciência? Em outras 
palavras, essas crenças têm a pretensão de 
ser científicas, enquanto que os rituais dos 
povos primitivos eram de outra natureza. 
Sua finalidade era de venerar os deuses, e 
não o de explicar ou descrever algo. Então, 
até que ponto de fato os trail-effects da 
psicologia fazem parte de nossas mitologias 
de base, exercendo essa função análoga à da 
bruxaria na Idade Média?

Acredito que poderíamos dizer que 
esse tipo de psicologia tem um efeito ruim; 
bruxaria no meio da Idade Média teve um 
efeito ruim, ao passo que as práticas religiosas 
primitivas que Frazer descreve eram parte da 
mitologia de base: elas não eram, segundo sua 
argumentação, perniciosas ou prejudiciais. 
Por exemplo, o caso da mulher bósnia que 
adota uma criança e depois, em um ritual, tira 
a criança de baixo de sua saia: não há nada 
de danoso nisso. Trata-se obviamente de um 
ritual, e Frazer foi obtuso ao não entender isso. 
Mas bruxaria é uma má ciência, e isso também 
parece refletir algo de profundamente ruim na 
sociedade. O que quero dizer com má ciência 
é que ela tem testes: considere o teste infame 
para bruxaria por si só (o teste que acaba por 
ser a mesma coisa que está condenando): a 
mulher é amarrada e imersa na água. Se ela 
não se afogar, ela deve ser uma bruxa, e então 
deverá ser morta.
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Mas a bruxaria também não faz parte de 
um ritual, assim como o exemplo da mulher 
bósnia?

Estou sugerindo que talvez muitas 
formas de magia do século XVII na Europa, 
por exemplo, tenham sido contaminadas com 
a ciência, no sentido da crítica de Wittgenstein. 
Quer dizer, ele é contra a adoção de práticas 
científicas em áreas nas quais elas não se 
aplicam, e parece que esse tipo de teste que 
nós acabamos de considerar tem pretensões 
científicas no sentido moderno. É diferente da 
mulher bósnia, penso eu: a retirada da criança 
de debaixo de sua saia é uma expressão de sua 
aceitação da criança. Acredito que talvez seja 
possível redescrever o afogamento da bruxa 
de maneira que ele se torne uma cerimônia de 
exorcismo pela qual a cultura expurga seus 
medos do mal pelo próprio mal. Mas uma 
espécie de linha de divisão pode ser traçada, e 
surge uma diferença.

Penso que pessoas que fazem psicologia 
hoje também têm essa crença profunda no que 
elas estão fazendo. Acho que isso pode fazer 
parte do que está acontecendo hoje; há essa 
crença profunda, como você sabe. Práticas 
de bruxaria no século XVII, primeiramente, e 
aquelas práticas mais recentes em que ideias de 
realizar testes e agir deste ou daquele jeito de 
acordo com os resultados, em segundo lugar, 
são similares de algum modo em sua emulação 
de práticas científicas. Agora estou claramente 
tomando emprestada em parte a preocupação 
de Wittgenstein de termos sido enfeitiçados por 
algumas coisas que fizemos com a linguagem, 
e de não estarmos dispostos a nos libertar dessa 
feitiçaria. Frazer é enfeitiçado pela língua 
porque ele aborda as tribos primitivas com 
um padrão de entendimento, aquele do pastor 
inglês, como diz Wittgenstein com desdém, e 
ele não consegue ver o que está acontecendo. 
Mas quero dizer que alguns psicólogos estão 
enfeitiçados pela linguagem que estão usando 
e que isso é semelhante ao feitiço da própria 
bruxaria. O caso da mulher bósnia não é.

Então, não se poderia falar de uma ciência 
social ou mesmo de uma ciência da educação?

Aqui há um problema com a palavra 
ciência em inglês (talvez em português 
também haja, não tenho certeza). A primeira 
conotação que ciência tem é aquela do 
homem de jaleco branco em um laboratório. 
Estou dizendo homem intencionalmente. 
Essa é uma imagem poderosa e particular. E 
então, claro, as ciências sociais são derivadas 
desse uso e dessas associações. Ciência da 
educação, creio eu, já soa um pouco estranho. 
Se pensarmos em Wissenschaft, a expressão 
em alemão, já temos um conceito bem mais 
amplo. No início dos anos 1990, escrevi um 
texto chamado “Por que nós não deveríamos 
falar em ciência na educação” no livro 
editado por Jim Marshall e Paul Smeyers, 
mencionado na questão anterior. E foi um 
pouco constrangedor, porque Paul estava 
trabalhando em um departamento de ciências 
educacionais – a versão oficial inglesa de seu 
título em holandês. Podemos dizer também 
que, na linguagem dominante internacional 
da pesquisa educacional, ciência da educação 
se tornou um termo mais usual, mas me 
atenho à visão de que a expressão continua 
soando mal. E, ao pensar em mim como um 
cientista, isso soa mais absurdo ainda. Mas 
talvez os nomes não sejam tão importantes. O 
que sou contra é a essa pretensão científica 
de algumas pesquisas educacionais. Acho 
que a sociologia mais interessante, por 
exemplo, tende a ser mais discursiva e 
menos obcecada por dados. É claro que nós 
precisamos de dados para saber algumas 
coisas – a relação entre pobreza e progresso 
educacional, por exemplo – e, então, sim, 
nós deveríamos descobrir quantas pessoas 
pobres existem etc. Defendo fortemente esse 
tipo de pesquisa empírica, mas acho que a 
obsessão por coleta de dados ou evidências 
é profundamente danosa na ciência social de 
maneira geral e na pesquisa educacional em 
particular.
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Você poderia falar mais sobre essa cultura de 
transparência? Qual é mais precisamente sua 
crítica a ela?

É claro que, quando você lida com 
pessoas, você espera que elas sejam honestas 
com você. Quando você lida com dinheiro, você 
quer saber exatamente o que está acontecendo 
com ele. Mas a transparência pode tornar-se um 
problema, pelo menos na educação, porque, em 
algumas culturas de hoje (caso do Reino Unido), 
existe a visão de que um aluno deve saber tudo 
sobre um curso antes de se matricular nele. 
Então, ele precisa saber com antecedência quais 
serão os resultados obtidos, o que ele aprenderá 
no decorrer do curso e até mesmo como ele será 
avaliado. Agora, a minha sensação é de que isso 
não é uma coisa boa. Se eu comprar um carro, 
quero saber exatamente o que ele vai fazer, mas 
a educação é o caso em que dificilmente você 
terá como entender sobre o que é um tópico ou 
o que um assunto engloba até que você seja 
apresentado a ele. Leva mais tempo para que o 
quadro todo ganhe contornos.

