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Editorial

Olhar o outro, olhar a si, olhar junto

Em Olhos de Madeira (2001), Carlo Ginzburg escreve sobre o estranhamento como critério 
fundamental para a produção de conhecimento. No prefácio da obra, defende 
o que se pode compreender como uma epistemologia da distância, condição 
indispensável para perceber o outro e, na direção inversa, o que somos. Mais à 
frente, num dos ensaios que compõem o livro, nomeado “Distância e perspectiva”, 
depois de refletir historicamente sobre o uso dessas concepções e preocupado em 
se contrapor aos relativistas radicais, ele afirma: 

[...] ignoram o que no passado fez da perspectiva uma metáfora cognitiva tão poderosa: a 
tensão entre ponto de vista subjetivo e verdades objetivas e verificáveis [...]. Se essa tensão 
for mantida em aberto, a noção de perspectiva deixará de constituir um obstáculo entre 
cientistas e cientistas sociais, para se tornar, em vez disso, um lugar de encontro, uma praça 
onde se pode conversar, discutir, dissentir. (GINZBURG, 2001, p. 197-198). 

Na seleção dos artigos que compõem este número de Educação e Pesquisa, orientaram-me essas 
ideias de perspectiva e distância, a partir das quais busquei organizar os textos 
deste volume em três eixos: um primeiro grupo de artigos trata da educação e 
da escola em diferentes comunidades indígenas, no Brasil e em outros países da 
América Latina. Neles se explicitam, de um lado, a violência de uma educação 
que, desconsiderando as diferenças e modos próprios de cada grupo, ora buscou 
a conversão, ora a submissão, ambas vinculadas a um ideário eurocêntrico de 
cultura; por outro lado, esse primeiro grupo de textos evidencia a luta dessas 
populações por seus direitos – à educação e à identidade – e, ainda, mostra o 
quanto temos a aprender quando falamos de uma escola que corresponda mais 
aos anseios de seus sujeitos. Uma outra perspectiva se coloca, desse modo, como 
parâmetro para a produção de conhecimento. 

Aline Abbonizio e Elie Ghanem investigam uma escola Kotiria localizada na cidade de São Gabriel 
da Cachoeira, na Amazônia brasileira, e mostram o empenho desse grupo em 
transformar antigas e tradicionais práticas educativas em algo que lhes faça 
mais sentido. A Escola Municipal Indígena Khumono Wu’u tornou-se um local 
de, ao mesmo tempo, aprendizado da sua própria cultura – dos saberes dessa 
cultura ligados ao manejo agroflorestal, à pesca, às plantas medicinais, por 
exemplo – e da cultura do outro, com os conhecimentos que, entendem, também 
podem lhes conferir maior autonomia. A leitura de “Educação escolar indígena 
e projetos comunitários de futuro” ajuda a pensar sobre experiências escolares 
comprometidas com um projeto social efetivamente coletivo, no diálogo com 
outros projetos sociais.

Carolina Tamayo-Osorio, a partir dos pressupostos da etnografia, aborda a docência da matemática 
numa comunidade indígena Gudalune, situada em Alto Caimán, Colômbia. A 
autora mostra que, na prática do ensino de matemática, o professor age como um 

DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1517-970220164204001
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“ser de fronteira”, atravessado pelos saberes de uma escola de padrão ocidental 
e, ao mesmo tempo, pelos saberes de seu próprio grupo. O texto “Currículo 
escolar, conocimiento [matemático] y prácticas sociales: possibilidades otras en 
una comunidad indígena Gunadule”, escrito a partir de pesquisa colaborativa, 
procura mostrar o trabalho da comunidade no sentido de se apropriar desses 
conhecimentos matemáticos oficiais para (re)significá-los no interior da própria 
cultura e na relação com a sabedoria, a cosmologia e as práticas locais. 

Em “Elementos espirituais, simbólicos e afetivos na construção da escola mbya guarani”, Beatriz 
Osorio Stumpf e Maria Aparecida Bergamaschi se debruçaram sobre essa vontade 
de autogestão educativa e escolar, desta feita estudando escolas de populações 
mbya guarani espalhadas em diferentes cidades do Rio Grande do Sul. Elas 
destacam o princípio do bem viver, que caracteriza essas escolas, nas quais o 
ensino abarca o conhecimento da cultura hegemônica nacional, visto como 
ferramenta de empoderamento, ao mesmo tempo em que preserva um esforço de 
distinção identitária. Para os Mbyá Guarani, esse bem viver só pode ser alcançado 
se a educação estiver inundada da espiritualidade, sensibilidade, cosmovisão, 
simbolismo e arte que lhes são atributos. 

Nos três textos, o reconhecimento da distância entre práticas educativas e escolares convencionais e 
os saberes comunitários; nos três, o esforço em buscar caminhos de afirmação da 
alteridade, fazendo com que a escola nessas comunidades seja mais que a reiteração 
da exclusão. Os três artigos vão ao encontro daquilo que Carlota Boto define como 
uma “terceira geração do direito à educação”, tanto mais consolidado quanto mais 
formos capazes de implantar, de modo distributivo, uma escola que priorize povos 
e grupos sociais historicamente excluídos do ensino formal, pela ausência ou pela 
supressão de seus modos próprios de cultura; uma escola onde o princípio da 
igualdade não represente o aniquilamento da identidade (BOTO, 2005). 

O esforço do encontro da perspectiva do outro também orienta os trabalhos seguintes. Desta feita, 
contudo, trata-se de entender a visão dos alunos sobre seus percursos escolares, suas 
expectativas de futuro, seus modos de ver o mundo, atentando para esses que são, quase 
sempre, os sujeitos da educação menos perscrutados. Pesquisadores da Universidade 
Autônoma do Chile e da Universidade de Valparaíso buscam compreender os atributos 
que estudantes de uma faculdade de educação conferem àqueles que definem como 
bons professores. Por meio de recursos quantitativos – questionários – e qualitativos 
– entrevistas –, puderam concluir que a boa relação com os discentes, aliada ao 
domínio do conteúdo daquilo que ensinam, são as qualidades mais valorizadas. 
“Buenos docentes universitarios: ¿Qué dicen los estudiantes?”  alerta para o fato 
de que, na perspectiva dos alunos, bons professores são aqueles que conjugam 
harmoniosamente aspectos pedagógicos, humanos e ideológicos. Dessa maneira,  
o artigo faz refletir sobre os processos de formação docente nos quadros do 
neoliberalismo e sobre a falsa crença, cada vez mais disseminada – veja-se a 
discussão, por exemplo, do projeto Escola sem Partido –,  de que a boa formação 
representa a posse de um método pedagógico supostamente neutro, escolhido por 
uma eficiência que lhe seria intrínseca, consistindo a formação do futuro professor 



Educ. Pesqui., São Paulo, v. 42, n. 4, out./dez 2016. 879

no treino para o uso da ferramenta, donde o aligeiramento e o enfraquecimento 
da formação teórica mais ampla (LIBÂNEO, 2012). 

Em “Estamos todos juntos: el cierre de la Escuela Rural desde la perspectiva de los niños,” 
Carmem Glória Núñez, Mónica Peña, Francisco Cubillos e Héctor Solorza, 
também chilenos, debruçam-se sobre as falas de crianças que estudam em uma 
pequena escola rural, multisseriada, da região costeira do Chile, uma das muitas 
que, em tempos neoliberais, recebeu aviso de seu fechamento. Conversando 
com meninos e meninas entre 8 e 11 anos, os autores mostram que esse encerro 
é visto como ameaça e desconsideração: no primeiro caso, a perda da coesão 
social e do sentido de grupo; no segundo, como mais um sinal da marginalização 
dos pobres. É um trabalho sensível que traz as falas dos pequenos, entre receios, 
resignação e protestos. 

Desse conjunto de textos que se pautam pela escuta dos discentes participa ainda outro artigo 
chileno. “Evaluación de los programas de reescolarización en Chile: la perspectiva 
de los estudiantes” trabalha com jovens e adultos estudantes de programas 
educativos destinados àqueles que não puderam concluir os ciclos primário e 
secundário em tempo “regular”. Operando com dados de 523 participantes que 
cursavam alguma modalidade de “reescolarização” – os autores se referem a três 
modalidades –, mostram que os alunos que se colocam de forma mais crítica 
são exatamente aqueles que pertencem a grupos de maior vulnerabilidade social. 
Sinalizam, ainda, para a necessidade de uma maior reflexão por parte do Estado 
quanto a esses programas destinados a jovens e adultos cujos resultados, de modo 
evidente, relacionam-se a outros elementos da vida dos sujeitos envolvidos, em 
especial ao trabalho e às desigualdades sociais dele decorrentes. 

Cumpre notar a origem desses três artigos, todos do Chile, bem como sua relação, explícita ou não, 
com as conjunturas e políticas educacionais mais recentes adotadas naquele país. A 
matriz neoliberal que orienta essas políticas, centrada na visão da educação como 
uma mercadoria, voltada ao desenvolvimento das competências almejadas pelo 
mundo do trabalho, pautada por lógicas produtivistas de eficiência e avaliação, 
tem representado, para os grupos sociais mais empobrecidos, um duro golpe sobre 
suas expectativas sociais (AGUILERA, 2015). 

Os dois artigos seguintes permanecem atentos à escuta dos alunos e procuram abarcar visões 
dos adolescentes sobre suas escolhas, fazeres cotidianos e concepções de mundo. 
Escrito por pesquisadores da Universidade de Santiago de Compostela, “Ocio y 
usos del tiempo libre en adolescentes de 12 a 16 años en España” investiga como 
jovens que frequentam a educação secundária obrigatória na Espanha dispõem de 
seu tempo livre. Os dados foram obtidos a partir de questionários respondidos por 
mais de 3.000 meninos e meninas com idades entre 1doze a dezesses anos, que 
sinalizaram o computador, a família e a TV como os elementos mais presentes nos 
momentos de lazer e descanso. Reconhecendo o direito ao ócio como garantia de 
qualidade de vida, os autores se preocupam, todavia, com a falta de qualificação 
dessas atividades, no sentido de promoverem uma maior autonomia dos sujeitos; 
e desconfiam da solidão que as acompanha. 
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Escrito por Alejandro Rico Méndez, “Representaciones sociales de un grupo de estudiantes 
universitários colombianos sobre el ambiente,” procura conhecer os significados 
conferidos por alunos de Tecnologia em Farmácia e em Química da Corporación 
Tecnológica de Bogotá aos temas e questões ambientais. O autor conversou 
com jovens entre 16 e 22 e, a partir da teoria das representações sociais e da 
sociolinguística, procurou categorizar as informações obtidas. As falas discentes, 
segundo ele, mostram a incidência maior de uma visão antropocêntrica de 
ambiente, que hierarquiza as relações entre homem e natureza e que pensa a 
preservação da segunda a partir das necessidades do primeiro. Trata-se de 
pesquisa inovadora no âmbito da educação ambiental, uma vez que, distante de 
intenções mais pragmáticas e prescritivas, procura conhecer as visões dos alunos, 
analisando, ainda, as relações entre essas visões e as diferenças de gênero, idade 
e condições de vida dos envolvidos.

O último texto desse segundo bloco, “Da fabricação das escolhas escolares aos recursos informativos 
de suporte: o discurso adolescente em análise”, explora as escolhas vocacionais 
– e as justificativas dessas escolhas – de jovens portugueses no início do ensino 
secundário. As autoras colocam em tensão a fala dos alunos, que enfatizam sua 
autonomia e liberdade, e as condições em que essas escolhas são feitas, em especial 
a partir das relações com a escola, a família, as mídias e a internet. Trabalham em 
duas frentes: de um lado, os significados dessa afirmação de liberdade e autonomia 
no âmbito dos processos de individuação da adolescência; de outro, as relações 
e trânsitos sociais que estão envolvidos nessas escolhas. O texto também ajuda a 
conhecer o sistema educacional português, que, desde o ingresso no secundário, 
encaminha-se para diferentes áreas vocacionais.  E conclui que pais, professores e 
amigos têm papel destacado na composição dessas preferências. 

Os textos do último bloco se interrogam sobre a docência, seus conceitos e práticas, e sobre a 
centralidade do professor nesse processo. Thiago Miranda dos Santos Moreira 
investiga o sentido da autoridade docente a partir dos apontamentos da filósofa 
Hannah Arendt. Seu intuito é o de mostrar que tal autoridade não é, ao menos 
não dever ser, sinônimo de submissão ou obediência. Pelo contrário, defende 
que é positiva a autoridade que se origina no reconhecimento do outro quanto 
a ser alguém capaz de introduzir os mais novos em um lugar de conhecimento 
do patrimônio cultural do mundo. Negar, portanto, toda autoridade, dos pais e 
professores, por exemplo, implica a recusa de uma responsabilidade com esse 
legado e sua transmissão. Aceitar a responsabilidade dessa autoridade, longe de 
qualquer louvor à assimetria das relações, implica um compromisso com aquilo 
que é coletivo e público. “Autoridade docente: repensar um conceito” ajuda a 
refletir sobre dois aspectos importantes no que se refere à docência: primeiro, 
uma espécie de compromisso iniciático com aqueles que precisam dos mais 
velhos para adentrarem seu próprio mundo; segundo, a limitação dessa prática 
quando se entende que a função da escola deve submeter-se às regras do mundo 
do trabalho, uma vez que, àquela iniciação, sobrepor-se-ia uma competência 
técnica do professor em treinar crianças e jovens para o futuro. O que o autor 
sugere é que autoridade é compromisso com o tempo passado e com o tempo 
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futuro, podendo ser, portanto, guardiã dos valores que buscamos preservar na 
organização da vida pública. 

Em “O ritual da lição na pedagogia: o aspecto performativo”, Rosângela Tenório de Carvalho 
tematiza as situações de ensinar e aprender a partir do estudo de textos das 
pedagogias jesuíticas e modernas, sugerindo que, por lição, consideremos mais 
que o sentido literal que frequentemente lhe é atribuído. Aportando-se em 
Foucault, entre outros autores, o artigo toma a lição como prática discursiva e 
identifica, mesmo com a laicização do ensino, a permanência de traços de rituais 
religiosos, em seus aspectos performativos. Valores, gestos e comportamentos são 
apreendidos pelos sujeitos por meio desses rituais, num processo de transmissão 
no qual o modo como ensinamos diz mais do que o que ensinamos. Assim, o ritual 
da lição acaba por produzir diferenciações, identidades e subjetividades. 

Ainda nessa temática, Jesús Romero Moñivas analisa a relação professor-aluno como momento gerador 
de “rituais com alta energia emocional”. Tratando especificamente de professores do 
ensino superior, defende que a função docente não pode ser limitada à transmissão 
de informações, importante mas não exclusiva, cabendo-lhe igualmente a criação 
de situações para a troca de emoções, indispensáveis para a formação do aluno. 
“El profesor como catalizador de energía emocional frente a la ambivalência del 
nuevo entorno tecno-educativo” aborda esse aspecto – tomando como ponto 
de partida a presença das novas tecnologias de educação – e, recusando tanto 
uma negação absoluta desses novos recursos quanto sua apologia, entende que é 
preciso abordar o problema a partir dos interesses dos alunos. O autor distingue, 
por exemplo, alunos mais velhos, já trabalhadores, interessados em informações 
específicas ligadas ao ofício, para os quais os meios virtuais podem ser de grande 
valia, de um outro grupo, interessado em sua constituição como pessoa, para o 
qual a presença física e a relação com o professor são fundamentais. 

A docência é também o tema de Romélia Mara Alves Souto, examinada a partir de estudo realizado 
com egressos do curso de licenciatura em matemática da Universidade Federal de 
São João Del Rei. Todavia, a autora procura identificar os problemas enfrentados 
por esses novos professores e os motivos que levam muitos deles a abandonarem 
o magistério. O artigo, que toma como fontes questionários respondidos por 89 
dos 114 professores formados pela instituição até o ano de 2012, constata que 
parte significativa deles, 53%, não exerce ou não pretende continuar a exercer 
a profissão, impactada pela desvalorização profissional, péssimas condições de 
trabalho e desinteresse dos alunos. “Egressos da licenciatura em matemática 
abandonam o magistério: reflexões sobre profissão e condição docente”, embora 
centrado num curso específico, promove a reflexão sobre os problemas e desafios 
enfrentados pelos jovens docentes, desdobrando-se em discussões sobre formação, 
de um lado, e sobre condições de trabalho, de outro. 