Se insistirmos que tudo deve ser 
transparente desde o início, estaremos reduzindo 
a substância do que nós ensinamos. O aluno 
será, em certo sentido, confinado ao que já 
sabe, limitado aos horizontes que já conhece. 
E, variando a metáfora, o aluno irá perder a 
possibilidade do engajamento e do entendimento 
mais profundos aos quais poderia ser iniciado.

Em que sentido a cultura da auditoria está 
relacionada com a performatividade?

Performatividade é uma palavra cunhada 
por Jean-François Lyotard em seu livro A 
condição pós-moderna, que foi publicado 
pela primeira vez em 1979. Quando Lyotard 
escreveu esse livro, ele inventou a palavra 
performatividade, em parte com base no que 
o filósofo inglês John Austin tinha escrito na 
década de 1950.

John Austin desenvolveu o conceito de 
performativo como sendo uma característica da 

nossa língua. Filósofos anglófonos tendiam a 
se preocupar com constatações sobre o mundo, 
como,  por exemplo, “O copo está sobre a mesa”.  
Eles se interessavam em saber como isso opera, 
qual era a lógica dessa constatação, o que 
legitimava essa declaração. O que Austin diz é 
que, às vezes, as declarações que são relevantes 
para nós, as proposições que enunciamos, não 
estão descrevendo o mundo da mesma forma 
que “o copo está sobre a mesa” está: elas estão 
fazendo algo. Então, se eu digo “Prometo vê-
-lo no centro de São Paulo amanhã às seis”, 
ao dizer isso, estou fazendo uma promessa. Não 
estou descrevendo a minha promessa; estou 
fazendo a promessa.

O que Austin diz é que essa classe de 
enunciados, esse tipo de proposição, pode ser 
classificada como um enunciado performativo, 
em contraste com um enunciado de constatação, 
tal como “o copo está sobre a mesa”. Agora, a 
maneira como Lyotard usou isso é, de certa 
maneira,  muito limitada, porque ele só está 
interessado em usar a palavra performatividade 
de modo negativo. Austin não estava falando 
de coisas boas ou coisas ruins; ele estava apenas 
descrevendo o funcionamento da linguagem.

O que Lyotard fez foi dizer que a 
performatividade é uma característica, uma 
característica ascendente no nosso mundo. 
Performatividade tem a ver com a maneira 
como o sistema em que vivemos procura sempre 
otimizar o uso do tempo:  procura-se tornar 
tudo mais eficiente pela economia do tempo,  
mede-se as coisas em termos de entradas e 
saídas, inclusive a própria economia de tempo. 
É possível observar esse desenvolvimento quase 
que inexoravelmente na educação. É frequente 
agora (pelo menos no mundo anglófono) 
que a classe seja julgada em termos de seus 
outputs. Ela é julgada em termos de quantos 
alunos alcançam determinadas notas. Dessa 
maneira, as coisas devem ser mensuráveis e 
contabilizadas de acordo com seu desempenho 
comportamental. Agora, esse tornou-se um 
elemento-chave em quase todos os processos de 
reforma. E é claro que o considero prejudicial 



1085Educ. Pesqui., São Paulo, v. 41, n. 4, p. 1069-1089, out./dez. 2015.

em muitos aspectos. Não é que eu ache que não 
deveria haver nenhuma auditoria, nenhuma 
contabilidade, como já disse antes. Mas acho 
que, quando a cultura da auditoria se sobrepõe, 
quando a performatividade domina tudo, isso é 
bastante desastroso para a educação.

Então, não estou criticando o examinar, 
a prestação de contas. Estou criticando a 
ideologia da cultura de auditoria, que diz 
“precisa ser dessa maneira”. E digo ideologia 
porque eles tampam os ouvidos: eles não vão 
ouvir nada além disso, eles não vão ver nada 
mais. E a parte disso que se relaciona com este 
artigo é que eles estão dizendo que, se eles não 
podem ver isso, isso não está lá. Transparência: 
se não posso ver algo, ele não está lá.

Mas muitas coisas importantes acontecem 
na sala de aula, as quais você não pode exibir 
em uma performance comportamental. Claro 
que dependemos de comportamento, estamos 
olhando para as reações e os comportamentos 
uns dos outros agora, nós fazemos isso o tempo 
todo. Mas é um erro pensar que poderíamos 
classificar esse comportamento ou reduzir o 
significado do que está acontecendo a esse 
comportamento. Portanto, é um erro pensar que 
as coisas devem ser transparentes.

Relacionado a isso também está o fato 
de que, nas circunstâncias contemporâneas, as 
avaliações do PISA têm efeitos de longo alcance. 
Elas têm normas comuns, um conjunto padrão 
de critérios que se aplicam aos países ao redor do 
mundo, e esse padrão suprime tradições locais: 
isso faz com que eles entrem em uma forma 
padrão de pensamento obcecada por tabelas de 
classificação e avaliação. Isso é muito ruim.

O outro fator, pelo qual vocês são mais 
afetados do que as pessoas no Reino Unido, é 
a operação do Banco Mundial, porque o Banco 
Mundial só apoiará os países que tiverem 
reformas liberais em andamento, incluindo 
reformas na educação. E isso exerce, creio eu, 
uma opressão sobre os países mais pobres. 
Bem, talvez o Brasil não seja um país mais 
pobre. Mas tenho certeza que ficou claro o que 
eu quis dizer.

Nos últimos anos, uma reforma nacional no 
Brasil reintroduziu a exigência da filosofia 
(e da sociologia) no currículo escolar. Que 
potencial você vê para a filosofia em um 
contexto em que a escola brasileira, depois 
de superar o desafio do acesso, tenta agora 
superar o desafio da qualidade do ensino?

Bem, acho que essa pergunta tem duas 
facetas, dois lados. Acredito que a questão da 
qualidade do ensino não está necessariamente 
ligada à existência ou não das disciplinas de 
filosofia ou sociologia nas escolas. Então, não 
vejo a filosofia como uma solução para seus 
problemas. Mas, de maneira geral, sou a favor 
de ensinar filosofia. Eu invejava países como 
a França, por exemplo, nos quais ela tem sido 
parte do currículo. Penso que é uma coisa 
enriquecedora para as pessoas. Acho, em certo 
sentido, que a filosofia tem um lugar especial 
em uma educação realmente ampla. Outros 
assuntos das humanidades tocam em questões 
filosóficas, mas é uma experiência enriquecedora 
ser introduzido a elas de forma mais direta. De 
modo que parece ser algo desejável, mas não 
necessariamente ligado à questão geral da 
qualidade de ensino nas escolas.

Qual a sua opinião sobre o ensino de filosofia 
para crianças?

Não sou muito a favor de P4C 
(Philosophy for Children, na sigla em inglês). 
Em muitos países, incluindo o Reino Unido, a 
filosofia para crianças tem sido tomada como 
uma solução para problemas comportamentais 
ou uma solução para a motivação, ou para 
ajudar as crianças a serem cidadãs mais 
responsáveis. Portanto, ela é instrumentalizada 
e concebida de uma forma muito estereotipada. 
Os alunos dos quais estamos falando às vezes 
são crianças bastante novas. Para entender do 
que estou falando, basta assistir a “Sócrates 
para crianças de 6 anos” no YouTube. Mas 
digo que é uma maneira estereotipada porque 
as crianças se sentam em círculo – o professor 
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não diz a elas nada diretamente, não ensina 
diretamente, mas ele coordena, ele preside a 
reunião, se você preferir assim –, e, em seguida, 
sempre que uma criança falar, elas têm que 
dizer, elas podem dizer qualquer coisa, mas elas 
têm que dizer “Bem, concordo com o Rafael, 
mas não concordo com a Rita”. E, em seguida, 
elas apresentam suas próprias opiniões. Elas 
precisam sempre fazer isso. Então, há um tipo 
de estrutura artificial imposta nessa discussão, 
e ela na verdade prejudica a argumentação. 
Ela impede a argumentação ao invés de 
incentivá-la.

Então, desconfio [da P4C], especialmente 
porque alguns de seus defensores são muito 
dogmáticos quanto a ela. Eles são como a 
igreja evangélica: eles estão muito divididos em 
diferentes facções, de modo que um grupo não 
concorda com o outro em suas abordagens.

Outra objeção é a seguinte: é claro que 
existem bons aspectos na P4C, mas muitas vezes  
são coisas que bons professores já teriam feito 
mesmo sem ela. Entretanto, seus defensores 
advogam que essa sua nova abordagem é 
bastante diferente do que os professores faziam 
à moda antiga. Então, tenho reservas quanto a 
essa proposta.

Como já disse, sou a favor da filosofia e 
da sociologia serem ensinadas nas escolas, mas 
não as vejo como uma solução para as questões 
de qualidade do ensino.

Hoje no Brasil, há uma tendência muito forte 
a reduzir o número de disciplinas teóricas do 
currículo de pedagogia, substituindo-as por 
outras de caráter mais prático. Isso já ocorre 
principalmente em faculdades particulares. 
As instituições públicas são acusadas de 
dar uma educação muito teórica para seus 
alunos e, consequentemente, não prepará-
-los para a prática profissional. Como você 
vê as implicações dessas novas diretrizes 
educacionais para a formação de professores?

Bem, tenho algumas sugestões. Em 
primeiro lugar, tornamos os alunos cientes das 

diferentes práticas de ensino, das diferentes 
maneiras como a educação tem sido entendida, 
das diferentes prioridades em educação, em 
parte por meio de conteúdo histórico e também 
por meio do estudo comparativo e dos tipos de 
argumentos, justificativas e visões que foram 
desenvolvidas nesses diferentes contextos. Em 
termos comparativos, refiro-me, por exemplo, a 
olhar para algumas práticas budistas. Existe uma 
forma budista de tiro com arco, que tem códigos 
de conduta bastante diferentes, bem diferentes 
da forma como o tiro com arco seria concebido, 
digamos, nos Jogos Olímpicos. Ou a cerimônia 
do chá no Japão. Parecem bem estranhos quando 
vistos de fora, não parecem nada eficientes. 
Mas ver como as pessoas podem pensar de 
forma diferente e o significado que pode ser 
encontrado em práticas que parecem bastante 
opacas vistas de fora pode ser muito rico para 
o estudo da educação. Outro bom exemplo é a 
caligrafia. Mas também gostaria de saber como 
o homem que vi outro dia tocando saxofone 
brilhantemente na praia de Ipanema aprendeu a 
tocar. Com certeza, há tradições de transmissão 
de música de uma geração a outra que são muito 
ricas e abrigam formas de ensino e aprendizagem 
bem elaboradas, mas que são muito diferentes 
dos métodos oficiais de bom ensino que estão 
nos livros e documentos que seguem diretrizes 
educacionais. Então, esses tipos de comparações 
são formas de perceber o quão diferentes podem 
ser as boas práticas educacionais. E acho que 
isso pode ser muito proveitoso.

A segunda coisa é aquilo a que me referi 
antes: se temos muitos exemplos de pessoas 
ensinando – tanto explorações fictícias do 
ensino e aprendizagem, como gravações de 
vídeo de pessoas em ambientes reais –, então, 
olhamos para esses exemplos e os discutimos 
e vemos como as coisas poderiam ser feitas de 
forma diferente. Acho que isso é algo muito 
bom de se fazer.

Geralmente, e este é meu terceiro ponto, 
no ensino e na aprendizagem, deve-se evitar 
modelos ou princípios teóricos, a menos que nos 
dirijam a uma compreensão mais sutil e mais 
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afinada com a experiência real e com práticas 
específicas. Deveríamos dar maior ênfase a colocar 
um caso ao lado do outro e ver suas conexões e 
diferenças. “Irei ensiná-lo diferenças” – essa é a 
fala do Rei Lear de Shakespeare que Wittgenstein 
disse talvez ser o motivo de seu trabalho. “Irei 
ensiná-lo diferenças.”