Doris Cristina Vicente da Silva Matos e Cristina Goenechea Permisán observam as dificuldades 
e os anseios de professores espanhóis que, em tempos de intensos movimentos 
migratórios, recebem alunos estrangeiros que, além das evidentes dificuldades 
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com a língua, enfrentam também os sofrimentos materiais e emocionais aos 
quais, para a grande maioria, a migração está ligada. Mesclando abordagens 
quantitativas e qualitativas, as autoras trabalharam com professores, da província 
de Cádis, envolvidos em “aulas temporales de adaptación linguística”. O artigo, 
intitulado “Educação intercultural e formação de professores em contexto 
espanhol para alunos imigrantes”, mostra a preocupação dos professores que 
atuam com alunos imigrantes em adotar uma proposta pedagógica conjunta 
que, além da língua, envolva o reconhecimento e a valorização da diversidade 
cultural, capaz de se contrapor ao individualismo, ao racismo, à discriminação e 
aos estereótipos sobre o estrangeiro, tão frequentes. O texto reconhece que essa 
educação para o respeito à diversidade e, principalmente, para a garantia de iguais 
oportunidades para grupos minoritários, não pode ser uma tarefa individual; ela 
exige o envolvimento de toda a comunidade escolar e, em contexto de crescimento 
de ódio ao estrangeiro, de toda a sociedade. A leitura do artigo ajuda a refletir 
sobre os problemas enfrentados, aqui deste lado do Atlântico, por professores 
que atendem também alunos imigrantes e sobre a urgência de ações que possam 
minimizar o sofrimento dessa experiência. 

Finalmente, a partir de uma conjuntura específica – uma aula de geometria –, Eveline Vieira Costa 
e Maria C. D. P. Lyra destacam situações de ensino nas quais o docente orienta o 
trabalho a partir de um princípio colaborativo, atentando aos saberes discentes 
acerca do objeto estudado. Apoiando-se, a partir de Bakhtin, na noção de zona 
de contato como processo e movimento (e não como lugar), “A emergência da 
singularidade em uma cena didática de uma aula de geometria” trabalha com 
a análise de uma cena, gravada em vídeo, para mostrar um momento no qual 
os alunos são tomados como membros legítimos da comunidade prática escolar, 
tanto quanto seus professores, e como capazes de buscar articulações entre 
conteúdos escolares ensinados e conhecimentos de vida. Nesse caso, temos uma 
outra forma de pensar a relação professor-aluno, bem como os modos de produção 
de conhecimento por parte da criança.

Em conjunto, os artigos anteriormente citados pensam a docência para além de conteúdos a 
serem ensinados e de uma concepção restrita de método. Eles focam nas trocas 
afetivas e emocionais que atravessam a relação professor-aluno e as situações 
de aprendizagem. Autoridade, compartilhamento, ritual, energia, encontro, assim 
como dificuldades, desencantos – palavras presentes nesses textos –, convidam a 
refletir sobre o cotidiano do ofício de ser professor e sobre quereres mais amplos 
dos alunos no que se refere à sua escolarização. Mostram que elementos ligados 
à trajetória, cultura, sensibilidade, posição política, entre tantos outros, alguns 
intangíveis, embora secundarizados – por vezes, explicitamente condenados –, 
conferem suporte ao exercício profissional e não podem ser mensurados por 
padrões universalizantes de avaliação (CUNHA, 2006). 

Este volume se encerra com a entrevista concedida por Thomas S. Popkewitz, professor do 
Departamento de Currículo e Ensino da Universidade de Wiscosin-Madison, 
E.U.A, às colegas Ana Laura Godinho Lima, da Universidade de São Paulo (USP), 
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e Natália de Lacerda Gil, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Na conversa, são contemplados temas tais como estatísticas educacionais e seus 
desdobramentos no que se refere às representações acerca de alunos, professores 
e currículos, transformação de disciplinas científicas em disciplinas escolares, 
reformas educativas e visões da infância. Trata-se de oportunidade rara para 
conhecer, numa outra situação, um autor bastante visitado pelos pesquisadores 
do campo da educação no Brasil. 

Pelas referências aos alunos, aos professores, a seus modos de pensar, sentir e agir, e pela ênfase 
na educação como relação entre os sujeitos e destes com seu mundo, este número 
de Educação e Pesquisa ajuda a refletir sobre nós mesmos e sobre nossas práticas. 
Retomamos, assim, o ponto pelo qual iniciamos este editorial: uma epistemologia 
da distância (GINZBURG, 2001) é também um voltar-se para aquilo que nos 
constitui, ora pela identificação de fins comuns, ora pela recusa teimosa da 
submissão às lógicas neoliberais e individualizantes que conferem ao nosso ofício 
e aos nossos espaços de trabalho um caráter pragmático e utilitário. 

Por fim, cabe registrar a grande quantidade de artigos escritos por colegas latino-americanos 
e a riqueza das reflexões que apresentam, elas próprias sinais de resistência e 
vigor de tradições de luta contrárias aos modos de domínio que, desde os tempos 
coloniais, nos são impostos. Talvez por esse motivo, ao escrever esse editorial, 
tenha me recordado bastante O Livro dos abraços, de Eduardo Galeano (1991). 
Falando de tantos povos latino-americanos, de tantas tradições culturais e de 
tanta violência presentes na história da América Latina – o domínio colonial 
e os seus sucedâneos, o império do privado sobre o público, a persistência do 
clientelismo, a fragilidade de nossas democracias –, Galeano recupera também 
outros elementos, mais positivos, que nos constituem, ajudando a cortejar outros 
caminhos e outras expectativas de futuro: “A comunidade, o modo comunitário 
de produção de vida, é a mais remota tradição das Américas, a mais americana 
de todas: pertence aos primeiros tempos e às primeiras pessoas, mas pertence 
também aos tempos que vêm [...]” (1991, p. 133). 

Não é pouco, num hiato tão sombrio. 

Uma nota: este é o último número de Educação e Pesquisa com edição impressa. A partir de 2017, 
a revista será publicada apenas on-line, com o acesso livre, medida que considera 
não apenas o aprimoramento da infraestrutura digital para disponibilização de 
periódicos on-line, mas também a significativa retração dos recursos financeiros 
disponíveis em tempos de contingenciamento de verbas na Universidade de São 
Paulo, em todas as demais instâncias. Nossos endereços eletrônicos continuarão 
os mesmos: 
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Educação escolar indígena e projetos comunitários de 
futuro

Aline AbbonizioI

Elie GhanemII

Resumo

Este artigo reporta uma pesquisa sobre a escola de uma comunidade 
indígena e as aspirações de futuro das pessoas que fazem parte 
dela. O principal problema que se buscou enfrentar esteve voltado a 
aspectos distintivos entre a educação escolar indígena e a educação 
escolar convencional no Brasil. A preocupação de fundo foi trazer 
elementos que pudessem elucidar em que nível as comunidades 
indígenas têm autonomia para definir processos escolares que 
superem o caráter colonialista da educação escolar convencional. 
Para tanto, buscou-se um tipo de escola que intervém diretamente 
sobre as condições de vida das pessoas a quem presta serviços 
educacionais. A principal base etnográfica do trabalho foi a Escola 
Municipal Indígena Khumuno Wu’u Kotiria, situada no território 
dos indígenas Kotiria, no município de São Gabriel da Cachoeira, 
estado do Amazonas, Amazônia brasileira. As informações foram 
coletadas especialmente por meio de observação direta e registros 
de conversas informais durante um período de quatro meses 
em Caruru Cachoeira, a maior comunidade Kotiria no Brasil. Os 
resultados consistem na descrição de características marcantes da 
prática escolar, levando à conclusão de que aquele grupo local, ao 
planejar seus objetivos escolares, está refletindo sobre o que quer 
do seu futuro e de sua comunidade, o que faz de sua escola o espaço 
principal de reunião comunitária, debate e intervenção sobre as 
condições de vida atuais e futuras.
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Indigenous school education and community projects 
for the future

Aline AbbonizioI

Elie GhanemII

Abstract

This article reports on a study on the school of an indigenous 
community and the aspirations for the future of the people who are 
part of it. The main problem we sought to address focused on the 
distinguishing characteristics of indigenous school education and 
conventional school education in Brazil. Our background concern 
was to bring elements that could elucidate to what extent indigenous 
communities have autonomy to define school processes that overcome 
the colonialist character of conventional education. Therefore, we 
looked for a type of school that intervenes directly on the living 
conditions of the people it provides educational services with. The 
main ethnographic work was conducted at Khumuno Wu’u Kotiria 
Indigenous Municipal School, in the territory of  the indigenous 
Kotiria, in São Gabriel da Cachoeira municipality, Amazonas state, 
Brazilian Amazon region. The information was collected mainly 
through direct observation and records of informal conversations 
over a period of four months in Caruru Cachoeira, the largest 
Kotiria community in Brazil. The results consist of the description 
of the remarkable characteristics of school practices, and lead to 
the conclusion that this local group, when planning their school 
objectives, reflects on what they want for their future and the future 
of their community, which makes their school the main space for 
community meeting, debate and intervention in current and future 
living conditions.
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Introdução

O debate atual sobre escolas em 
comunidades indígenas tem privilegiado a 
observação de aspectos que possam afirmar 
ou não a diversidade e especificidade de 
conteúdos escolares e organização de tempos 
e espaços (COLLET, 2010; FRANCHETTO, 
2008), as políticas de atendimento escolar e 
de formação docente (SILVA, 2002; BRUNO, 
2011) e a adequação desses aspectos à 
legislação e às diretrizes educacionais vigentes 
(GRUPIONI, 2008; TASSINARI; GOBBI, 2009). 
De uma forma geral, as pesquisas nesse campo 
vêm informar que comunidades indígenas 
estão conduzindo sua escolarização por 
caminhos que podem ser definidos como 
síntese de elementos não indígenas, como a 
ideia de escola, com elementos próprios das 
comunidades indígenas, como suas formas 
peculiares de relacionamento intergeracional, 
de obtenção de alimentos e de comunicação.

Estudos como o de Gow (2006) 
propuseram novas abordagens para aquilo 
que frequentemente foi interpretado apenas do 
ponto de vista da destruição ou desintegração 
cultural. A busca por se aproximar das opiniões 
que os indígenas tinham de suas experiências 
escolares jogou luz às explicações nativas 
sobre o significado da escola e de processos de 
letramento. Mesmo nos estudos de escolas para 
indígenas, moldadas de acordo com a doutrina 
religiosa que se pretendia propagar, o que vem 
à tona é que aproximar-se da escolarização 
também significava se apoderar de mecanismos 
que poderiam auxiliar aqueles povos a ter 
algum controle sobre o curso da sua própria 
história, como propôs Lasmar (2005).

Se isso ocorre em contextos em que a 
escolarização de pessoas indígenas tinha por 
objetivo sua transformação em trabalhadores 
nacionais ou a salvação de suas almas, os 
arranjos legais que permitiram a criação 
das categorias escola indígena, professor e 
professora indígena, viabilizaram e ampliaram 
experiências educacionais que levavam em 

conta especificidades culturais e melhoria das 
condições de vida locais.

A propósito disso, este artigo focaliza 
a relação entre a escola de uma comunidade 
indígena e as aspirações de futuro das pessoas 
que dela fazem parte. Pretende trazer elementos 
para o debate sobre experiências educacionais 
que possam ser consideradas inovadoras, 
não por serem completamente originais ou 
inéditas, mas, como propõe Ghanem (2006), por 
serem diferentes das práticas costumeiras em 
determinado lugar. Mais especificamente, trata 
de um tipo de escola que intervém diretamente 
sobre as condições de vida das pessoas a quem 
presta serviços educacionais. O caso aqui 
apresentado será o da Escola Indígena Khumuno 
Wu’u Kotiria, situada na Amazônia brasileira, no 
município de São Gabriel da Cachoeira, estado 
do Amazonas. Essa escola forneceu a principal 
base etnográfica da pesquisa que culminou em 
uma tese de doutorado, cujo objetivo foi definir 
a relação entre educação escolar e as aspirações 
comunitárias de futuro (ABBONIZIO, 2013).1

Embora se esteja lidando com o caso 
de uma escola apenas, a pesquisa sobre as 
iniciativas educacionais brasileiras que são 
distintivamente entendidas como indígenas 
tem, nas experiências educacionais de São 
Gabriel da Cachoeira – município que possui 
a maior rede pública de escolas indígenas do 
estado do Amazonas2 (INEP, 2014) –, um vasto 
terreno de investigação. São Gabriel tem uma 
série de características peculiares: é o terceiro 
maior município brasileiro em extensão 
territorial, faz fronteira com a Venezuela e a 
Colômbia, sua população é majoritariamente 
indígena e muito diversificada etnicamente. 
Mas o que torna São Gabriel especialmente 
relevante diz respeito ao tipo de experimentação 

1- Agradecemos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), à Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de
Nível Superior (Capes) e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (Fapesp) pelo indispensável apoio, sem o qual a realização da
pesquisa não teria sido possível.
2- De acordo com o censo escolar de 2013, em São Gabriel da Cachoeira, 
existiam 244 escolas públicas indígenas, seguido pelo município de São 
Paulo de Olivença, com 65 e Borba, com 48 (INEP, 2014).
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pedagógica que se originou em algumas 
escolas, paralelamente a um processo maior de 
reforma da escolarização de pessoas indígenas 
nos níveis municipal e nacional.

A natureza da experimentação 
educacional originada ali torna o caso da Escola 
Khumuno Wu’u Kotiria pertinente não apenas 
para incrementar o debate mais amplo sobre a 
escolarização de pessoas indígenas no Brasil, 
mas, sobretudo, para dar outros e talvez novos 
sentidos para a escolarização pública regular.

Para apreender aspectos inovadores na 
educação escolar indígena, seja em relação à 
escolarização destinada a indígenas desde o período 
colonial, seja quanto à escolarização brasileira 
em geral, são propostos traços convencionais ou 
consumados da educação escolar que permitam 
generalizações e contraposições.

Dentre vários, três traços são salientes: 
a) a escola costuma ser um espaço confinado 
e a maioria das atividades denominadas aula 
acontecem dentro do prédio escolar; b) a escola 
costuma se manter alheia às condições da 
vida presente das pessoas atingidas por suas 
ações, sendo mais voltada a uma preparação 
que pretensamente será aproveitada por cada 
indivíduo no futuro do que à intervenção sobre 
as atuais condições de vida; c) a escola lida com 
saberes cuja legitimidade decorre principalmente 
de serem considerados universais, o que a 
distancia de aspectos peculiares do grupo social 
do qual advêm os(as) estudantes.

Ligados àqueles traços, outros sinais 
marcam as escolas, tornando suas feições 
muito parecidas, apesar da imensa diversidade 
de contextos sociais de um país ou de um 
município. São muito semelhantes as formas 
de organizar o espaço físico (dentro das salas 
de aula e nas áreas comuns), a maneira como 
cada pessoa ocupa tais espaços de acordo com 
a sua categoria (estudantes, docentes, demais 
profissionais e familiares) e a ideia de que o 
conhecimento escolar é necessário para a vida 
do estudante, sobretudo para a vida futura, 
mesmo quando são saberes mobilizados apenas 
no âmbito estritamente escolar.

De forma geral, dentre os aspectos 
que diferenciam a educação escolar indígena 
frente à escolarização convencional, são 
preponderantes: a participação da comunidade 
na definição dos projetos educacionais e na 
escolha do professor ou professora; a elaboração 
de materiais didáticos a partir da realidade e 
necessidades comunitárias, com grande atenção 
à questão linguística; a predisposição para que 
o ensino e a aprendizagem se realizem a partir 
de atividades de pesquisa, vinculada à noção 
de que docentes são pesquisadores(as); enfim, 
a pretensão de que a escola contribua para a 
realização de projetos comunitários de futuro. 
Este último aspecto será priorizado aqui a partir 
do caso da Escola Khumuno Wu’u Kotiria.

A Escola Khumuno Wu’u é pública, 
municipal, indígena, coordenada e gerida por 
professores e professoras indígenas, a maioria 
da etnia kotiria,3 também conhecidos como 
Wanano, no Brasil, e Guanano, na Colômbia. 
Grande parte das informações apresentadas aqui 
foram coletadas na maior comunidade kotiria do 
lado brasileiro, Caruru Cachoeira, onde vivem 33 
famílias, cerca de 160 pessoas.

As informações preliminares sobre o 
contexto educacional da região, de conhecedores 
da escola, dos líderes kotiria e do projeto 
político-pedagógico (2006) apresentavam fortes 
indícios de que se tratava de um caso exemplar 
de escola que atuava como centro promotor e 
articulador de ações em torno da melhoria das 
condições de vida locais. Após dois períodos 
de convivência com os Kotiria, combinando 
atividades de pesquisa com colaboração e 
assessoria pedagógica, foi possível perceber 
que, ao refletirem sobre o que querem da sua 
escola, os Kotiria elaboram e executam seus 
planos de vida para o contexto atual e para as 
novas gerações.