E, então, um quarto ponto seria a 
necessidade de reconhecer e atentar ao contexto, 
adaptando o ensino a ele, porque o contexto 
varia o tempo todo: ele muda a cada ano 
com a nova turma, com indivíduos diferentes, 
conforme as diferentes partes da cidade ou do 
país ou de acordo com o grupo que você está 
ensinando, e assim por diante. Ele muda com os 
momentos de transição e alterações de humor 
dentro de uma sala de aula. O que você ensina 
em si não é um corpo estático de conhecimento, 
mas material que convida a novas possibilidades. 
Você precisa, portanto, ser muito comprometido 
com o que  está fazendo para refletir sobre essas 
opções. Grande parte desse pensar não vai ser 
uma espécie de prática reflexiva, mas sim uma 
questão de pensamento em ação.

E o último ponto é reconhecer o desafio 
existencial do ensino. O que quero dizer com 
isso é, antes de tudo, que começar a ensinar, 
principalmente se é para crianças em uma 
escola, pode ser uma experiência muito 
inquietante e perturbadora. Por exemplo, 
se você estiver lecionando em uma escola 
e um dia usar uma roupa esquisita, a classe 
muito provavelmente irá zombar de você. Ou, 
se você tiver uma certa aparência que eles 
acharem estranha, irão imediatamente lhe dar 
um apelido. Você se expõe fisicamente diante 
de pessoas, e essas questões aparentemente 
triviais, na verdade, são reveladoras de algo 
mais profundo. Todos olham para você e você 
tem que desempenhar algum tipo de papel 
perante eles. Estar diante deles implica que 
você tem algo que vale a pena ser passado. 

Em alguma medida, sua credibilidade se baseia 
nisso. E talvez você não esteja totalmente 
confiante quanto a tê-lo, principalmente 
a transmiti-lo de modo adequado a esses 
alunos. Isso pode fazer você se sentir muito 
exposto. Quando você ensina  pessoas, muitas 
vezes isso acontece. E nos afeta de maneiras 
que não poderíamos ter previsto. Ora se está 
compenetrado no que se está fazendo com eles, 
ora se está angustiado com a possibilidade de 
alguma coisa dar errado. Ou podemos até nos 
sentir envergonhados se algo der errado. Tudo 
isso pode nos transformar; isso tem efeito e 
pode nos mudar como pessoas. E certamente 
não é uma coisa tão ruim: é o tipo de exposição 
que ocorre quando alguém testemunha alguma 
coisa, algo que é importante de alguma forma 
e precisa ser passado adiante. Em geral, acho 
que os programas de formação de professores 
ainda não começaram a reconhecer e refletir 
sobre a natureza e o significado disso, 
embora certamente haja alguns formadores de 
professores cujas ações indicam que eles têm 
algumas suspeitas do que estou colocando aqui. 
E, voltando a Platão, acho que ele percebe isso 
quando apresenta algumas dessas coisas através 
de Sócrates, isto é, ao não mostrar Sócrates 
como aquele questionador especialista que 
auxilia o estudante a resolver seus problemas.

Eu realmente acho que isso é parte do 
que faz do ensino uma coisa tão profundamente 
importante na vida humana. Compreender a 
vida humana da maneira de Wittgenstein: ele 
quer entender a cena do ensino, o que se passa 
nessa interação que temos com outras pessoas 
quando nós apresentamos a elas uma prática, 
seja na educação escolar formal, seja em casa 
com filhos ou amigos, seja construindo algo 
juntos ou indo ao armazém para comprar cinco 
maçãs vermelhas ou aprendendo a contar uma 
piada, ou fazendo orações, e muito mais. É uma 
parte muito profunda de nossas vidas.
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de autores seja maior do que essa, deve-se informar ao editor responsável o grau de participação 
de cada um. Em caso de dúvida sobre a compatibilidade entre o número de autores e os resultados 
apresentados, a Comissão Editorial reserva-se o direito de questionar as participações e de recusar 
a submissão se assim julgar pertinente.

Ao submeter um artigo para publicação em Educação e Pesquisa, o autor concorda com 
os seguintes termos:

1. O autor mantém os direitos sobre o artigo, mas sua publicação na revista implica, au-
tomaticamente, a cessão integral e exclusiva dos direitos autorais para a primeira edição, 
sem pagamento.
2. As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não 
refletindo, necessariamente, as opiniões da revista. 
3. Após a primeira publicação, o autor tem autorização para assumir contratos adicionais, 
independentes da revista, para a divulgação do trabalho por outros meios (ex.: publicar em 
repositório institucional ou como capítulo de livro), desde que feita a citação completa da 
mesma autoria e da publicação original.
4. O autor de um artigo já publicado tem permissão e é estimulado a distribuir seu trabalho 
on-line, sempre com as devidas citações da primeira edição.
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Conflitos de interesse e ética de pesquisa

Caso a pesquisa desenvolvida ou a publicação do artigo possam gerar dúvidas quanto a 
potenciais conflitos de interesse, o autor deve declarar em nota final que não foram omitidas 
quaisquer ligações a órgãos de financiamento, bem como a instituições comerciais ou políticas. 
Do mesmo modo, deve-se mencionar a instituição à qual o autor eventualmente esteja vinculado, 
ou que tenha colaborado na execução do estudo, evidenciando não haver quaisquer conflitos de 
interesse com o resultado ora apresentado. É também necessário informar que as entrevistas e 
experimentações envolvendo seres humanos obedeceram aos procedimentos éticos estabelecidos 
para a pesquisa científica.

Os nomes e endereços informados à revista serão utilizados exclusivamente para os serviços 
prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros.

Correspondência:
Faculdade de Educação - USP
Educação e Pesquisa
Av. da Universidade, 308 - 2º andar - Biblioteca
05508-040 - São Paulo/SP
Tel./Fax: (11) 3091-3520
E-mail: revedu@usp.br
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Instructions to authors

Educação e Pesquisa publishes only previously unpublished articles in the field of education 
and does not consider manuscripts concurrently submitted for publication in books or other 
periodicals in Brazil or abroad. Manuscripts must be submitted via the journal’s page in SciELO 
publishing system (http://www.scielo.org/php/index.php). 

The time frame necessary for submissions to complete the review process – and be selected 
or rejected – varies according to the complexity of the reviews and possible changes suggested and 
implemented. The dates of receipt and approval of each article are stated in the published text. For each 
of the journal’s issues, the Editorial Board establishes the criteria of organization of the articles approved.

Guidelines for manuscript submission

Upon submission of an article, authorship and the author’s institutional affiliations must 
be filled out in proper spaces in SciELO System and should not be mentioned in the text, which 
will be submitted to blind peer review. Any references that enable reviewers to infer indirectly the 
authorship of the work are not accepted either. Authorship information is recorded separately, as 
metadata, and it is accessed only by the editors.

When preparing the manuscript, the following guidelines should be followed:

• The manuscript can be submitted in Portuguese, Spanish or English. It should be typed 
in Word for Windows, Times New Roman font, 12-point font size, 1.5 line spacing. All the 
manuscript pages should be numbered sequentially. The body of the manuscript should 
have a minimum length of 35,000 and a maximum length of 50,000 characters, including 
spaces and not including the abstract.

• The title of the manuscript should have 15 words or fewer.

• The abstract should contain between 200 and 250 words and describe, in an informative 
manner and without listing topics, the following items: general theme and research problem; 
objectives and/or hypotheses; methodology; main results and conclusions. It is recommended 
that the abstract should be written as a single paragraph, in the active voice, in the third 
person of the singular, in concise and affirmative sentences. The following items should be 
avoided: neologisms, bibliographical citations, symbols and abbreviations except those in 
common use, as well as formulae, equations, diagrams etc., unless absolutely necessary. The 
journal does not require an English version of the abstract along with the original text; if an 
article is accepted for publication the journal will provide an English version of its abstract.

• The article should have 3 to 5 keywords. 

• Possible acknowledgements should be cited with the title, but in a footnote, and without 
any direct or indirect reference to the authorship.

• Tables, charts, graphs, and figures (photos, drawings and maps) should be numbered 
with Arabic numerals in the order in which they appear in the text and should include 
appropriate headers. Legends should appear right below each figure. Maps should contain 
graph scales and legends.
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• Images must be grayscale, be scanned electronically in JPG format with 300 dpi or 
higher resolution and have dimensions that allow reducing or enlarging them without 
impairing their readability. All images must be submitted as separate files and named 
according to their references in the text (e.g., Graph 1).

• Explanatory footnotes should be avoided and used only when strictly necessary for 
understanding the text. Their maximum length should be three lines. Notes should be 
numbered in Arabic numerals according to the order in which they appear in the text. 

• Citations in the text should meet the following criteria:
a) quotations of up to three lines should be run in – integrated into the text in the same 
font size as the text - enclosed in quotation marks and be followed by the following 
information in parentheses: last name of the author of the quote, the year of publication 
and page numbers;
b) quotations longer than three lines should be set off as block quotations – that is, in a 
new paragraph with a hanging indent of 4 cm on the left, 11 point font, without quotation 
marks;
c) if there is no quotation, but just a reference to some work, the author’s last name should 
be cited in parentheses in capital letters along with the year of publication.

• References must conform strictly with the technical standard NBR6023 of August 30, 
2002 of the Brazilian Association of Technical Standards (ABNT). Only works cited in the 
text should be included in the reference list, under the heading References, at the end of 
the article and on a separate page.

Statistical methods

When employed, statistical methods must be described in sufficient detail to allow a com-
petent reader access to the original data and verification of the results presented, whilst avoiding 
excessively technical language and presenting results with enough clarity so as to facilitate their 
understanding by a non-specialized reader. This guidance to authors requires steps such as: 
seeking, as much as possible, to quantify the results and present them with corresponding indi-
cators of measurement error or uncertainty (for example, confidence intervals); avoiding relying 
solely on statistical inference tests that convey no relevant quantitative information; discussing 
the eligibility of the experimentation units; supplying detailed information about randomization 
and about the observations; discussing the reasonableness of the results, as well as the possible 
limitations of the method used; specifying the software employed; restricting tables and graphics 
to the amount necessary to explain the foundations of the article and their robustness; avoiding 
tables with too many topics and duplication of data; defining statistical terms, abbreviations and 
symbols used in the article.
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Peer review process

All articles submitted for publication in Education and Research are first assessed by the 
Editorial Board. Those which do not meet the editorial criteria and priorities of the journal are 
returned to their authors with a justification for the refusal. The remaining articles are peer 
reviewed by collaborators of the journal, in a double-blind process. At the most, one of the 
evaluators will be a member of the School of Educaton of the Universidade de São Paulo, to 
which the journal is subordinated. All evaluators have at least a doctor’s degree and belong 
to various scientific institutions. The names of the authors, the evaluators and the institutions 
they belong to will remain undisclosed throughout the entire process. The journal publishes 
annually the names of its body of evaluators ad hoc.

The aspects that guide the evaluation of the articles are: theoretical and empirical content, 
author’s knowledge of scientific literature, current relevance of the topic, contribution to the 
specific area of knowedge, originality of the approach, text structure and writing style. The 
evaluators may recommend the integral acceptance of the text or its rejection, or they may 
suggest modifications for a new evaluation. The Editorial Board may submit such suggestions 
to the author of the article, and after the changes have been included, the Board will send the 
article again to the evaluators for a final evaluation.

Authorship

Author is understood here as anyone who has effectively taken part in the conception of the 
study, in the development of the experimental sections, in the analysis and interpretation of data 
and in the final writing. It is recommended that the total number of authors should not be greater 
than four. If the number of authors is larger than that, the editor in charge must be informed of 
the degree of participation of each author. In the case of doubt about the compatibility between 
the number of authors and the results presented, the Editorial Board has the right to question the 
participation of authors and to refuse submission at its discretion.

By submitting an article for publication in Educação e Pesquisa the author agrees to the 
following terms:

1. The author holds the article copyrights, but its publication in the journal automatically 
implies the author’s agreement to release its complete copyright to the journal’s first issue, 
without financial compensation.
2. The ideas and opinions expressed in the article are the author’s exclusive responsibility 
and they do not necessarily reflect the opinions of the journal.
3. After the article’s first publication, the author is authorized to assume additional contracts, 
independent from the journal, to publish or present the work through other means (e.g. 
in an institutional repository or as a book chapter), as long as a complete quote of the 
authorship and of the original publication are provided.
4. The author of an article published in the journal has the right to, and is encouraged to, 
distribute the work on-line, always quoting its first publication in the journal.
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Conflicts of interest and research ethics

When the research developed or the publication of the article may raise doubts about 
potential conflicts of interest, the author should declare in an endnote that no links to funding 
agencies or to commercial or political institutions have been omitted. Similarly, the institution to 
which the author is associated, or that has collaborated in the conducting of the study, should also 
be mentioned to guarantee that there are no conflicts of interest with the results being presented. 
It is also necessary to inform that the interviews and experiments involving human beings have 
followed the ethical procedures established for scientific research.