3- Neste artigo, utilizamos a convenção para grafia de etnônimos da 
Associação Brasileira de Antropologia, segundo a qual substantivos são 
grafados com inicial maiúscula e adjetivos em minúscula, além de não 
haver o uso do plural.



891Educ. Pesqui., São Paulo, v. 42, n. 4, p. 887-901, out./dez., 2016.

São Gabriel da Cachoeira

Nas áreas de São Gabriel da Cachoeira, 
Santa Isabel do Rio Negro (município a leste de 
São Gabriel) e Japurá (município ao sul), estão 
demarcadas, desde 1998, seis terras indígenas 
contíguas (FOIRN; ISA, 2006, p. 9). Em São Gabriel, 
a população é composta majoritariamente por 
pessoas indígenas originárias daquela região, 
além de missionários católicos e protestantes, 
militares do exército e, mais recentemente, por 
migrantes da região Nordeste e do estado do 
Amazonas (AZEVEDO, 2003, p. 32). No censo 
demográfico de 2010 (IBGE, 2010), São Gabriel 
se destaca como o município que possui a 
maior população indígena do Brasil, em torno 
de 29 mil pessoas, quase oitenta por cento 
do total. Destas, dezoito mil vivem na zona 
rural, ou seja, nas comunidades e pequenos 
povoados ribeirinhos. A população indígena 
é identificada em vinte e dois grupos étnico/
linguísticos cujas línguas pertencem a quatro 
famílias linguísticas: Tukano Oriental, Aruak, 
Maku e Yanomami. Os três primeiros grupos 
vivem na região conhecida como Vale do Alto 
Rio Negro, possuem padrões culturais comuns 
e uma histórica e intensa interação interétnica 
(FOIRN; ISA, 2006).

Como definido por Chernela e Leed (2002, 
p. 469), o grupo Tukano é formado por grupos de 
descendência patrilinear nomeados, que fazem 
parte de uma rede única, integrada e unida por 
laços de parentesco e casamento e propiciada 
por uma norma de exogamia linguística.

Além do casamento exogâmico, há outras 
duas características fundamentais para entender 
o sistema de relações sociais altorionegrino: 
a descendência étnica é transmitida pelo 
pai (patrilinear) e o padrão de residência é 
virilocal, ou seja, um homem, após se casar, 
continua morando na mesma comunidade em 
que nasceu. Uma mulher, ao se casar, deixa 
a comunidade em que mora com sua família 
progenitora e se muda para a comunidade do 
marido (CHERNELA, 1986; AZEVEDO, 2003; 
LASMAR, 2005).

Esse deslocamento de mulheres de etnias 
diversas implica, dentre outras coisas, trocas de 
cultivares, feitas, de uma maneira geral, entre 
parentes do sexo feminino (CHERNELA, 1986). 
Lasmar (2005, p. 116) acentuou, inclusive, que 
“tornar-se mulher no Uaupés significa antes 
de tudo tornar-se senhora de uma roça de 
mandioca brava”.

Outro elemento que interliga aqueles 
povos são as histórias acerca de sua origem e 
ocupação territorial. Chernela e Leed (2002, p. 
473) indicam que os vários grupos do Uaupés 
têm muitos mitos em comum. Um deles descreve 
a forma como aquela região foi inicialmente 
povoada: “As primeiras pessoas emergiram de 
uma sucuri ancestral que nadou pelo rio Negro 
até o Uaupés, acompanhando a cheia. Chegando 
às cabeceiras, a canoa ancestral, como é 
chamada a sucuri, virou e de seu corpo surgiram 
os ancestrais de cada grupo linguístico”. A 
viagem dos ancestrais da futura humanidade, 
esclarece Andrello (2006, p. 353), é qualificada 
na literatura antropológica como uma gestação 
e é tomada como o evento-chave da mitologia 
dos povos do Uaupés, já “que lhes dá origem e os 
aloca em seus respectivos territórios”.

Os primeiros a surgir, os ancestrais 
fundadores, são considerados os irmãos mais 
velhos de todos. Também são designados 
como “cabeça”, ou seja, a parte do corpo que 
fala, explicam Chernela e Leed (2002, p. 473). 
Na história contada pelos Desana, é em uma 
única viagem que se origina a humanidade 
(BUCHILLET, 2004). Na que os Tukano contam, 
reproduzida por Andrello (2006, p. 388), a 
“cobra de transformação” passa a ser a “canoa de 
transformação” em uma segunda viagem. Nessa 
viagem, na canoa comandada por chefes Tukano 
e Desana, viajam todos os ancestrais, dando 
sequência aos outros processos transformativos 
que permitem alcançar “a passagem definitiva 
para sua atual condição”. Os Kotiria, por 
exemplo, teriam aparecido nessa ocasião. De 
volta ao Uaupés, a canoa retornou à casa acima 
do buraco do surgimento. Ali, apareceram os 
Akotíkãhara, os Kotiria. “Eles desciam voando 



892892 Aline ABBONIZIO, Elie GHANEM. Educação escolar indígena e projetos comunitários de futuro.

como pássaros, transformando-se em gente ao 
atravessar a fumaça do cigarro do ancestral dos 
Tukano”. A canoa seguiu viagem pelo Uaupés, 
levando os ancestrais dos Desana, Kotiria, Pira-
Tapuia e outros Tuyuka que não haviam ficado 
no alto Tiquié. Foi até a Cachoeira Jurupari, na 
Colômbia e, na volta, deixou os Kotiria no alto 
Uaupés, onde estão até hoje.

Os Kotiria e sua escola

Os Kotiria são um dos doze povos da 
família linguística Tukano Oriental que vivem no 
Brasil. Seu território, parte do município de São 
Gabriel da Cachoeira, fica na região conhecida 
como Alto Uaupés, onde esse rio marca a exata 
linha de fronteira entre o Brasil e a Colômbia. 
No lado brasileiro, os Kotiria estão distribuídos 
em dez comunidades; no lado colombiano, 
em cerca de treze. Em Caruru Cachoeira, está 
a sede da Escola Khumuno Wu’u Kotiria, que 
oferece da educação infantil ao ensino médio. 
Em outras três comunidades menores, Ilha de 
Inambu, Jutica e Taracuá Ponta, também há 
atendimento escolar correspondente à primeira 
etapa do ensino fundamental. Sob esse aspecto, 
a Escola Khumuno Wu’u Kotiria deve ser 
entendida como uma rede de quatro escolas, 
instalada em quatro das dez comunidades 
kotiria da margem brasileira do rio Uaupés.

A primeira escola foi instalada na 
comunidade Caruru Cachoeira, no início 
da década de 1960, e recebeu o nome São 
Leonardo. Toda a escolarização disponível na 
região naquele momento (e até o fim da década 
de 1990) era gerida por religiosos católicos 
da ordem dos salesianos, que, desde o início 
do século XX, vinham instalando escolas 
multisseriadas nas comunidades indígenas, com 
ensino correspondente ao primeiro segmento do 
ensino fundamental. Já na sede do município 
e nos centros missionários, os religiosos 
instalavam grandes colégios, que funcionavam 
em regime de internato e trabalhavam com o 
que hoje equivale aos ensinos fundamental 
completo e médio. Nas comunidades, as escolas 

eram oficialmente rurais e conhecidas como 
as “escolinhas das irmãs”. O professor de tais 
escolinhas costumava ser algum indígena da 
região que já havia concluído os estudos em 
algum colégio missionário. As concepções 
educacionais dos salesianos, densamente 
estudadas por Albuquerque (2007), giravam 
em torno de algumas orientações principais: 
escolarização direcionada prioritariamente 
a crianças e jovens, imposição da língua 
portuguesa e proibição da comunicação em 
línguas maternas, catequização com forte 
indicação de condutas consideradas morais e 
construção de colégios que funcionaram em 
regime de internato, separando as crianças do 
convívio comunitário.

Um processo recente de mobilização 
em torno dos direitos das pessoas indígenas, 
desencadeado pelo movimento indígena e por 
atores e organizações indigenistas, sobretudo 
na década de 1970, levou a importantes 
disposições na Constituição Federal de 1988 
(BRASIL, 1988). Dessas disposições, são criadas 
as bases para a construção de um novo modelo 
de escola nas áreas indígenas, que se pretendia 
oposto ao modelo missionário e civilizatório. 
De acordo com Grupioni (2008, p. 34-37), em 
contraposição a uma escola que se constituía 
pela imposição do ensino da língua portuguesa, 
pelo acesso à cultura nacional e pela 
perspectiva da integração, é desenhado outro 
modelo de como deveria ser a escola indígena: 
comunitária (na qual a comunidade indígena 
deve ter papel preponderante); diferenciada das 
demais escolas brasileiras; específica (própria 
a cada grupo indígena onde estiver instalada); 
intercultural (em diálogo entre conhecimentos 
ditos universais e indígenas); e bilíngue (com a 
consequente valorização das línguas maternas).

Essas novas orientações para a 
escolarização de pessoas indígenas começam a 
ser implementadas em São Gabriel da Cachoeira 
a partir da Lei Municipal n. 87, de 24 de maio 
de 1999, quando a Secretaria Municipal de 
Educação cria o sistema municipal de ensino, 
incluindo subsistemas indígenas, com níveis 
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diferenciados de ensino. Nessa lei, está 
expressa a possibilidade de cada povo ou 
grupo de povos, por calhas de rios, organizar 
seu próprio subsistema, tendo assegurada 
a vinculação da educação escolar com as 
formas próprias de organização social, valores 
culturais, tradição e modo de ser de cada povo, 
suas atividades produtivas e os elementos para 
uma relação positiva com outras sociedades 
(ALBUQUERQUE, 2007, p. 63).

Nesse novo contexto, algumas escolas 
indígenas passaram a se organizar por territórios 
etnolinguísticos, ou seja, em que predominam 
diferentes etnias e línguas. Algumas escolas 
englobam comunidades e territórios onde há 
predomínio de um grupo, tal como a Escola 
Indígena Utapinopona Tuyuka e a Escola 
Khumuno Wu’u Kotiria. Outras abrangem sub-
regiões que abarcam comunidades vizinhas 
de diferentes línguas e etnias, como a Escola 
Pamáali Baniwa-Kuripaco, no médio rio Içana 
e a Escola Tukano Yupurib, no médio rio Tiquié 
(CABALZAR, 2010, p. 8).

Para apoiar esse processo de reestruturação, 
foi elaborado, pela Federação das Organizações 
Indígenas do Rio Negro (Foirn), em parceria com 
as organizações não governamentais Instituto 
Socioambiental (ISA) e Rain Forest da Noruega, o 
Programa Educação Indígena no Alto Rio Negro. 
Esse programa, iniciado em 1998, atuou com 
ações complementares às da prefeitura, apoiando 
a reformulação de projetos educacionais 
experimentais em comunidades previamente 
articuladas em torno de projetos sociais, de 
forma que as ações das escolas dessem apoio aos 
projetos comunitários. As escolas-piloto, como 
ficaram conhecidas, foram criadas em caráter 
demonstrativo, com a pretensão de difundir um 
conceito de escola indígena diferenciada (FOIRN; 
ISA4 apud ALBUQUERQUE, 2007, p. 2011).

Entre os Kotiria, em 2002, é desencadeado 
um processo intenso de reflexão comunitária 
sobre a escola, em que passam a pensar sobre 

4- FOIRN; ISA. Programa educação indígena no Rio Negro. ISA, 2007.

seus projetos de vida a partir do que esperavam 
da sua escola.

Como registra o projeto político-
pedagógico da Escola Khumuno Wu’u 
(PROJETO, 2006), naquele ano, os professores 
kotiria, inclusive cursistas da primeira turma 
de magistério indígena, tomaram a iniciativa 
de criar uma escola específica, que respeitasse 
a sua cultura ancestral, pois estavam 
preocupados com o fato de as escolas vigentes 
na região prepararem os estudantes não para 
contribuírem com as suas comunidades, mas 
para hipoteticamente trabalharem em zona 
urbana. Dessa forma, as escolas estariam 
distantes tanto das demandas comunitárias 
como das demandas profissionais da sede 
urbana de São Gabriel. Assim sendo, procuraram 
parceiros para viabilizar a construção de uma 
nova escola, que valorizasse a sua cultura e 
principalmente a sua língua.

Até aquele ano, a Escola São Leonardo era 
oficialmente rural, tinha apenas um professor 
e uma sala de aula multisseriada equivalente 
ao primeiro segmento do ensino fundamental. 
No processo de reforma do ensino municipal, 
é reconhecida como escola indígena, passa a 
atender ao ensino fundamental completo, tendo 
seu quadro docente muito ampliado, com cinco 
novos professores (OLIVEIRA; TRINDADE; 
STENZEL, 2012).

À época em que a Escola São Leonardo 
era ainda uma “escolinha rural”, o seu único 
professor já vinha acompanhando as notícias 
a respeito da implementação dos projetos 
escolares experimentais nas escolas dos Baniwa 
e dos Tuyuka. Ele participava de algumas 
apresentações de trabalhos dos estudantes em 
São Gabriel e pensava na possibilidade de fazer 
alguma coisa parecida em Caruru. Ao mesmo 
tempo, os novos professores que chegam à 
comunidade vinham compartilhando das 
novas ideias a respeito da educação escolar 
diferenciada que basearam o primeiro curso de 
magistério indígena na região, o qual formou, 
entre 1999 e 2002, mais de duzentos docentes 
(BANIWA, 2012, p. 364).
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Houve, portanto, uma conjunção de 
fatores: docentes interessados(as) em novas 
práticas educacionais; uma política municipal 
que, apesar das inúmeras descontinuidades, 
havia instituído alguns arranjos irreversíveis; 
e a possibilidade de contar com o apoio 
técnico e financeiro de organizações parceiras, 
como a Foirn e o ISA. O que interessa aqui 
primordialmente não é se os indígenas 
mudaram ou não a didática de sala de aula; 
tampouco é uma questão de currículo ou de 
estética, ainda que nesses campos as escolas 
indígenas também tenham muito a ensinar. 
Mas o que interessa especialmente é de quem 
parte a iniciativa de reorientar a escola. Foi 
a comunidade kotiria – docentes, pais, mães, 
avós e estudantes – que decidiu que a mudança 
de escola rural para escola indígena não seria 
apenas de ordem burocrática. Foi a comunidade 
que entendeu que fazia sentido e era preferível 
considerar como saberes escolares também os 
saberes das pessoas daquele lugar. Foram eles, 
portanto, que idealizaram uma escola para si, 
uma escola própria, específica.

Em 2003, a escola dos Kotiria foi 
renomeada. Deixou de ser São Leonardo e 
passou a se chamar Khumuno Wu’u Kotiria. 
Mas, como diz o coordenador da escola e 
antigo professor da “escolinha rural”, mesmo 
sem decreto da prefeitura, sem assessoria e 
sem conhecimento, já pensava na escola São 
Leonardo como Escola Kotiria.

Khumuno wu’u significa casa do pajé 
(casa: wu’u; pajé: khumuno). Uma das histórias 
de origem kotiria, como a que registrou Stenzel 
(2013, p. 12), explica um pouco a escolha. 
De acordo com ela, depois que os diferentes 
grupos Tukano foram criados, houve uma 
grande celebração e foram distribuídas danças 
para cada grupo. O ancestral dos Kotiria, 
Muktiro, clamou pela dança mais bonita e 
viajou rio acima, para as grandes cachoeiras 
onde atualmente é Caruru. Lá, parou sobre 
uma pedra chamada Khumuno Wu’u e evocou 
que aquela pedra e a área ao seu redor seriam 
a casa dos Kotiria.

Além de ser o nome de uma pedra que 
define o território kotiria, a palavra khumuno, 
que, naquele contexto, é traduzida como pajé, é 
o nome de um dos instrumentos cerimoniais dos 
Tukano Oriental, o banco tukano, denominado 
kumurõ (em tukano) ou khumuno (em kotiria). 
Conforme a tradição daqueles povos, o banco 
e outros instrumentos sagrados, como a cuia e 
o segurador de cigarro, ao mesmo tempo em 
que formavam o corpo do Avô do Universo, 
deram-lhe o poder para criar o universo em 
que vivemos:

O Avô do Universo, Umuko Ñeku, sempre 
existiu nesse mundo, e vivia na Maloca 
do Céu. Lá havia dia e noite e tinha terra 
no chão. As partes de seu corpo eram o 
banco (kumurõ), o suporte de cuia (sãrirõ), 
cuia de ipadu (patu waharo), porta-cigarro 
(muro pudupu), lança-chocalho (yaigu) e 
cabo de enxó (sioyapu). Estes eram seus 
instrumentos de trabalho e seu poder. 
Sentado em seu banco, comendo ipadu 
[coca] e fumando, pensava em como faria 
para transformar esse mundo vazio, como 
criaria a humanidade e os animais, as 
terras e águas. (FOIRN; ISA, 2003, p. 8).

Talhado em um único pedaço de madeira, 
é neste banco que se senta o pajé, kumu (em 
tukano) ou khumu (em kotiria). Como explica 
Castro (2012, p. 127), a figura do khumu está 
associada a práticas curativas. Um khumu é um 
pajé, um benzedor. A semântica da palavra já 
aponta para essa característica, já que a palavra 
khumu está relacionada à palavra khumuno, 
que quer dizer banco. O banco está associado 
à vida, pois é um dos objetos obtidos pelos 
ancestrais em sua progressiva jornada rumo 
à condição humana. Também se vincula ao 
nome, que confere um assento ou apoio à alma, 
à reflexão e à introspecção, duas características 
marcantes da prática do khumu.

Entre os anos 2003 e 2005, as 
comunidades kotiria, a partir de diversos 
encontros entre docentes, líderes, pais, mães, 
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estudantes e anciãos, propuseram as mudanças 
que entendiam necessárias para a melhoria 
da escola. Dessas discussões, foi elaborado o 
projeto político-pedagógico, ou PPP, que, em 
2006, foi entregue à Secretaria Municipal de 
Educação. Nesse documento, estava indicada 
uma série de condutas que permitiriam à Escola 
Kotiria compatibilizar elementos definidores 
da sua cultura indígena com os conhecimentos 
não indígenas. Tais condutas giravam em 
torno de pontos prioritários como a língua, o 
aprendizado de técnicas e saberes tradicionais 
e necessários para a vida comunitária e a 
formação profissional em áreas e atividades que 
contribuíssem com a melhoria das comunidades.

No período anterior, a alfabetização era 
apenas na língua portuguesa, os professores 
eram de outras etnias e o currículo era baseado 
nos chamados conteúdos básicos da educação 
nacional. Em contraposição àquele período, 
emerge uma nova atenção à língua kotiria. Esta 
deveria ser a língua do maior número possível de 
docentes e, quando não fosse (já que não havia 
muitos Kotiria naquele momento habilitados 
para o magistério), deveria ser aprendida por 
eles. Além disso, a partir de várias oficinas de 
linguística, a escrita na língua kotiria passou a ser 
ensinada e priorizada nas séries iniciais. Também 
foram produzidos livros didáticos de apoio à 
alfabetização naquela língua (KOOTIRA, 2004).

A elaboração do PPP também considerou 
a possibilidade de a escola contribuir para que 
se aprendesse uma profissão, o que se refere à 
aquisição de conhecimentos que potencialmente 
melhorem as condições de vida da comunidade. 
Ao mesmo tempo, a escola deveria valorizar 
e também ensinar as técnicas tradicionais de 
preparo de alimentos e bebidas, de manejo 
da roça e as artes da dança, da música e dos 
objetos de cestaria.

Havia uma forte intenção de que a escola se 
voltasse especialmente aos saberes considerados 
próprios da cultura kotiria. Tais saberes, por 
sua vez, só poderiam ser apreendidos a partir 
de pesquisa junto a pessoas que informassem, 
por exemplo, sobre as histórias da origem dos 

Kotiria, seus lugares sagrados, as histórias dos 
vários clãs e da hierarquia entre estes, os vários 
tipos de benzimentos, a confecção de utensílios 
e técnicas de caça e pesca.

Nas pesquisas sobre a cultura, os 
estudantes passaram a buscar informações com 
os mais velhos sobre plantas medicinais, técnicas 
de pescaria, instrumentos de caça, mitologia 
sagrada kotiria, seus instrumentos musicais 
e a história do contato com os brancos, por 
exemplo. A partir dessas pesquisas, os estudantes 
passaram a elaborar monografias a respeito do 
tema que escolheram para, ao final do ano letivo, 
apresentá-las a toda a comunidade.

Além das oficinas de linguística e da 
“pesquisa sobre a cultura”, os Kotiria incluíram 
o manejo agroflorestal como componente 
curricular. O coordenador pedagógico da escola 
conta que os professores dedicados à construção 
da nova Escola Kotiria pensavam que, para ser 
indígena, a escola teria que ser adaptada ao 
ritmo de vida da comunidade. Por exemplo, se 
estivessem voando as formigas que costumam 
comer, como içás e saúvas, ou se fosse época 
de tinguijar5 o rio, os estudantes ficariam livres 
para ir atrás das formigas e peixes.

Mas não foi totalmente assim. Havia 
também um grande temor de que a escola 
indígena proposta pudesse “levar pra trás”, ou 
seja, levasse a um retrocesso dos indígenas em 
relação aos conhecimentos dos brancos. A ideia 
de se ensinar a escrita da língua kotiria, por 
exemplo, era e ainda é, para alguns pais, menos 
importante do que a de dominar o português.

Durante as aulas, as instruções e 
definições que são retiradas dos livros didáticos 
são imediatamente traduzidas para a língua 
kotiria ou tukano. Dominar mesmo o português, 
para o coordenador pedagógico, é algo muito 
difícil. Ele conta que, quando jovem, estudando 
em uma escola grande como o Colégio São 
Miguel, no centro missionário de Iauaretê, não 
sabia falar bem português. Só com o tempo, 
quando começou a frequentar os encontros do 

5- Lançar o veneno do cipó timbó na água para envenenar e pegar peixes.
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movimento indígena e ter contato com quem 
só falava português, foi aprendendo. Por esse 
motivo, para ele, é mais importante preparar a 
pessoa para a vida, dar bons conselhos, do que 
só ensinar a língua portuguesa.

Os estudos de linguística, apoiados pela 
linguista Kristine Stenzel, envolveram – além 
dos estudantes e docentes – as mães, os pais, os 
idosos e também os Kotiria colombianos. Esse 
tipo de participação da comunidade surgiu e 
se intensificou no processo de reestruturação 
da escola e se mantém em grande medida nos 
dias de hoje. Antes, as mães e os pais apenas 
recebiam os boletins com rendimento escolar 
dos estudantes. Depois, começaram a se reunir 
com líderes, docentes, estudantes, ex-alunos(as) 
e anciãos para avaliar o andamento  do processo 
educacional e recomendar novas condutas. 
Nessas grandes assembleias, são compartilhadas 
as opiniões sobre a atuação docente, a 
dedicação dos alunos e das alunas e o apoio das 
famílias. Os docentes que estão fazendo cursos 
de magistério ou licenciatura falam de coisas 
que aprenderam e, ao final de cada ano letivo, a 
assembleia discute sobre a continuidade ou não 
dos contratos dos docentes.

Nos primeiros anos de implantação 
do projeto, as pessoas da comunidade eram 
convidadas a atuar diretamente sobre o processo 
educacional, compartilhando seus conhecimentos. 
Um tema era escolhido todo bimestre e os pais, 
as mães, os avós, pela manhã, sentavam-se com 
os(as) estudantes, que faziam entrevistas com os 
convidados(as), em um processo de “aprendizado 
em conjunto”. Depois, estudantes seguiam para a 
sala de aula e trabalhavam com as informações 
colhidas na entrevista, produzindo textos, 
cartazes, desenhos: “Todo mundo participava, era 
animado”, lembra o coordenador.

Os bagaroa, mestres de cerimônia 
especialistas em danças e cantos, também 
participavam dos encontros com os jovens, 
ensinando-os como dançar e cantar. Em 
outras reuniões coletivas, festas, os estudantes 
se apresentavam, mostrando o que tinham 
aprendido com os mestres.

Os problemas que a comunidade vinha 
enfrentando, especialmente em relação à 
alimentação e à geração de renda eram, 
então, debatidos pela escola, ou melhor, eram 
discutidos nas diversas ocasiões em que se 
pensou para que serve a escola, quais devem ser 
seus objetivos ou o que está faltando na escola. 
O debate acerca dos problemas comunitários 
e da busca de soluções estava diretamente 
vinculado ao sentido da escolarização.

Uma magnífica solução, que já havia 
sido encontrada há alguns anos, enfrenta tanto 
o problema da alimentação escolar, como o da 
necessidade de conciliar novas técnicas agrícolas 
com as práticas convencionais de cultivo e 
processamento da mandioca. Então, a partir de 
mutirões comunitários, já havia sido derrubada 
uma mata e plantada uma roça da escola. 
Produz especialmente mandioca, mas também 
tinha abacaxi, cará e outras raízes. Todas as 
sextas-feiras, os estudantes, junto com seus 
professores, professoras e, às vezes, com alguns 
pais, mães e avós, fazem a manutenção da roça. 
Isso se chama aula de manejo agroflorestal.

De segunda-feira a quinta-feira, a 
maioria dos estudantes do ensino fundamental 
estuda pela manhã e os do ensino médio, à 
tarde. Mas, na sexta-feira, todos se reúnem pela 
manhã e já vêm com facões, facas e enxadas. Só 
alguns calçam sapatos mais fechados e colocam 
chapéu. A maioria vem de chinelo, andando 
rápido, brincando, rindo muito. Antes de sair, 
cada turma faz uma fila, os professores fazem 
chamada para conferir as presenças e depois 
conversam um pouco.

Estão reunidas todas as turmas, idades 
e são tratados assuntos pontuais (necessidade 
de algum documento, a explicação para a 
ausência de alguém) e são dados conselhos 
comportamentais. Não é uma conversa em que 
todos falam, mas é uma preleção respeitosa 
dos adultos para os estudantes, desde os 
pequenos até os que são casados e têm filhos. 
Os professores falam sempre em tom de voz 
baixo, suave, até mesmo quando o que está 
sendo dito é algum tipo de repreensão. Depois 
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da conversa e dos combinados, seguem todos 
para a roça, onde se faz um duríssimo trabalho. 
Não há quase nenhuma instrução quanto a isso: 
aparentemente todos sabem o que fazer. Os 
rapazes com machado ou facão vão limpando a 
vegetação mais pesada e fazem muita algazarra 
quando cai uma árvore. É uma gritaria. As 
meninas, todas de chinelo, shorts e camiseta, 
vão agachadas tirando tudo o que não é pé de 
maniva, limpando. Outras fazem um fogo e vão 
queimando o que já estava seco, enquanto outras 
já colheram mandioca e vão tirando a terra e 
cortando-a em pedaços menores para encher os 
cestos (aturá). O trabalho é pesado para todas as 
pessoas, que se cansam, limpam suor, escapam 
um pouco para o igarapé bem próximo para 
beber água, sentam-se por instantes em alguma 
sombra. Os rapazes fazem pausas para fumar. Mas 
todos continuam absolutamente concentrados 
no trabalho, falando em tom baixo e rindo alto. 
Outras vezes, vão plantar as estacas de maniva. 
De repente, quando já se trabalhou muito, mais 
gente vai parando, sentando, alguns começam 
a falar mais alto: “acabou!”. Vão parando, 
juntando-se, pegando o que levaram, alguma 
coisa que colheram e lenha para casa ou para 
a escola. As moças carregam os pesadíssimos 
cestos, que vão presos às suas testas, suportados 
em uma caminhada longa, com as costas arcadas 
para frente.

Todos voltam da roça e vão direto 
almoçar a merenda da escola. Depois do 
almoço, dependendo do dia, todo o grupo vai 
para a cozinha processar a mandioca, ou tem 
jogo de futebol, basquete ou vôlei. Às vezes, 
a tarde pode ser livre, ou pode haver reunião 
só de profissionais da escola, com ou sem o 
líder da comunidade. Enquanto os maiores 
estão na roça, geralmente os pequenos ficam 
pela comunidade, fazendo limpeza da frente 
da escola ou das quadras, que ficam cheias do 
estrume das vacas. Tiram o mato alto, pegam 
o lixo do chão. Às vezes, ficam brincando com 
algum professor ou professora.

O processamento da mandioca para fazer 
o caxiri (bebida fermentada) também ocorre 

quase sem nenhuma instrução dos adultos. Os 
grupos vão se acomodando, todos trabalham 
e descansam um pouco. Continuam sempre 
brincando, mas dificilmente alguém se fere, 
embora estejam lidando com muito peso, fogo, 
panelas quentes, raladores enormes e facas 
desproporcionais às suas mãos pequenas. Em 
alguns momentos, a cozinha está cheia; em 
outros, só há algumas moças, às vezes só as 
professoras, umas alunas e algumas mães. Se 
o caititu, um grande ralador mecânico, estiver 
funcionando, um professor começa operando 
a máquina e os rapazes vão se aproximando, 
ajudam, aprendem, cuidam do gerador de 
energia, buscam combustível. Os rapazes não 
ficam todo o tempo, nem as meninas mais novas. 
Mas as moças entre 15 e 17 anos, assim como as 
professoras, estão sempre por perto. Como é um 
processo de produção e fermentação que dura 
pelo menos dois dias, à noite, sempre há algumas 
pessoas que continuam trabalhando até tarde e 
outras que chegam antes do sol nascer.

Quando estão em sala de aula, nas 
consideradas aulas normais, fazem contas 
e equações nas aulas de matemática, listas 
de palavras em português traduzidas para o 
kotiria, educação física, produzem artesanato 
e aprendem língua espanhola com o professor 
Cubeu colombiano. Aprendem a fazer projeto 
de pesquisa e redações sobre histórias regionais 
ou bons hábitos de vida comunitária. Os mais 
novos, entre sete e oito anos, leem em voz alta 
frases tiradas de uma cartilha de alfabetização em 
português. Os mais novos ainda são inicialmente 
alfabetizados em kotiria, na maloca, já que não 
há sala disponível na escola. Pelo mesmo motivo, 
crianças menores ainda ficam reunidas com a 
professora na capela, brincando e desenhando. 
Se a correnteza do rio não estiver muito forte, a 
professora leva-as para tomarem banho. Numa 
sala, um professor dita e os estudantes escrevem 
em seus cadernos um resumo sobre a vida das 
esponjas marinhas e dos celenterados. Outro 
professor dita algumas informações sobre a África 
e propõe aos estudantes que desenhem mapas em 
seus cadernos. Outro explica o que são gêmeos 
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univitelinos e outro o que é desenvolvimento, 
crescimento econômico e países desenvolvidos. 
Em diversos momentos, estudantes saem da 
sala e vão à biblioteca, pegam alguns dos livros 
didáticos e os folheiam, procurando algum 
assunto específico em química ou matemática. 
Em outro momento, estão apresentando seus 
trabalhos para seus colegas. Escrevem textos 
sobre saúde, misturando as informações dos livros 
sobre micróbios e as práticas locais de cuidado do 
corpo, como o banho no rio ao amanhecer.

A escola é, em muitos aspectos, 
multilíngue. Todas as saudações, instruções, 
explicações são feitas em língua kotiria ou 
em língua tukano, que todos entendem. 
As chamadas matérias, colhidas dos livros 
didáticos, são comunicadas em português, 
intercaladas por observações nas línguas 
indígenas. Alguns professores reclamam que os 
estudantes ainda são muito tímidos, que fazem 
poucas perguntas. Mas sempre dizem que são 
muito inteligentes, interessados, esforçados. A 
relação é sempre de muito respeito.

O ensino médio passou a funcionar em 
Caruru Cachoeira em 2007, após uma intensa 
mobilização docente. Ainda que também 
esteja voltado à produção de pesquisas sobre a 
cultura e ao manejo agroflorestal, parece estar 
especialmente dedicado a garantir a aprendizagem 
de uma série de conhecimentos que possam 
ser necessários para que os estudantes deem 
continuidade à sua formação no ensino superior 
ou no ensino técnico. E os únicos instrumentos 
de que podem lançar mão para essa formação 
são os poucos livros didáticos enviados pela 
Secretaria Municipal ou Estadual de Educação. Os 
professores dizem pegar um pouco de informação 
em um livro, um pouco em outro, fazer resumos 
para facilitar a compreensão, ditados e pedir 
cópias de alguns trechos aos alunos e alunas. Os 
estudantes interagem com aquelas informações, 
saem e pesquisam um pouco, apresentam 
trabalhos, produzem cartazes e se apropriam 
daquele linguajar.