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the 
stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any 
other party.

Contact:
Faculdade de Educação - USP
Educação e Pesquisa
Av. da Universidade, 308 - 2º andar - Biblioteca
05508-040 - São Paulo/SP
Tel./Fax: (11) 3091-3520
E-mail: revedu@usp.br
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Educação e Pesquisa publica solamente artículos inéditos en el área de Educación y no 
acepta trabajos que hayan sido enviados simultáneamente a libros u otros periódicos nacionales o 
extranjeros. Los trabajos se deben enviar a través de la página de la revista en el Sistema SciELO 
de Publicação (http://www.scielo.org/php/index.php).

El plazo para respuesta (aceptación o rechazo) varía según la complejidad de las evaluaciones 
y posibles alteraciones sugeridas y realizadas. Las fechas de recibimiento y aprobación de cada 
colaboración se informarán en el texto publicado. Le corresponde al Comité Editorial definir,  en 
cada número de la revista, los criterios para reunir los artículos ya aprobados.

Directrices para la presentación de trabajos

Al proponer un artículo, la identificación del (de los) autor(es) y la pertenencia institucional 
se deben rellenar en los espacios propios del Sistema SciELO y no deben figurar en el cuerpo del 
texto, que se enviará para evaluación. No se aceptará ninguna referencia que le permita al lector 
crítico inferir indirectamente la autoría del trabajo. Las informaciones autorales se registran a 
parte y solamente los editores tienen acceso a ellas. De esa forma, el Comité Editorial garantiza 
el anonimato de autores y evaluadores.

Al redactar el artículo, se deben considerar las siguientes orientaciones:

• El texto se puede presentar en portugués, español o inglés, se debe digitar en procesador 
de texto Word for Windows, en Times New Roman 12 pto, espacio 1,5. Todas las páginas 
del original se deben numerar secuencialmente. El texto debe tener como mínimo 35.000 
caracteres y como máximo 50.000, considerando espacios y excluyendo el resumen.

• El título del artículo debe tener como máximo 15 palabras.

• El resumen debe contener entre 200 y 250 palabras y explicitar, con carácter informativo 
y sin enumeración de tópicos, los siguientes ítems: tema general y problema de la investiga-
ción; objetivos y/o hipótesis; metodología empleada; principales resultados y conclusiones. 
Se recomienda el uso de un único párrafo, voz activa y tercera persona del singular, frases 
concisas y afirmativas. Se deben evitar: neologismos, citaciones bibliográficas, símbolos 
y contracciones que no sean de uso corriente, así como fórmulas, ecuaciones, diagramas, 
etc. que no sean absolutamente necesarios. La revista no solicita la versión en inglés en la 
entrega de los originales, sino que le encarga el abstract a un traductor una vez aprobado 
el artículo.

• Se deben incluir de 3 a 5 palabras clave.

• Los agradecimientos (opcionales) se deben mencionar junto al título, pero en nota de pie 
de página y sin ninguna referencia, directa o indirecta, a la autoría.

• Tablas, cuadros, gráficos y figuras (fotos, dibujos y mapas) deben estar numerados con 
números arábigos según la secuencia en que aparezcan, siempre referidos en el cuerpo del 

Instrucciones a los autores
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texto y encabezados por su respectivo título. Inmediatamente debajo de las figuras deben 
constar sus respectivos subtítulos. Los mapas deben presentar escalas y subtítulos gráficos.

• Las imágenes deben figurar en blanco y negro y deben estar digitalizadas electrónicamente 
en formato JPG con resolución a partir de 300 ppp. Deben presentarse en dimensiones 
que permitan ampliarlas o reducirlas sin perjudicar su legibilidad. Todas las imágenes 
deben enviarse separadamente, en sus archivos originales. El nombre de cada archivo debe 
corresponder al nombre de la imagen (por ejemplo: Gráfico 1).

• Notas de pie de página de carácter explicativo se deben evitar. Pueden utilizarse 
únicamente cuando sean imprescindibles para la comprensión del texto y deben tener la 
extensión máxima de tres líneas. Las notas deben estar numeradas con números arábigos 
según la secuencia en que aparezcan en el texto. 

• Las citas en el cuerpo del texto deben obedecer a los siguientes criterios:
a) Citas textuales que tengan hasta tres líneas se deben incorporar al párrafo, transcritas 
entre comillas y acompañadas de las siguientes informaciones entre paréntesis: apellido 
del autor de la cita, año de publicación y número de página;
b) Citas textuales que tengan más de tres líneas deben estar en párrafo aislado, con margen 
izquierdo de 4 cm, letra tamaño 11 y sin comillas;
c) Si no hay cita textual sino cita bibliográfica, el  apellido del autor tiene que estar indicado 
entre paréntesis, con letras mayúsculas, junto al año de la publicación mencionada.

• Las referencias deben obedecer a la norma técnica NBR6023, de 30/08/2002, de la Asso-
ciação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Solamente las obras mencionadas a lo largo 
del texto deben figurar en la bibliografía, que debe constar con el título de Referencias, al 
final del texto y en página separada.