A priorização dos conhecimentos 
chamados ocidentais, científicos, vai ao encontro 

dos anseios de uma geração que foi criada 
principalmente nas comunidades e que, de forma 
inédita, concluiu o ensino médio morando com 
seus pais e parentes, sem ter de enfrentar a dura 
lógica da vida na cidade, da separação da família, 
como acontecia quando níveis mais elevados de 
ensino eram disponíveis apenas na sede urbana ou 
nos centros missionários. Essa geração também 
não teve que se submeter à escola missionária, 
que não considerava os saberes indígenas como 
conhecimento. A escola, que foi aprendendo a 
introduzir o conhecimento indígena em seu 
fazer, tenta lidar com o desejo dos jovens e das 
suas famílias por uma continuidade dos estudos 
que permita ou contribua para algum tipo de 
profissionalização. O que faz o coordenador 
“quebrar a cabeça” é que, hoje, a ida do jovem 
egresso do ensino médio para a cidade para 
aprender uma profissão e continuar estudando, 
ao contrário do que sonham seus pais, leva o 
jovem, às vezes de forma definitiva, para longe 
da comunidade, “e a nossa terra é tão grande, 
tão bonita”, lamenta. A profissão docente é a 
mais disponível e boa parte das oportunidades de 
ensino superior naquela região está concentrada 
em cursos de licenciatura que, não raras vezes, 
são escolhidos à revelia da aptidão e interesse dos 
docentes. Ainda assim, estudando matemática 
quando queria estudar pedagogia, sociologia 
quando preferia química, os professores, duas 
vezes por ano, ausentam-se das comunidades, 
com seus próprios recursos e possibilidades, para 
frequentarem as licenciaturas na sede urbana ou 
em um polo regional.

Ao entenderem que a escola deve conciliar 
dois tipos de saberes, o que permite viver bem 
na comunidade e o que possibilita aprender 
outros para melhorar a vida da comunidade, os 
Kotiria projetam para o futuro dos seus filhos 
uma trajetória que, por enquanto, não pode 
ser concretizada sem a saída da comunidade 
e a mudança para a cidade. Ao mesmo tempo, 
a saída é reiteradamente idealizada como 
transitória ou temporária.

Realizar um percurso que envolva a 
aquisição de saberes comunitários, de saberes 
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escolares convencionais, formação profissional 
na cidade para, depois, retornar e ajudar a 
comunidade tem sido um dos maiores desafios 
para as famílias kotiria.

Conclusão

Este artigo se dedicou a definir a relação 
entre educação escolar e aspirações de futuro 
em uma comunidade indígena, com a pretensão 
de contribuir para o debate mais amplo sobre 
escolarização de pessoas indígenas, assim 
como para a busca de novos sentidos para a 
escolarização pública regular. Em São Gabriel 
da Cachoeira, os avanços obtidos em termos 
de ampliação da cobertura de atendimento, 
formação de docentes e ênfase na valorização 
das línguas e culturas indígenas, ainda sem 
precedentes em outros municípios e estados 
brasileiros, apontam para novos desafios, ligados 
agora à profissionalização de pessoas indígenas 
para áreas diferentes da educacional e ações de 
melhoria das condições de vida das comunidades 
e dos núcleos urbanos nos seus arredores.

Por esses motivos, antes de comparar a 
educação escolar indígena à educação escolar 
convencional a partir da existência ou não de 
ensino bilíngue, diversificação de conteúdos, 
calendário, aparência e rotina das escolas, 
importa a possibilidade de aqueles povos 
decidirem sobre sua própria educação, o que 
equivale a dizer sobre o que permanece ou se 
transforma na sua própria cultura.

Sob esse aspecto, a educação escolar 
indígena apresenta traços diferentes daqueles 
predominantes no âmbito da escolarização 
convencional. Primeiro, porque um dos elementos 
que faz as escolas tão parecidas entre si é a busca 
do universalismo, em oposição àquilo que é 
específico. Ao mesmo tempo, transmitir saberes 
ditos universais, que “todo-mundo-precisa-
saber” significa, em grande medida, passar um 
conteúdo escolar escolhido, geralmente pelos 
docentes, como imprescindível. Ao manter-
se alheia às condições de vida presente dos 
estudantes, a escola convencional ainda aposta 

em uma fórmula que fez sentido enquanto a forte 
desigualdade social entre docentes e estudantes, 
ou a rígida relação hierárquica entre adultos e 
imaturos predominavam.

Embora debilitada, a hierarquia entre 
adultos, crianças e jovens na comunidade 
indígena ainda se sustenta. As etnografias do 
noroeste amazônico e a convivência com seus 
moradores mostram que ter conhecimento 
acumulado ainda tem muito a ver com a idade e 
a velhice. Nas pesquisas sobre cultura, na escola 
dos Kotiria, o professor orienta, mas é o velho 
quem ensina, é o velho quem sabe.

Ao mesmo tempo, a relação dos adultos 
com as crianças, tanto na escola como fora, 
raramente envolve violência física, repreensões 
com alteração de tom de voz, exposição ou 
humilhação. Crianças muito novas cuidam 
de seus irmãos menores sem que as mães 
fiquem preocupadas, vigiando. Na escola, 
os professores estão formando seus próprios 
filhos, seus irmãos mais novos e, às vezes, 
suas esposas. A maneira suave de convivência 
prevalece em meio às rotinas escolares. 
Docentes se queixam dos(as) estudantes que 
se ausentam, que têm muitas faltas, mas não 
mencionam estudantes que têm dificuldade 
para acompanhar a aula, que não entendem a 
matéria, que são indisciplinados ou que tiveram 
de ser reprovados. Elogiam muito mais do que 
depreciam e levam em conta os esforços e as 
dificuldades de cada um para estudar.

O que se percebeu é que, num primeiro 
momento, a Escola Kotiria se estrutura a partir 
de uma clara demanda pela incorporação de 
elementos culturais ao processo de escolarização. 
Essa demanda se acomoda bem no bojo da 
reforma educacional municipal e dos projetos 
de apoio das organizações não governamentais. 
Apesar das descontinuidades e interrupções da 
política municipal e do apoio externo, os Kotiria 
reelaboram aquele intuito inicial, dialogando 
mais fortemente com necessidades de elevação de 
níveis de escolaridade e acesso a conhecimentos 
que lhes parecem úteis. Isso os leva a vislumbrar 
novos tipos de formação profissional para além 
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da docência e uma organização comunitária que 
absorva essa nova formação.

Os Kotiria, portanto, construíram uma 
escola alicerçada em padrões comunitários de 
relacionamento baseados no parentesco e em 
interesses comuns. Tais interesses orientam a 
produção de conhecimento e como esta pode 
incidir nas condições de vida locais. Dessa forma, 
naquele tipo de escola, mais do que balancear o 
que é conhecimento indígena e conhecimento 

dos brancos, importa o conhecimento necessário 
para a manutenção da vida comunitária.

Os Kotiria, ao refletirem sobre o que 
querem da sua escola, estão refletindo sobre o 
que querem de seu futuro e de sua comunidade. 
Sua escola, mais do que entrosada com 
aquelas aspirações, aparece como espaço 
principal de reunião comunitária, debate e 
intervenção sobre as condições de vida atuais 
e futuras.
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Currículo escolar, conocimiento [matemático] y 
prácticas sociales: posibilidades otras en una comunidad 
indígena GunaduleI

Carolina Tamayo-OsorioII

Resumen

Este artículo es resultado de una investigación de maestría 
titulada: (re)significación del currículo escolar indígena, relativo 
al conocimiento [matemático], desde y para las prácticas sociales: 
el caso de los maestros de la comunidad Dule en Alto Caimán 
(TAMAYO-OSORIO, 2012). En coherencia el objetivo de investigación 
fue: (re)significar el currículo escolar indígena, relativo al 
conocimiento [matemático], desde y para las prácticas sociales de 
la comunidad Dule en Alto Caimán. El horizonte teórico se orientó 
desde una perspectiva sociocultural de la educación matemática 
considerando la Etnomatemática y la interculturalidad. Este estudio 
es de orden cualitativo con visión crítico-dialéctica, basado en una 
investigación colaborativa. Podemos afirmar que hablar de currículo 
escolar indígena, relativo al conocimiento [matemático], desde una 
perspectiva crítica implica (re)conceptualizaciones, donde se hagan 
visibles no sólo las concepciones teóricas, políticas y culturales que 
sustentan la sociedad que se quiere construir, sino que también 
se manifieste la dialéctica entre prácticas sociales y conocimientos 
[matemáticos].
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Educación indígena — Currículo crítico — Etnomatemática —
Educación matemática — Prácticas sociales.
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School curriculum, [mathematical] knowledge and 
social practices: other possibilities in an indigenous Gunadule 
communityI

Carolina Tamayo-OsorioII

Abstract

This article is the result of a study entitled (Re)interpretation of 
indigenous school curriculums in terms of [mathematics] knowledge 
from and for social practice: the case of Dule teachers from Alto 
Caimán. Our research project objective was to (re)signify the 
indigenous school curriculum in terms of [mathematics] knowledge 
from and for  social practices in the Dule community of Alto 
Caimán. This qualitative study conducted from the socio-cultural 
perspective of mathematics education, with contributions of 
ethnomathematics and from interculturalism, and from a critical-
dialectical perspective, was based on a collaborative investigation. 
From the results obtained in this study we learned that discussing 
indigenous school curriculums in terms of [mathematics] knowledge 
implies (re)conceptualizations, from which not only theoretical, 
political and cultural conceptions that underpin the type of society 
that one desires to build, but also the dialectic between social 
practices and [mathematics] knowledge are evidenced.
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Mathematics education – Social practices.
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Introducción

Pensar sobre la educación indígena 
y, en particular, sobre la construcción de 
currículos que atiendan la diversidad y las 
diferencias de los diversos grupos culturales 
en Colombia, ha sido desde hace algunos años 
objeto de estudio del grupo de investigación 
Matemática, Educación y Sociedad—MES1 de la 
Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia), 
estudios estos, que nos han posibilitado de 
manera colectiva, algunas ideas, reflexiones 
y preocupaciones relativas a la educación 
en general, y específicamente la educación 
matemática. Algunas de esas reflexiones 
conjuntas nos han hecho pensar sobre la 
necesidad de problematizar los posibles diálogos 
entre las prácticas sociales de la comunidad 
Gunadule de Alto Caimán2 (poseedora de una 
sabiduría) y los conocimientos de otras culturas 
que llegan a la comunidad por medio de la 
escuela del Estado3.

En este artículo presentamos algunos de 
los hallazgos de la investigación desarrollada 
por Tamayo-Osorio (2012) que ya ha sido 
discutida en diversos espacios académicos y 
que corresponde a las categorías de análisis. 
Optamos por orientar nuestras reflexiones y 
análisis hacia una escuela indígena Dule que 
pueda atender las necesidades de la comunidad 
en la que está inmersa y que ayude a fortalecer 
y preservar la identidad cultural. El objeto 
de estudio realizado fue la (re)significación 
del currículo escolar indígena relativo al 
conocimiento [matemático] desde y para las 
prácticas sociales de la Comunidad indígena 

1- Investigaciones como Berrío (2009), Higuita (2011), Green Stócel 
(2007; 2011), Santacruz y Castaño (2012).
2- El pueblo Dule tiene su territorio en el golfo de Urabá y en la región 
del Darién, específicamente en Necoclí (Antioquia, Colombia), este territorio 
se encuentra dividido en tres zonas: Bajo, Medio y Alto Caimán. Esta 
investigación se desarrolló de forma colaborativa desde y para la comunidad 
de Alto Caimán en el Centro Educativo Rural Alto Caimán.
3- Cuando usamos el término escuela del Estado nos estamos refiriendo al 
lugar, al espacio y a la idiosincracia que caracterizan la escuela en una perspectiva 
occidental, los maestros usan esta terminología para referirse a dicho espacio, por 
tanto la adoptamos como producto de nuestro trabajo de campo.

Gunadule de Alto Caimán, basados en diálogos 
interculturales con la Casa del Congreso4.

Asumimos la (re)significación como un 
elemento para dar cuenta de que los procesos 
de significación cultural e individual que 
siempre están en constante movimiento, los 
sujetos van enriqueciendo el significado de 
sus conocimientos en el marco de los grupos 
humanos (BAJTÍN, 2009). Todos fuimos unos 
con otros significando y (re)significando, 
pues en las reflexiones, en los diálogos y en 
cada una de las etapas del desarrollo de esta 
investigación. Nos acompañaron en este camino 
los planteamientos teóricos y metodológicos 
de D’Ambrosio (1994; 1999; 2008), Monteiro 
(2005), Monteiro, Sena y Santos (2007), 
Monteiro y Mendes (2011), Jaramillo (2011), 
Moura et al. (2010), Moura (2011), Bajtín 
(1986; 2009), Silva (1995; 1998; 1999; 2010), 
Scandiuzzi (2009), entre otros.

Tejiendo colaborativamente: 
orientaciones metodológicas

Comenzamos a inquietarnos por 
desarrollar una investigación que problematizara 
y cuestionara el currículo escolar indígena Dule, 
enfocados en el conocimiento [matemático]5, 
pues había un interés de la comunidad Gunadule, 
expresado por medio de los profesores indígenas 
de dicha comunidad que eran estudiantes 
de la Licenciatura en Pedagogía de Madre 
Tierra6 de la Universidad de Antioquia, de la 
Organización Indígena de Antioquia (OIA)7, 

4- La Casa del Congreso de la comunidad Dule es un lugar sagrado, 
donde tanto niños, como jóvenes y adultos se reúnen para escuchar a 
los caciques (sailas) que en lengua Dule son llamados saglamala. En ese 
espacio, los saglamala socializan, desde la oralidad, el saber familiar, el 
saber cultural y las tradiciones a los demás miembros de la comunidad.
5- En vista de lo problemática que se tornó la discusión acerca de los hallazgos 
encontrados, optamos (tras innúmeras discusiones con los profesores) por 
asumir esa connotación, que ganará sentido a lo largo del texto.
6- La Universidad de Antioquia, mediante la firma del Convenio Marco de 
Cooperación no 019 de 2004 con la Organización Indígena de Antioquia, dio 
paso a la creación del Programa de Educación Indígena, adscrito a la Facultad 
de Educación (Resolución Académica 1752 del 18 de agosto de 2005).
7- La OIA es “una organización social de base, constituida jurídicamente 
como entidad de derecho público, encargada de la representación política 
de las comunidades indígenas de Antioquia pertenecientes los pueblos 
Dule, Senú y Embera” (OIA, 2007, p. 6).
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del Instituto Departamental para la Educación 
Indígena (INDEI)8 y de los investigadores de 
la Universidad de Antioquia. De esa forma el 
camino que seguimos se construyó a partir de las 
creencias, de los intereses, de los conocimientos, 
de la sabiduría de las personas que se unieron 
a esta idea de pensar una educación otra para 
la comunidad de Alto Caimán. Hubo diálogos, 
desde las diferentes formas de ser y de hacer 
de los participantes, con el objetivo común 
de buscar alternativas posibles en el campo 
educativo indígena.

Es importante esclarecer, que asumimos 
el desde y para, en primer lugar, porque en 
el desarrollo de la investigación estuvimos 
mirando las prácticas sociales como unidad 
dialéctica con los conocimientos [matemático] 
para pensar elementos otros para una 
educación matemática indígena. Y, en 
segundo lugar, porque consideramos que esta 
investigación debería estar enfocada hacia la 
comunidad y reconocida por la misma, a partir 
de la elaboración de un trabajo de campo que 
posibilitara poner en diálogo a los expertos 
de las prácticas sociales, los saglamala9 de 
la comunidad, los maestros indígenas y los 
investigadores de la universidad. Este último 
aspecto fue reconocido por el maestro indígena 
Richard Nixon Cuéllar al plantear que,

[…] la investigación que hemos10 venido 
desarrollando ha sido muy importante 
porque empezamos [maestros e 
investigadores] a trabajar con los sailas; 
los llamamos y ellos compartieron sus 
conocimientos. Este proyecto se hace una 
realidad [se legitima para la comunidad] 
porque cuenta con el apoyo de los 
sailas, que reconocen los hallazgos y las 

8- El Instituto Departamental para la Educación Indígena – INDEI,  es 
una asociación civil sin fines de lucro que fue creada en el año 1999 y 
posee la Personería Jurídica Nº 1.669.955 por resolución de la Inspección 
General de Justicia Nº 774/00. El INDEI, se crea con el propósito principal 
de “Estudiar la Condición Humana y contribuir a mejorar su desarrollo” 
(INDEI, 2011, p. 1).
9- El saila o sagla es la máxima autoridad de la comunidad Dule; es un 
sabio y un líder de la comunidad. Saglamala es plural de la palabra.
1�- - La cursiva es nuestra.

propuestas. Si estuviéramos solos, de 
pronto la comunidad nos rechazaría la 
propuesta, pero creo que ahora no, pues 
tenemos el apoyo del cacique y de los 
sabios. (Fragmento de entrevista concedida 
para esta investigación por Richard Nixon 
Cuéllar el 28 de noviembre de 2011).

Las palabras del maestro hacen referencia 
al diálogo establecido entre todos los que 
mirábamos el mismo objeto de investigación, 
pero desde lugares diferenciados; se manifiesta 
una relación entre necesidades de la escuela, 
las apuestas políticas que se lideraban en la 
comunidad Dule de Alto Caimán y las apuestas 
lideradas desde la Universidad de Antioquia 
con los diferentes investigadores; además, 
vimos la necesidad y la importancia que tenía 
investigar colaborativamente para conseguir 
tejer y destejer la problemática y las alternativas 
concretas frente al proceso de (re)significación 
del currículo escolar, relativo al conocimiento 
[matemático], que venía siendo desarrollado 
desde el pueblo Dule. Nos encontramos, así, 
en el transcurso de la investigación asumiendo 
el reto de investigar colaborativamente, 
problematizando el currículo escolar indígena, 
relativo al conocimiento [matemático], cada 
uno desde un lugar diferente, pero todos con 
el mismo horizonte; todos dispuestos a dar y 
a recibir para construir alternativas concretas 
y reflexiones más profundas frente al contexto 
sociopolítico del pueblo Dule en el que se 
desenvuelve la discusión frente al currículo 
escolar indígena. Vivenciamos como lo plantean 
Boavida y Ponte que,

Toda colaboración es un proceso 
emergente, marcado por la imprevisibilidad 
y lleno de negociaciones y decisiones 
(Grey, citado por Stewart, 1997). En 
este proceso, es fundamental que los 
participantes manifiesten apertura sobre 
la forma en que se relacionan unos con 
otros, disponiéndose a un continuo dar 
y recibir, asumiendo una responsabilidad 
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conjunta por la orientación del trabajo y 
siendo capaces de construir soluciones 
para los problemas basados en el respeto 
por las diferencias y las particularidades 
individuales. En un trabajo de colaboración 
existe, necesariamente, una base común 
entre los distintos participantes, que tiene 
que ver con los objetivos y las formas de 
trabajo y de relación. (BOAVIDA; PONTE, 
2011, p. 129).

En este sentido, los mismos autores 
reconocen que “en realidad, la colaboración 
constituye una estrategia fundamental para 
lidiar con problemas que parecen demasiado 
pesados para ser enfrentados en términos 
puramente individuales” (p. 126). En nuestro 
caso, la colaboración entendida en este sentido, 
como la posibilidad de trabajar conjuntamente 
por un objetivo en común. De esa forma, esta 
investigación emergió y se constituyó como 
investigación colaborativa caracterizada por 
una mirada cualitativa con un enfoque crítico-
dialéctico (SÁNCHEZ, 1998); en ella concebimos 
los sujetos como el resultado de los procesos 
sociales, como transformadores de su medio y 
constructores de la historia. Este enfoque crítico-
dialéctico cuestiona la visión estática de la 
realidad, lo que posibilita ver el carácter dinámico 
e histórico de los fenómenos educativos. Desde 
esta perspectiva, se dirigen, la teoría y la 
práctica, hacia un pensar y actuar en un proceso 
cognitivo y transformador de la naturaleza; 
además, proponen presentar los conflictos e 
intereses de las situaciones o fenómenos.

El trabajo de campo se constituyó con 
dos visitas in-situ de los investigadores a la 
comunidad y dos visitas en la Universidad. En el 
diálogo de todas las voces de esta investigación 
emergieron cuatro categorías de análisis; 
para efecto de este artículo, y considerando 
los aportes que podemos ofrecer al campo de 
la Educación Matemática y especialmente 
de la Educación en general, presentamos dos 
categorías el currículo escolar indígena, relativo 
al conocimiento [matemático]: tensiones, 

sentidos e identidad y el maestro indígena 
Dule en situación de frontera, finalmente 
presentaremos algunas consideraciones.

El currículo escolar indígena, 
relativo al conocimiento 
[matemático]: tensiones, sentidos e 
identidad

La educación indígena del pueblo 
Dule en Colombia se ha discutido con mayor 
intensidad en los últimos 20 años, pues esta 
comunidad indígena ha venido participando 
de forma activa en el proceso de construcción 
de los marcos legales que regulan la educación 
indígena en el país, y con mayor fuerza, a 
partir de la reforma hecha a la constitución en 
1991, en la que se reconoce a las comunidades 
indígenas –a partir de su organización social, 
costumbres, lenguas, creencias y tradiciones—. 
En este sentido, el Ministerio de Educación 
Nacional —MEN—, en la Ley 115 de 1994, a 
partir del programa de Etnoeducación11 ha 
buscado implementar a nivel nacional el 
modelo de escuela nueva12 para comunidades 
afrodescendientes, campesinas e indígenas.

En la propuesta de escuela nueva, como 
lo señala el MEN (COLOMBIA, 2011a), se plantea 
el componente curricular y pedagógico desde 
aspectos metodológicos en el interior del aula y 
como facilitador de la articulación de las áreas 
obligatorias y fundamentales13. Esta visión da 

11-- La Etnoeducación es entendida en el artículo 55 de la Ley general 
de Educación 115 de 1994, “como la educación para grupos étnicos, la 
que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que 
poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y 
autóctonos”.  (COLOMBIA, 1994, p. 19).
12- - El modelo curricular de escuela nueva, como lo señala MEN 
(COLOMBIA, 2011a), que surgió en el país en la década de los años 70, 
como una propuesta para las necesidades educativas de los niños de 
primaria de las zonas rurales del país.
13-  Estas áreas son descritas en MEN (COLOMBIA, 1994) en el apartado 
de áreas obligatorias y fundamentales, en el capítulo 1, sección tercera, 
artículo 23. Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que 
comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios, son los siguientes: 
1. Ciencias naturales y educación ambiental. 2. Ciencias sociales, historia, 
geografía, constitución política y democracia. 3. Educación Artística. 4. 
Educación ética y en valores humanos. 5. Educación física, recreación 
y deportes. 6. Educación religiosa. 7. Humanidades, lengua castellana e 
idiomas extranjeros. 8. Matemáticas. 9. Tecnología e informática.
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indicios sobre la poca correspondencia de dicho 
modelo educativo con los contextos de estas 
comunidades, que adicionalmente entre ellas 
son diferentes –no solo en prácticas sociales, 
sino fundamentalmente en cosmogonías y 
cosmovisiones—.

En la búsqueda de interrelaciones 
en condiciones interculturales14 entre las 
propuestas gubernamentales y los deseos e 
intereses del pueblo Gunadule Colombiano, 
se han desarrollado diversos proyectos de 
investigación en torno al currículo escolar 
indígena Dule y la escuela del Estado como 
institución no indígena, pero que debe ser 
apropiada y (re)pensada por este pueblo: Green 
Stócel, Cardozo, y Ochoa (1995); en el 2010 
-el proceso que iniciaron en esta investigación 
comienza a tornarse centro de discusión en el 
Convenio MEN-Ibgigundiwala-; Green Stócel 
(2007; 2011) y Santacruz y Castaño (2012).

En la voz de Nazario Uribe como líder 
político de la comunidad, podemos ver la 
importancia que ha tenido para el pueblo 
Dule la discusión frente al currículo escolar 
indígena en relación con su plan de pervivencia 
cultural y su plan de salvaguarda15 en relación 
intercultural con otros pueblos,

Soy un convencido de que hay que luchar 
por el currículo propio, es una lucha, un 
proceso y hay que concientizar muy bien 
a la comunidad y explicarle muy bien los 
términos…porque confundimos la escuela 
con la educación…son términos que tenemos 
explicar para que sean más adecuados y que 
la gente entienda. (Fragmento de entrevista 
concedida para esta investigación por 
Nazario Uribe el 29 de octubre de 2011).

Vemos, en primer lugar, la existencia de 
una preocupación por unas políticas educativas 

14-- En el sentido de Walsh (2008).
15-- Bajo la sentencia T-025 de 2004 se explicita en el Auto 004/09 
expedidos por la Corte Constitucional busca que el Estado Colombiano 
proteja a 34 pueblos indígenas que están en riesgo de exterminio por 
desplazamiento, Los elementos centrales de esta sentencia están 
contemplados según la Corte Constitucional (2009).

que desconocen los procesos históricos y 
culturales de las comunidades y que privilegian 
a unos sobre otros; en segundo lugar, por la 
formación de maestros que trabajan en estos 
contextos; en tercer lugar, por un currículo escolar 
que se propone y cómo se propone. Esta última 
preocupación hace referencia especialmente 
a la disciplinarización y fragmentación16 de 
los conocimientos que son enseñados a niños 
y a jóvenes en sus comunidades, desde una 
institución llamada escuela. Vemos que las 
discusiones sobre el currículo se han limitado 
a la idea de cómo organizarlo o qué contenidos 
enseñar, desconociendo otros elementos que 
son constitutivos del mismo (SILVA, 2010). 
En esta visión del currículo, la función de la 
escuela y del docente, está dada bajo la idea de 
ejecutores de lo que se debe enseñar, significa 
seleccionar y organizar los objetivos, contenidos 
y estrategias formativas que encuadran a los 
sujetos en formación, con la finalidad de que 
esos estudiantes respondan positivamente a las 
pruebas estatales.

En ese sentido, Ferri afirma que 
la “definición de cuales contenidos son 
válidos y/o significativos en cada contexto 
escolar va depender de la compresión de 
cuáles conocimientos deben ser apropiados 
como productos de la cultura y como estas 
experiencias seguirán construyendo nuevos 
conocimientos” (2002, p. 88). Ferri señala, 
citando a Sacristán (1998), que los contenidos 
encaminados desde las reflexiones comunitarias 
en las comunidades indígenas, muestran “que 
los nuevos significados de los contenidos, no se 
encajan con facilidad en las áreas o disciplinas 
en las cuales tradicionalmente se ha distribuido 
el currículo […]” (p. 88). Al respecto, Monteiro 
y Mendes hacen un llamado al reconocer que,

[…] la valorización y la legitimación de 
prácticas y saberes excluidos del contexto 

16-- Este término lo comprendemos aquí, como la fragmentación dada 
al conocimiento en disciplinas: matemáticas, lengua castellana, ciencias 
naturales, religión, etc., pero también a la fragmentación de los cuerpos, de 
los tiempos y los espacios.
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escolar procuran, ante todo, permitir a los 
sujetos, no sólo su identificación con el 
ambiente escolar, entendiendo éste como 
un espacio por ellos comprendido, sino 
también su participación en debates que 
promuevan la interacción y la clarificación 
de las relaciones de poder que sustentan 
los procesos de legitimación de producción 
de saberes en las diferentes prácticas. 
(MONTEIRO; MENDES, 2011, p. 42).

Coincidimos con este llamado a integrar 
en las dinámicas escolares los conocimientos 
oriundos de las prácticas sociales, que no 
necesariamente son adjetivados en todas las 
culturas usando las mismas palabras. Ello nos 
explicitó la importancia de (re)pensar y discutir 
conjuntamente el currículo escolar propuesto 
para el pueblo Dule en función de una dialéctica 
entre conocimientos y prácticas sociales de 
forma indisciplinar17. Comprendiendo que,

[…] práctica social es toda acción o conjunto 
intencional y organizado de acciones 
físico-afectivas-intelectuales realizadas, 
en un tiempo y espacio determinados, por 
un conjunto de individuos, sobre el mundo 
material y/o humano y/o institucional 
y/o cultural, acciones estas que, por ser, 
siempre, y en cierta medida, y por un 
cierto período de tiempo, valorizadas 
por determinados segmentos sociales, 
adquieren una cierta estabilidad y se 
realizan con cierta regularidad. (MIGUEL; 
MIORIN, 2004, p. 165).

Así, asumimos en este proyecto que las 
prácticas sociales están en dialéctica con el 
conocimiento producido en la actividad humana, 
pues cuando se modifica la realidad externa 
al sujeto, al mismo tiempo se transforman 
diversas cualidades de los conocimientos que 
ya se tenían apropiados. En palabras de Lenin 
“la dialéctica puede ser concisamente definida 

17-  -  En el sentido de Miguel (2010).

como la doctrina de la unidad de opuestos” 
(LENIN, 1977 apud DAVIDOV, 1988, p. 17); es 
decir, mientras que desde las prácticas sociales 
el hombre se ve enfrentado a nuevas situaciones, 
los conocimientos que inicialmente se asociaban 
a dicha actividad humana simultáneamente se 
ven modificados, pues no son suficientes para 
el desarrollo de la actividad a ser ejecutada.

Es posible identificar en la voz del 
profesor Francisco Martínez cómo las prácticas 
sociales y el conocimiento se tornan unidad 
y como desde dicha interacción dialéctica 
hombre-naturaleza se posibilitan más elementos 
en nuestro caminar sobre la (re)significar el 
concepto de currículo escolar indígena relativo 
al conocimiento [matemático] desde una 
perspectiva indisciplinar,

En la escuela del Estado, en el salón, uno 
hace teorías…En cambio en la práctica 
social uno trabaja es practicando, uno da 
más conocimientos, ya uno ve el camino 
de lo que quiere hacer. Uno calcula o 
también puede dividir. Ahí salen muchas 
cosas… El cultivo del plátano no solo sirve 
para saber matemáticas sino también para 
alimentar y para la medicina. (Fragmento 
de trabajo de discusión desarrollado para 
esta investigación el 27 de julio de 2011).

Las palabras del profesor hacen 
referencia a que las prácticas sociales en las que 
se movilizan los conocimientos [matemáticos] 
en la comunidad, deben ser comprendidas 
desde la sabiduría indígena de este pueblo 
caracterizada por una fuerte relación con la 
Madre Tierra que se refleja en su cosmogonía 
y cosmovisión, de la cual los conocimientos 
eurocéntricos que llegan a la comunidad, 
por medio de la escuela, carecen. Se pone de 
manifiesto, que los sentidos y significados que 
son producidos en las prácticas culturales en 
ambas culturas son legitimados18 y valorizados 
de formas diferentes. Por ejemplo,

18- - El término legitimación será asumido aquí de acuerdo con Monteiro, 
Sena y Santos como “la aceptación y validación de los conceptos y valores 
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En la cultura Dule los números 4, 8 y 12 
están cargados de simbolismos: el hombre 
en el universo se encuentra en el cuarto 
nivel; son cuatro los días del encierro 
de la niña en la primera menstruación19; 
son cuatro los troncos para el fuego que 
son imprescindibles para el casamiento; 
son cuatro días de acercamiento que 
debe darse en los recién casados, antes 
de la unión real; son cuatro las etapas de 
prueba que ha pasado la Madre Tierra y 
cuatro los nombres que ha recibido el 
continente de Abya Yala: Gwalagun Yala, 
Dagargun Yala, Yaladingua Yala, Abya 
Yala; ocho los hermanos que lucharon 
contra el mal; Ibeorgun enseña doce tipos 
de gammdur igar (flautas); según el Sagla 
Igwanabiginya, son doce los grandes 
nergan que bajaron después de Orgun. 
(WAGUA; GREEN STÓCEL, 2005 apud 
GREEN STÓCEL, 2011, p. 167).

La Madre Tierra se torna centro de la 
cosmogonía y cosmovisión del pueblo Dule; de 
esa forma guía y da sentido a los conocimientos 
que han sido producto de las interacciones entre 
hombre y Madre Tierra o Nabgwana20. De este 
modo, pensar otra escuela y otro currículo escolar 
indígena relativo al conocimiento [matemático] 
para la comunidad Dule supone considerar el 
espacio escolar como un lugar de diálogo y de 
debate, un lugar de encuentro entre culturas con 
conocimientos [matemáticos] diferenciados, un 
lugar donde se dé cabida a las subjetividades 
de los alumnos. Una escuela que se configure 
como un espacio de diálogo entre culturas, en 
la que no se sobrepongan unos conocimientos 
sobre otros, que sea posible comprender, atender 
y asumir la diversidad cultural.

por los grupos que los utilizan. Está legitimación no es única y universal, no 
es una verdad abstracta y totalitaria, por el contrario, ella representa una 
relación dialéctica de opresión y resistencia, dependiendo de la forma con 
que se hace presente en el grupo…” (2007, p. 52).
19-- Tanto para el encerramiento de la niña como en el casamiento, los 
días son ocho para las comunidades Gunadule en Arquía (Chocó) y Caimán 
Nuevo (Urabá) en Colombia.
2�- Nombre que se da a la Madre Tierra en Dule, madre de la abundancia.