Métodos y estadísticas

Cuando utilizados, los métodos estadísticos se tienen que describir con el detalle necesario 
para permitir el acceso a los datos originales y la comprobación de los resltados presentados por 
un lector versado en el asunto; por otro lado, se debe evitar un lenguaje excesivamente técnico y 
presentarlo con suficiente claridad de modo a favorecer la comprensión de un lector no especia-
lizado. Tal solicitud a los autores requiere providencias tales como: buscar, siempre que posible, 
cuantificar los resultados y presentarlos con los correspondientes indicadores  de error de medición 
o de incertidumbre (por ejemplo, intervalos de confianza); evitar basarse solamente en tests de 
inferencia estadística, que no vehiculan información cuantitativa relevante; discutir la elegibilidad 
de las unidades de experimentación; proveer información pormenorizada sobre lo aleatorio y sobre 
las observaciones; discutir la razonabilidad de los resultados y dar a conocer posibles limitacio-
nes del método utilizado; especificar los programas informáticos empleados; restringir cuadros y 
figuras a la cantidad necesaria para explicitar la fundamentación del artículo y su solidez; evitar 
cuadros con demasiados tópicos y duplicación de datos; definir términos estadísticos, abreviaturas 
y símbolos utilizados en el artículo.
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Proceso de revisión por pares

Todos los artículos presentados para publicación en Educação e Pesquisa son sometidos 
a evaluación del Comité Editorial. Se devuelven, acompañados por una justificativa de rechazo, 
aquellos que no atienden a los criterios y prioridades de la Revista. Los demás son sometidos a 
la lectura crítica de colaboradores de la Revista bajo la modalidad de pares ciego, como máximo 
uno de ellos será miembro de la Facultad de Educación de la Universidad de São Paulo, a la que 
la revista está subordinada. Los evaluadores consultados pertenecen a instituciones científicas 
diversas y tendrán, como mínimo, el título de doctor. Los nombres de los autores, de los evalua-
dores y de las instituciones a que pertenecen permanecen anónimos durante todo el proceso. La 
revista publica a cada año los nombres de sus evaluadores ad hoc.

Los aspectos que orientan la evaluación de los originales enviados a los pares para el aná-
lisis son: contenido teórico y empírico, dominio de la literatura científica, actualidad del tema, 
contribución para el área de conocimiento específica, originalidad del abordaje, estructura del 
texto y calidad de redacción. Los evaluadores podrán recomendar la aceptación del texto en su 
íntegra, o su rechazo, o aun sugerir modificaciones para nueva evaluación. El Comité Editorial 
podrá someter las sugerencias de reformulación al autor y el artículo, ya reformulado, retornará 
a los mismos evaluadores para una evaluación final.

Autoría

Se entiende por autor todo el que haya participado efectivamente de la concepción del estu-
dio, del desarrollo de la parte experimental, del análisis e interpretación de datos y de la redacción 
final. Se recomienda no exceder el número total de cuatro autores. En el caso de que la cantidad 
de autores exceda ese número, se debe informar al editor responsable el grado de participación 
de cada uno. Si hay alguna duda sobre la compatibilidad entre el número de autores y los resul-
tados presentados, el Comité Editorial se reserva el derecho de cuestionar las participaciones y de 
rechazar la sumisión del artículo si lo juzga pertinente.

Al someter un artículo para publicación en Educação e Pesquisa el autor está de acuerdo 
con los siguientes términos:

1. El autor mantiene los derechos sobre el artículo, pero su publicación en la revista implica, 
automáticamente, la cesión total y exclusiva de los derechos de autor para la primera 
edición, sin pago.
2. Las ideas y opiniones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del 
autor y no reflejan necesariamente las opiniones de la revista. 
3. Después de la primera publicación, el autor tiene autorización para asumir contratos 
adicionales, independientes de la Revista, para la divulgación del trabajo por otros medios 
(ex.: publicar en repositorio institucional o como capítulo de libro), desde que hecha la cita 
completa de la misma autoría y de la publicación original.
4. El autor de un artículo ya publicado tiene permiso y es estimulado a distribuir su trabajo 
online, siempre con las debidas citas de la primera edición.
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Conflictos de interés y ética de investigación

En el caso de que la investigación desarrollada o la publicación del artículo puedan ge-
nerar dudas en cuanto a potenciales conflictos de interés, el autor debe declarar en nota final 
que no se han omitido cualesquiera relaciones con órganos de financiamiento ni tampoco con 
instituciones comerciales o políticas. De la misma manera, se debe mencionar la institución a la 
que  el autor esté vinculado, o que haya colaborado en la ejecución del estudio, evidenciando 
que no hay cualquier tipo de conflictos de interés con el resultado que se presenta. También es 
necesario informar que las entrevistas y experimentos que impliquen a seres humanos obedezcan 
a los procedimientos éticos establecidos para la investigación científica.

Los nombres y las direcciones informados en esta revista serán utilizados exclusivamente 
para los servicios dados por la publicación, no estarán disponibles a otros propósitos o a terceros.

Correspondencia:
Faculdade de Educação - USP
Educação e Pesquisa
Av. da Universidade, 308 - 2º andar - Biblioteca
05508-040 - São Paulo/SP
Tel/Fax: (11) 3091-3520
E-mail: revedu@usp.br
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profesional alemán: escuela y empresa. p. 495-511.

ALMEIDA, Rachel de Castro; CHAVES. Miguel. 
Empreendedorismo como escopo de diretrizes políticas da 
União Europeia no âmbito do ensino superior. p. 513-526.

PRAZERES, Michelle. Empresa HD, aluno monitor: a Microsoft 
e a construção da crença nas tecnologias. p. 527-542.

Entrevista

BUENO, Belmira Oliveira; REZENDE, Neide Luzia de. 
Formador de leitores, formador de professores: a 
trajetória de Max Butlen. p. 543-564.



Educação e Pesquisa
v. 40, n. 4, out./dez. 2014

Artigos

ROMÁN, Marcela; MURILLO, F. Javier. Disponibilidad y 
uso de TIC en escuelas latinoamericanas: incidencia en 
el rendimiento escolar. p. 879-895.

RICOY, María Carmen; COUTO, Maria João V. S. As boas 
práticas com TIC e a utilidade atribuída pelos alunos recém-
-integrados à universidade. p. 897-912.

KRISCAUTZKY, Marina; FERREIRO, Emilia. La confiabilidad 
de la información en Internet: criterios declarados y 
utilizados por jóvenes estudiantes mexicanos. p. 913-934.

BORGES, João Paulo Fonseca; COELHO JUNIOR, Francisco 
Antonio; FAIAD, Cristiane; FERREIRA, Natália. Diagnóstico 
de competências individuais de tutores que atuam na 
modalidade a distância. p.935-951.

MORAIS, Carla; PAIVA, João. Olhares e reflexões contemporâneas 
sobre o triângulo sociedade-educação-tecnologias e suas 
influências no ensino das ciências. p. 953-964.