En este sentido, es necesario comprender, 
como lo plantea Silva (2010) y como lo asumimos 
nosotros, que hablar de currículo escolar no es 
apenas preguntarnos y respondernos por el qué 
enseñar. En esta perspectiva crítica, el autor 
plantea que a la hora de pensarnos el currículo, 
nos corresponde, también, indagar respecto al 
¿por qué son pertinentes unos conocimientos y 
no otros?, ¿cómo enseñar?, ¿para qué enseñar?, 
y, fundamentalmente, ¿a quién se enseña? Estas 
preguntas implican negociaciones y discusiones 
de orden epistemológico, pero sobre todo de 
orden ontológico, pues el currículo escolar es un 
asunto de identidad. Además, para este autor,

[…] Un currículo desde la perspectiva 
crítica no puede pasar de largo sobre las 
preocupaciones y vivencias centrales de 
los niños y jóvenes de este tiempo, […], 
es tornarlo relevante para la vida social 
de esta convulsionada época. Evaluar en 
qué medida el currículo está implicado 
con estas cuestiones puede ser una 
forma de reconocer su carácter crítico y 
descolonizador. (SILVA, 1998, p. 8).

Estos planteamientos nos ayudan a centrar 
las discusiones sobre el currículo en la pregunta 
¿a quién enseño? Y no en la pregunta ¿qué 
enseño? En ese sentido, se abre la posibilidad de 
reconocer a los sujetos desde el lugar que ocupan 
en el mundo. Sujetos que hacen parte de ciertas 
prácticas sociales; sujetos con intereses y visiones 
diversas; sujetos con diferentes maneras de 
comprender la realidad. Es decir, en la perspectiva 
crítica del currículo, en la cual apostamos, se 
busca la recuperación de un sujeto olvidado. Un 
sujeto pensado desde los productos evaluables 
y medibles (en su hacer y en su saber), apenas, 
derivados de sus conocimientos impartidos en las 
escuelas del Estado.

La propuesta de pensar un currículo 
crítico, implica además “[…] entender el saber/
hacer matemático a lo largo de la historia de 
la humanidad, contextualizado en diferentes 
grupos de interés, comunidades, pueblos y 
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naciones” (D’AMBROSIO, 2008, p. 17). Esto 
significa algo más que hacer un reconocimiento 
del saber/ hacer matemático en los pueblos, se 
trata de entender lo que en estos pueblos se 
produce como conocimientos [matemáticos] en 
relación con los desarrollos históricos, sociales, 
políticos, económicos y culturales propios de 
un grupo humano, como lo plantea el programa 
de investigación de Etnomatemática. Lo que 
significa, que es necesario no comparar los 
cocimientos de las comunidades indígenas con 
el conocimiento en el cual hemos sido formados 
—el de la cultura occidental. De lo que se trata 
es de entender el saber/hacer producido allí, en 
cada pueblo, desde sus dinámicas, desde sus 
lógicas. La validación de éste conocimiento 
solo tiene sentido en la cultura en la que se 
desarrolla, vimos que en esta comunidad hay 
tensiones referidas a la compresión del término 
matemáticas, esas matemáticas disciplinares 
que aparecen el currículo escolar desconectado 
da cotidianidad. Existen diferentes sentidos 
producidos hacia ese término, tanto desde las 
comunidades académicas occidentales como 
desde la comunidad Dule. Por ejemplo, en las 
raíces lingüísticas ancestrales del pueblo Dule 
no existe la palabra matemáticas.

A raíz de la dicotomía que se ha 
generado en los currículos escolares entre los 
saberes escolares relativos al conocimiento 
[matemático] y los saberes cotidianos, oriundos 
de las prácticas sociales, se ha generado un 
tipo exclusión provocada por el conocimiento 
(KNIJNIK, 1997), dicha dicotomía, dicha 
exclusión, está centrada en la ausencia de los 
conocimientos [matemáticos] de las prácticas 
sociales de los alumnos en el currículo escolar.

En palabras de Monteiro (2005) cuando 
los saberes escolares desconocen o deslegitiman 
otra forma de conocimientos y de saberes, se 
genera un modo de exclusión social, pues esto 
conlleva a la deslegitimación de las prácticas 
sociales que dan sustento a dichos saberes. 
Estos planteamientos hacen referencia a que 
una de las formas de exclusión producida en 
el currículo escolar se da cuando este legitima 

determinados conocimientos y silencia otros, 
como es el caso de la comunidad Dule de Alto 
Caimán. En este sentido coincidimos con Silva 
cuando afirma que,

El currículo de la escuela está basado en 
la cultura dominante: él se expresa en un 
lenguaje dominante, él es transmitido a 
través del código cultural dominante. Los 
niños de las clases dominantes pueden 
fácilmente comprender ese código, pues 
durante toda su vida en ellos estuvieron 
todo el tiempo inmersos, en esos códigos, 
[…]. En contraste, para los niños y los 
jóvenes de las clases dominadas, ese código 
es simplemente indescifrable. Ellos no saben 
de lo que se trata […]. El resultado es que los 
niños y jóvenes de las clases dominadas solo 
pueden enfrentar el fracaso, quedándose en 
el camino (SILVA, 2010, p. 35).

Otro aspecto que podemos analizar, es que 
desde la escuela Estado se piensa la formación 
de sujetos en relación con unos conocimientos 
[matemáticos] que han sido configurados desde 
la cultura occidental —o dominante—. En ese 
sentido, el currículo escolar indígena busca 
reflejar la idea de que en la escuela del Estado 
se relativicen las normas que rigen el calendario 
y el ritmo de las actividades escolares, para que 
de esa forma los niños y maestros indígenas 
puedan asistir a las actividades de las escuelas 
ancestrales de forma paralela.

Las reflexiones teóricas que hasta 
ahora hemos expuesto, y la lectura desde 
el diálogo con la comunidad Dule nos 
posibilitaron el cuestionamiento a lo que hoy 
llamamos —desde occidente— de conocimiento 
[matemático]. Para la comunidad Dule, el 
conocimiento [matemático] no existe, en la 
lectura que occidente lo comprende. Para 
la cultura Dule existe el conocimiento.  Es 
por ello que en este trabajo hemos optado 
por hablar del conocimiento [matemático]. 
En palabras de los sailas Jaime Melendres y 
Faustino Vicente Arteaga,
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Nuestros conocimientos son ancestrales, 
porque cada pueblo de acuerdo a 
su origen tiene su historia de donde 
originó21. Porque cada cultura tiene su 
mundo de conocimientos, su filosofía y 
por la evolución del tiempo también va 
cambiando su modo de pensar; pero se 
sigue conservando lo que uno es. En nuestro 
caso se sigue siendo Dule. (Fragmento de 
trabajo de discusión desarrollado para esta 
investigación el 20 de abril de 2012).

En esa misma dirección, por ejemplo, 
Scandiuzzi (2009) desde un estudio realizado 
en el Parque Nacional del Xingu en Brasil con 
el pueblo indígena de Kuikuro, plantea que 
cuando se trata de educación indígena,

[…] creemos que hablar de matemática 
(producida por la cultura blanca escolar) para 
ese grupo suena como un mensaje de afuera. 
Para los más sensibilizados con la historia de 
su pueblo, es hablar de conquista, es hablar 
de algo construido por el dominador, que 
se sirve de esos instrumentos para ejercer 
su dominio. Estamos procurando mezclar 
agua y aceite: matemática e indígena. Es 
evidente que la mistura se logra. […] todo 
será hecho para satisfacer el cumplimiento 
de un programa, de requisitos mínimos para 
que el indígena obtenga algunos créditos 
y acumule credenciales, para salir de la 
condición natural de incapaz. (SCANDIUZZI, 
2009, p. 18).

Hacer parte de una cultura es apropiarse 
de un cuerpo de conocimientos, generados desde, 
para y en las prácticas sociales, que posibilitan 
interactuar con los sujetos de manera individual 
y colectiva. Así, en esa interacción se construyen, 
legitiman y validan conocimientos para 
construir nuevos conocimientos e instrumentos 
que permitan al hombre vivir mejor, que 
posibiliten el desarrollo de las prácticas sociales 

21- La cursiva es nuestra.

de forma más rápida. Puesto que las necesidades 
del hombre tienen tanto un carácter individual 
como colectivo y los conocimientos asociados a 
ellas se transforman al igual que las prácticas 
sociales. En palabras del profesor Richard Nixon 
Cuellar: “ahora entendí que las prácticas sociales 
no solamente son cultivos, sino que es todo lo 
que hacemos en la comunidad22: reuniones, 
cantos de arrullo, tejer molas, chaquiras, elaborar 
canastos” (Fragmento de trabajo de discusión 
desarrollado para esta investigación el 28 de julio 
de 2011) y allí es justamente donde se movilizan 
conocimientos que permiten que dichas prácticas 
se desarrollen de forma inequívoca.

Esta postura nos lleva a reconocer que el 
conocimiento [matemático] Dule tiene sentido 
en la medida en que se reconocen las raíces 
culturales e históricas, y en la medida en que 
dicho conocimiento esté relacionado con la 
búsqueda de respuestas a problemas que se 
presentan en las necesidades originarias de las 
prácticas. Para el pueblo Dule las matemáticas, 
como todo tipo de conocimiento, hacen 
parte de cada una de sus prácticas sociales, 
de sus escuelas ancestrales; el conocimiento 
milenario no es fragmentado y hace parte de 
los significados de vida23.

Se han venido construyendo propuestas 
que consideran como principios fundamentales 
la cosmogonía Dule como MEN-Ibgigundiwala 
(2011b), en la que el congreso Gunadule de 
Colombia ha tejido una propuesta para pensar 
la educación de jóvenes, niños y adultos en la 
búsqueda de conservación de la identidad Dule, 
en las palabras Richard Nixon Cuéllar,

[…] nosotros los pueblos indígenas [como el 
Dule] estamos buscando fortalecer nuestra 
cultura, las historias ancestrales, nuestras 
tradiciones y costumbres, las que tenemos 
en nuestro pueblo. Entonces a partir de 

22-- La cursiva es nuestra.
23-- Los significados de vida, es una herramienta que propone Green 
Stócel (2011) para indagar por el origen de las palabras de la lengua Dule y 
desde allí conocer el alma y el sentido de las cosas que el pueblo Gunadule 
viene recreando desde su existencia. Este aspecto será profundizado en la 
última categoría de análisis que se presenta en esta investigación.
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ahí nace este proyecto; para pensar un 
poco más sobre las matemáticas Dule y 
continuar investigando. (Fragmento de 
trabajo de discusión desarrollado para 
esta investigación del 29 de julio de 2011).

Se pone de manifiesto que una de las 
tensiones de fondo en lo referido a la escuela 
y al currículo escolar está relacionada con las 
formas de organización temporal y espacial 
de la educación por parte del Estado. Las 
acciones del maestro, en la escuela del Estado, 
son muy limitadas para generar relaciones con 
las escuelas ancestrales24. En este sentido, en 
el convenio MEN-Ibgigundiwala25(2011c) se 
reconoce que las discusiones sobre el currículo 
escolar para la comunidad Dule están centradas 
en medio de tensiones de poder:

Todo lo referente a la educación se debe 
a un pensamiento político26 Dule; desde 
ahí decidimos y posicionamos qué es lo 
que queremos como pueblo, nuestro punto 
de vista. Este proyecto es esencialmente 
político en la medida que representa una 
posición sobre la educación nuestra y la 
que proponen otros pueblos o naciones, tal 
es el caso de la educación oficial que se 
imparte en la nación colombiana desde su 
gobierno central… Se busca complementar 
el saber propio con saberes y herramientas 
del saber occidental y de otros saberes que 
sirvan en nuestro propósito de alimentar el 
proyecto de la vida… (MEN- Ibgigundiwala, 
2011b, p. 4).

24-- Son las escuelas relativas a las prácticas sociales y elementos 
culturales que nutren la identidad del pueblo Dule desde la historia ancestral. 
Estas escuelas son constitutivas de la Casa del Congreso. Algunas de 
ellas son: escuela de hamacas, escuela de artesanías, escuela de música 
y danza, escuela de comidas y bebidas, escuelas especializadas (cantos 
terapéuticos, botánico, Sagla (cacique), nele (chamán), historiador…). Aquí 
son fundamentales las prácticas sociales para la formación integral en la 
familia, el Congreso, la Madre Tierra y el Cosmos.
25-- Este es un Convenio entre el Estado y el pueblo Dule colombiano 
enmarcado en la sentencia constitucional T-025 de 2004. En este convenio 
se desarrolló un trabajo centrado sobre el currículo escolar indígena Dule y 
la educación del pueblo Dule.
26- La cursiva es nuestra.

Estas tensiones se hacen más fuertes 
cuando se trata de pensar e investigar la 
producción de conocimiento [matemático] 
en culturas indígenas. Lo anterior en nuestra 
investigación ha significado el encuentro 
con otros sentidos, otras miradas, otras 
historias en relación con la construcción del 
conocimiento [matemático] del pueblo Dule.

El maestro indígena Dule en 
situación de frontera

En este proceso de investigación emergió 
como elemento fundamental la experiencia de 
los profesores indígenas en sus comunidades, 
pues como Silva (2010) lo plantea, el currículo 
escolar indígena se convierte en un espacio de 
producción y creación de significados, pues, en 
el currículo se producen sentidos e significaos 
sobre los diferentes campos y actividades 
sociales; en él se trabaja sobre materiales 
culturalmente existentes. Así, dice este autor, el 
currículo es entonces lugar, espacio, territorio, 
pero ante todo es un espacio de relaciones de 
poder en el que se pone en juego la constitución 
de la identidad. En la escuela del Estado, dice 
Nazario, se tienen unos tiempos y espacios 
definidos, pues los maestros,

[…] tienen dos gobiernos, el propio y el 
del Estado. La comunidad lo certifica para 
que ocupe un cargo y luego lo nombran, 
pero ahí ya el jefe es otro27, el Estado… 
Pero cada indígena que se va formando, 
debe pensar en lo suyo, debe llevar su 
cultura, su identidad y creer en lo suyo, 
debe relacionarse... El maestro de hoy debe 
ser estratégico, si la autoridad no da, ellos 
deben empezar a dar para que la autoridad 
dé, y las autoridades también deben dar 
para que los maestros den, si no es así va a 
ser muy difícil... (Fragmento de entrevista 
concedida para esta investigación por 
Nazario Uribe el 27 de julio de 2011).

27-- La cursiva es nuestra.
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Al confrontar las diversas situaciones 
que han emergido en las universidades y en las 
diferentes comunidades indígenas, respecto a 
la formación de maestros indígenas, en nuestra 
investigación fue posible encontrar algunos 
elementos que nutren las discusiones sobre 
cómo el maestro indígena Dule, que trabaja en 
la escuela del Estado y que al mismo tiempo 
debe seguir las propuestas de su comunidad 
desde la Casa del Congreso, se encuentra en 
un punto de frontera entre dos culturas, entre 
dos espacios. Entendemos por frontera, en el 
sentido de Silva,

Que esta no es una línea, la frontera es 
uno de los elementos comunicación social 
que tiene una función reguladora. Es la 
expresión de un equilibrio dinámico en el 
que no solamente se encuentra el sistema 
territorial… Las fronteras representan 
mucho más que una mera división y 
unificación de dos puntos diversos; ir 
más allá de las fronteras geográficas, es 
un campo de diversidad. Es un encuentro 
con los “diferentes” no solo desde lo 
físico, sino también desde lo social. Y este 
espacio es que las relaciones se forman y se 
deforman; se complementan y dan forma 
a la diversidad y la cultura. (RAFFESTIN, 
2005 apud SILVA, 2010a, p. 213).

En este sentido, las fronteras representan 
más que una división de un espacio físico; ellas 
también representan diversos puntos de vista, 
obstáculos o conflictos en los que los maestros 
indígenas están incluidos.

Diferente del maestro no indígena, la 
investidura de maestro indígena no implica ser 
apenas un profesional y aprender a manejar 
los intereses de dos puntos de vista para el 
trabajo en el aula. Ser maestro indígena exige, 
también y fundamentalmente, estar incluido en 
un proyecto de vida comunitario. Además, el 
maestro indígena Dule debe mediar entre dos 
culturas: en el aula clase, pues la comunidad 
le asigna la responsabilidad de enseñar a los 

niños la propia cultura, pero el Estado le pide 
responder por los contenidos curriculares que 
fueron establecidos frente desde el modelo 
educativo de escuela nueva. En este sentido 
el saila Jaime Melendres hace un llamado 
a los maestros para afrontar en la escuela la 
enseñanza dialógica de la cultura occidental y 
la cultura Dule pues,

Debemos [Los Dule] estudiar ambos 
conocimientos, si solamente estudiamos 
el conocimiento del otro significará la 
muerte de la cultura Dule, prevalecerá la 
otra cultura, no la de nosotros, por lo tanto 
ocasionará el aumento y la penetración 
de la otra cultura en nuestros sistemas de 
valores y la autoestima de ser Dule. En 
ese sentido, las generaciones que vienen 
detrás de nosotros vendrán sin memoria, 
sin cultura y sometidas a la pobreza. 
(Fragmento de entrevista concedida para 
esta investigación por Jaime Melendres el 
21 de abril de 2012).