QUINTRIQUEO, Segundo; QUILAQUEO, Daniel; TORRES, 
Héctor. Contribución para la enseñanza de las ciencias 
naturales: saber mapuche y escolar. p.965-982.

CAVALCANTI, Alberes de Siqueira. Olhares epistemológicos 
e a pesquisa educacional na formação de professores de 
ciências. p. 983-998.

ALMEIDA, Sheila Alves de; GIORDAN, Marcelo. A revista Ciência 
Hoje das Crianças no letramento escolar: a retextualização de 
artigos de divulgação científica. p. 999-1014.

ARAOS, Ximena Troncoso. Literatura y competencia 
comunicativa: ¿matrimonio mal avenido?. p. 1015-1028.

CORAZZA, Sandra Mara; RODRIGUES, Carla Gonçalves; HEU-
SER, Ester Maria Dreher; MONTEIRO, Silas Borges. Escrileitu-
ras: um modo de ler-escrever em meio à vida. p. 1029-1044.

ABRANTES, Pedro; ROLDÃO, Cristina. Faces e metamorfoses 
do poder: uma sociografia dos ministros da educação no 
Portugal democrático. p.1045-1060.

CACETE, Núria Hanglei. Breve história do ensino superior 
brasileiro e da formação de professores para a escola 
secundária. p. 1061-1076.

CUNHA, Marcela Brandão. Possíveis relações entre percep-
ções de violência dos alunos, clima escolar e eficácia co-
letiva. p. 1077-1092.

DAINÊZ, Débora; SMOLKA, Ana Luiza Bustamante. O conceito 
de compensação no diálogo de Vigotski com Adler: desen-
volvimento humano, educação e deficiência. p.1093-1108.

Entrevista

GALIAN, Cláudia Valentina Assumpção; LOUZANO, Paula 
Baptista Jorge. Michael Young e o campo do currículo: 
da ênfase no “conhecimento dos poderosos” à defesa do 
“conhecimento poderoso”. p. 1109-1124.

Educação e Pesquisa
v. 41, n. 1, jan./mar. 2015

Artigos

DOZOL, Marlene de Souza. Jean-Jacques Rousseau entre 
uma poética da superfície e a ideia de infância. p.17-31. 

SILVA, Roberto da. A eficácia sociopedagógica da pena de 
privação da liberdade. p. 33-48

BOLEIZ JÚNIOR, Flávio.Trabalho e práxis e sua relação 
com as pedagogias de Célestin Freinet e de Paulo Freire. 
p. 49-62.

LIMA, Rita de Cássia Pereira; CAMPOS, Pedro Humberto 
Faria. Campo e grupo: aproximação conceitual 
entre Pierre Bourdieu e a teoria moscoviciana das 
representações sociais. p. 63-77.

RIBEIRO, Marlene. Reforma agrária, trabalho agrícola 
e educação rural: desvelando conexões históricas da 
educação do campo. p. 79-100.

TERRÓN-CARO, Teresa; PALMA, Verónica Cobano-Delgado. 
Interculturalidad e inclusión del alumnado marroquí en 
educación primaria de Andalucía. p. 101-117.

MOREIRA, André; VÓVIO, Claudia Lemos; MICHELI, 
Denise De. Prevenção ao consumo abusivo de drogas 
na escola: desafios e possibilidades para a atuação do 
educador. p. 119-135.

ALVES, Luciana; BATISTA, Antônio Augusto Gomes; 
RIBEIRO, Vanda Mendes; Érnica, Maurício. Seleção 
velada em escolas públicas: práticas, processos e 
princípios geradores. p. 137-152.

FERREIRA, Carlos Alberto. A avaliação das aprendizagens 
no ensino básico português e o reforço da avaliação 
sumativa externa. p. 153-169.

RAMÍREZ, Javier F. A. Vega; RUIZ, Alberto Galaz. 
Evidencias para una transformación y complejización 
del modelo chileno de evaluación docente. p. 171-183.

PASSONE, Eric Ferdinando Kanai. Notas psicanalíticas: 
os discursos contemporâneos acerca da avaliação 
educacional no Brasil. p. 185-201.

OLIVEIRA, Damião Bezerra; ABREU, Waldir Ferreira de. 
Conhecimento, arte e formação na República de Platão.  
p. 203-215.

HERMANN, Nadja Pensar arriscado: a relação entre 
filosofia e educação. p. 217-228.

PEREIRA, Rafael Ferreira de Souza Mendes. Das perguntas 
wittgensteinianas à pedagogia das competências: ou 
desmontando a  caixa-preta de Perrenoud. p. 229-242.

Entrevista

MORETTI, Vanessa Dias; PANOSSIAN, Maria Lúcia; 
MOURA, Manoel Oriosvaldo de. Educação, educação 
matemática e teoria cultural da objetivação: uma 
conversa com Luis Radford. p.243-260.

Tradução

NÓVOA, António. Em busca da liberdade nas universidades: 
para que serve a pesquisa em educação? p. 263-272.
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FORMAS DE PAGAMENTO

Em cheque: Nominal à FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA USP  
Depósito em Conta ou transferência em Conta: 
Banco:  BANCO DO BRASIL
Nº do Banco: 001
Agência:  7009-2
Conta: 13-0210-8

Nome/Instituição: _________________________________________________
Endereço: ______________________________________________________
CNPJ: _________________________________________________________
CEP: __________ Cidade: __________________ Estado: _____ País: ________
E-mail: ________________________________ Tel.: (    ) _________________
Contato: _______________________________    Data: _____/ _____/ _____
Estou enviando:
[  ] comprovante de depósito bancário
[  ] cheque nominal à Faculdade de Educação da USP, do banco____________,
 nº do cheque: _____________________ valor: R$ _________________.
Referente a:
[  ] assinatura de Educação e Pesquisa (especificar quantidades de assinaturas: ____)
[  ] números avulsos: __________________________________________.

Números avulsos:                                     R$ 25,00 

Assinatura anual (4 exemplares):  R$ 100,00 

Assinatura bianual (8 exemplares):  R$ 200,00 

Todo o acervo de Educação e Pesquisa está disponível online gratuitamente em:
 www.scielo.org ou http://www.educacaoepesquisa.fe.usp.br.