Así, el maestro indígena Dule, incluso 
dentro de los marcos legales establecidos por 
el Estado se encuentra como mediador entre 
las dos culturas. Respecto a la formación que 
ha sido ofrecida a los maestros indígenas desde 
el Estado, se ha cuestionado la idea de formar 
a los maestros indígenas para que traduzcan 
en la escuela del Estado los conocimientos 
culturales, provenientes de las prácticas 
sociales, en los conocimientos occidentales. 
Estos cuestionamientos están relacionados, 
como lo expresa Nazario Uribe, con la historia 
del pueblo Dule en relación con la educación de 
los niños, niñas y jóvenes,

Hasta donde me contaron mis abuelos, 
mi papá y mi mamá, prácticamente la 
educación del pueblo Dule era desde 
los padres, dese la comunidad, desde los 
sabios. No había lo que hoy se llama una 
universidad, un colegio o una escuela; 
esas son cosas totalmente ajenas al pueblo 
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Dule… Entonces, la educación dentro de 
la formación de pueblo Dule era como 
ambulatoria… Y para tomar la tarjeta 
profesional acudían a un sabio en un 
tiempo determinado definiendo lo que 
querían aprender… Por ejemplo, botánica, 
canto, medicina... (Fragmento de entrevista 
concedida para esta investigación por 
Nazario Uribe el 29 de julio de 2011).

De ese modo, hay diferencias entre la forma 
de pensar del pueblo Dule frente a la formación 
de sus hijos, y el pensamiento y la forma de 
organización occidental de la escuela y sus 
currículos. Esto muestra, una vez más, el cuidado 
que ha de tenerse de parte de investigadores y de 
instituciones formadoras de maestros, al intentar 
diálogos interculturales en sus propuestas de 
formación. Pues, contrario a las creencias de los 
currículos occidentales, los saberes y prácticas 
sociales de los pueblos originarios de Abya Yala 
—pueblos Dule— no son asunto del pasado; esos 
saberes y prácticas siguen vivos. En palabras de 
Richard Nixon Cuéllar,

Nosotros los maestros estamos en medio 
de muchas posiciones… Por ejemplo, los 
padres de familia dicen: nosotros vamos a 
decir qué es lo que ustedes van a enseñar, 
pues ustedes deben hacer lo que nosotros 
decimos con nuestros hijos. Luego, los 
padres nos dicen que debemos enseñar 
solo español, ciencias y sociales. Pero los 
sabios dicen otras cosas. (Fragmento de 
trabajo de discusión desarrollado para esta 
investigación el 26 de julio de 2011).

Este lugar de habitar en una frontera, 
en la que se encuentran los maestros indígenas 
Dule, también es una posición de frontera para 
quienes, de una u otra forma, están pensándose 
la educación indígena del pueblo Dule —los 
sabios, la propia comunidad Dule, y algunos 
investigadores. Para cada uno de ellos siguen 
existiendo puntos de frontera frente a la escuela 
del Estado y a la casa del congreso, ya que con 

el proyecto de un sistema educativo propio 
“se busca conservar la vida del Pueblo Dule y 
proteger la Madre Tierra. Esto no lo garantiza 
sólo el Pueblo Dule: hace parte de un tejido de 
saberes y acciones con otros pueblos y otros 
pensamientos” (MEN- Ibigundiguala 2011b, p. 3).

A modo de conclusiones

Era objetivo de este artículo mostrar 
algunos de los hallazgos de nuestra investigación 
basados en dos de las categorías emergentes 
referidas a elementos que nos posibilitaran 
ver cómo los maestros Dule han venido (re)
significando el currículo escolar indígena 
relativo al conocimiento [matemático] desde 
y para las prácticas sociales de la comunidad 
de Alto Caimán en diálogo intercultural con la 
escuela del Estado.

En primer lugar, es necesario reconocer 
el papel que en dicho proceso ha tenido la 
investigación colaborativa desde el cual 
asumimos el desarrollo de la investigación, 
pues los maestros resaltaron la importancia de 
tener la posibilidad de reunir a personas con 
diferentes experiencias y diferentes formas de 
mirar el mismo objeto investigado (el currículo), 
ya que se posibilitaron marcos interpretativos 
más amplios. Investigar colaborativamente fue 
importante para tejer y destejer la problemática 
y las alternativas concretas frente al proceso 
de (re)significación del currículo escolar, 
relativo al conocimiento [matemático], que 
venía siendo discutido, también desde otros 
proyectos políticos y educativos, por el pueblo 
colombiano Dule.

La (re)significación del currículo escolar 
indígena, relativo al conocimiento [matemático], 
desde la mirada del maestro indígena Dule, se 
vio influenciada por la perspectiva crítica del 
currículo desde la cual asumimos desarrollar 
esta investigación y los diversos encuentros 
y actividades. Esta perspectiva, posibilitó que 
los maestros, más que preocuparse por los 
contenidos escolares, centraran su mirada 
en los sujetos que desde la comunidad se 
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quiere formar. Lo anterior lo evidenciamos en 
diferentes momentos desde la voz del maestro 
indígena Francisco Martínez quien ha venido 
planteando que se haga efectiva la posibilidad 
de interacciones interculturales entre la escuela 
del Estado, la comunidad y los sagalamala.

En este proceso de (re)significación de los 
maestros, comprendimos que para el currículo 
escolar indígena —siempre en construcción— es 
fundamental considerar las prácticas sociales 
en unidad dialéctica con los conocimientos 
[matemáticos], de forma indisciplinar. Por 
eso nuestra apuesta de (re)significación del 
currículo desde y para las prácticas sociales de 
la comunidad Dule de Alto Caimán. Por otro 
lado, identificamos, desde la comunidad, los 
sailas y desde los maestros, un cuestionamiento 
hacia los saberes dominantes presentados en la 
escuela del Estado, pues estos no están asociados 
a sus prácticas sociales y a los conocimientos 
[matemáticos] que en ellas son producidos, 
legitimados y validados. Este es un llamado a 
reconocer que también la cultura Dule tiene 
unos conocimientos que le son propios y que 
constituyen la identidad del Dule.

De este modo, el diálogo con la comunidad 
Dule nos ha posibilitado el cuestionamiento 
de lo que hoy llamamos —desde occidente— el 
conocimiento [matemático]. Para la comunidad 
Dule, el conocimiento [matemático] no existe, 
en la lectura que occidente lo comprende. Para 
la cultura Dule existe el conocimiento. La 
cultura Dule no disciplinariza, como occidente, 
el conocimiento. Es por ello que en este trabajo 
hemos optado por hablar del conocimiento 
[matemático]. En esta dirección los sailas Jaime 
Melendres y Faustino Vicente Arteaga nos dijeron,

La palabra matemática no existe en 
nuestra cultura, existen los valores, contar, 
medir. Por ejemplo: en la construcción de 
vivienda, los Dule no dicen que la casa 
es matemática, sino que ella [la casa] 
tiene unos sentidos, unos significados, 
unos conocimientos y unas acciones 
relacionadas con el hombre [con los 

Guna]. Los horcones largos son caciques, 
los pequeños son voceros; todo completo, 
la casa, significa la comunidad. Si miramos 
la casa completa, vamos a ver que todas las 
partes son cortadas exactamente, es decir, 
los cálculos son exactos.  (Fragmento de 
trabajo de discusión desarrollado para esta 
investigación el 20 de abril de 2012).

En este caso, no queremos más referirnos 
al conocimiento de esta comunidad de forma 
disciplinarizada; es decir hablaremos de 
conocimiento y abandonamos la idea de 
hablar —disciplinaria y fragmentadamente— de 
conocimiento matemático pues en la cultura 
Dule no se disciplinariza el conocimiento en 
la lectura en que occidente lo comprende y lo 
efectiva mediante la escuela y el currículo.  Es 
por ello que en este trabajo hemos optado por 
hablar del conocimiento [matemático] entre 
corchetes, con la finalidad de problematizar el 
uso de esta palabra para adjetivar o dar sentido 
a prácticas culturales que son de otra forma de 
vida que no tiene como referencia las creencias 
y formas de pensamiento occidentales.

Finalmente, consideramos que el proceso 
vivido con esta investigación ha posibilitado 
a los maestros indígenas mirar el currículo 
escolar indígena Dule como un espacio en el 
que se exponen y se ratifican las creencias y los 
conocimientos de su cultura; como un espacio 
dinámico y constitutivo de la identidad del 
pueblo Dule. Este espacio de identidad hace más 
evidente cada uno de los ejes fundamentales 
de la cosmogonía y la cosmovisión Dule; 
ejes basados en el respeto a la Madre Tierra. 
Es desde la Madre Tierra que es posible 
entender, por ejemplo, y con mayor claridad, 
los conocimientos [matemáticos] que circulan 
en las prácticas sociales. En esta propuesta 
tejida de sueños, pero contundente en la 
conservación de la identidad Dule, el currículo 
escolar indígena se convierte en un espacio de 
producción y creación de significados, pues, 
como Silva (2009) lo plantea, en el currículo 
se producen sentidos e significados sobre los 
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diferentes campos y actividades sociales; en 
él se trabaja sobre materiales culturalmente 
existentes. Así, dice este autor, el currículo es 
entonces lugar, espacio, territorio, pero ante 
todo es un espacio de relaciones de poder en 
el que se pone en juego la constitución de la 
identidad como una producción social, que 
nunca está completa, que está siempre en 

proceso, y es siempre construida en el interior, 
y no fuera de los procesos de significación, en 
los que los significados y las prácticas sociales 
adquieren sentido. Para este autor la identidad 
está íntimamente relacionada con los procesos 
de producción de la diferencia, por medio de los 
cuales los grupos culturales de definen y son 
definidos por otros grupos.
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Elementos espirituais, simbólicos e afetivos na 
construção da escola mbyá guaraniI

Beatriz Osorio StumpfII

Maria Aparecida BergamaschiIII

Resumo

Historicamente a escola foi imposta aos povos indígenas, por vezes 
de forma violenta. Porém, quando inserida ao cotidiano das aldeias 
e conduzida de acordo com os preceitos de cada povo, em muitos 
aspectos é apropriada por esses coletivos. No processo de construção 
da escola específica, diferenciada e intercultural, o povo mbyá 
guarani vive um momento de reflexão acerca dessa instituição 
educativa. Este artigo aprofunda reflexões sobre o processo de 
construção da escola a partir de observações e convivências 
realizadas em aldeias mbyá guarani do Rio Grande do Sul. Por 
meio de intensa etnografia que registrou vivências, diálogos e 
reflexões dentro e fora da escola, foram observadas as dimensões 
da espiritualidade e da afetividade na aprendizagem cognitiva, no 
desenvolvimento de habilidades e na internalização de valores. 
Estes elementos são aqui apresentados na forma de um diálogo 
com a educação proposta pelo paradigma indígena comunitário do 
Bem viver, mostrados como potencialidades para a construção da 
escola específica, diferenciada e intercultural. A vida mbyá guarani 
apresenta elementos vivenciais complexos, presentes nos processos 
educacionais próprios e consolidam uma continuidade milenar. 
No entanto, precisam também se constituir como fundamento na 
construção da escola diferenciada, contribuindo para uma afirmação 
cultural, junto ao acesso a tecnologias e conhecimentos de outras 
culturas. A espiritualidade, a sensibilidade, o simbolismo, a vivência 
e a arte constituem alguns elementos que estão se inserindo na 
construção da escola mbyá guarani por serem fundamentais na 
educação desse povo.
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Spiritual, symbolic and affective elements in the 
construction of the mbyá-guarani school I* 

Beatriz Osorio StumpfII

Maria Aparecida BergamaschiIII

Abstract

The school has historically been imposed on indigenous peoples, 
in some cases through violence. However, when school is included 
in villages’ daily lives and does not go against the precepts of each 
community, it is in many ways suitable for these collectives. In the 
process of constructing a specific, differentiated and intercultural 
school, the Mbyá-Guarani people are going through a time of 
reflection regarding this educational institution. This article deepens 
reflections on the process of constructing the school based on 
observations and first-hand experiences in the Mbyá-Guarani villages 
of Rio Grande do Sul state. Dimensions of spirituality and affectivity 
in cognitive learning, skills development and internalization of 
values were observed through intense ethnography that involved 
recording experiences, dialogues and reflections inside and outside 
school. These elements are presented here in the form of a dialogue 
with the education proposed by the indigenous community paradigm 
of Living well, which are shown as possibilities for constructing a 
specific, differentiated and intercultural school. Mbyá-Guarani life 
involves complex existential elements that are present in their own 
educational processes and that consolidate an ancient continuity. 
However, they must also be a foundation for constructing the school, 
contributing to a cultural affirmation, along with access to the 
technology and knowledge of other cultures. Spirituality, sensitivity, 
symbolism, experience, and art are some of the elements that are 
being inserted into the construction of the Mbyá-Guarani school as 
essencial aspects in the education of this people.
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Introdução

Os Mbyá Guarani vivem, na atualidade, 
um momento de reflexão sobre a educação 
escolar, envolvidos no processo de construção 
de uma escola indígena diferenciada e 
intercultural. Trata-se de um povo que possui 
um sistema educacional próprio, fundamentado 
na sua cosmologia, através do qual tem mantido 
uma continuidade cultural durante milhares de 
anos, apesar da pressão colonial dos últimos 
séculos, que incluiu a imposição de uma visão 
educacional integracionista, a qual visava a 
assimilação dos povos ameríndios à cultura 
hegemônica nacional.

Para fugir dessa pressão colonial, 
buscaram regiões de mata, onde se mantiveram 
por um significativo período, especialmente no 
Paraguai. Ao final do século XIX, as mudanças 
econômicas, sociais e políticas afetaram também 
regiões onde, prioritariamente, viviam os Mbyá 
Guarani e produziram movimentos para esse 
povo, que buscou outros territórios considerados 
por eles ancestrais e toraram-se mais visíveis para 
as cidades. Porém, mantiveram-se em grande 
parte alheios à escola, ou com adesões localizadas 
e não contínuas. Em um tempo mais recente, nas 
últimas décadas do século XX, começam a aceitar 
e até mesmo a reivindicar escolas.

No Brasil, a partir da Constituição Federal 
de 1988, que contempla encaminhamentos 
das lutas dos povos indígenas organizados, 
produziu-se uma legislação que favorece as 
escolas indígenas específicas, que reconhecem 
seus processos próprios de aprendizagem, 
o uso escolar das línguas originárias, o 
bilinguismo e a interculturalidade. No entanto, 
a implantação dessas escolas, apesar dos 
avanços, ainda enfrenta dificuldades e desafios, 
incluindo limites no reconhecimento do caráter 
diferenciado dessas instituições e falta de 
autonomia de um sistema próprio de gestão 
que possa acolher mudanças que contemplem 
modos de vida mbyá guarani.

Contudo, observa-se, no início de século 
XXI, um processo de ampliação de escolas 

mbyá guarani, em que esses coletivos indígenas 
vão se apropriando da instituição. Em algumas 
situações, a escola se torna também espaço para 
a afirmação da tradição e identidades, com a 
valorização de aspectos históricos, linguísticos e 
culturais. Porém, o que mais buscam é o acesso a 
conhecimentos e tecnologias da cultura ocidental, 
com objetivos de fortalecer a autonomia, avançar 
na conquista de direitos e construir outros tipos de 
relação com a sociedade nacional, especialmente 
com o Estado. Requisitam a escola porque é 
importante aprender o português e dominar a 
escrita e a leitura.

Bergamaschi (2010, p. 136), através 
de estudos etnográficos com os Guarani e os 
Kaingang, evidencia esta trajetória de apro-
priação da instituição escolar na construção de 
projetos pedagógicos diferenciados. A autora 
chama a atenção para a “mobilidade de con-
tornos”, no que tange à presença, tanto de as-
pectos tradicionais como de marcas da escola-
rização ocidental, implicando na ocorrência de 
rupturas em que a cultura indígena consegue 
quebrar padrões institucionais preestabelecidos, 
expressando seus modos de ser e revitalizando 
saberes tradicionais.

Esse processo envolve a complexidade do 
encontro entre duas culturas, com diferenças que 
incluem desde a cosmologia que as fundamentam, 
passando pelas abordagens pedagógicas, com 
seus referenciais predominantes, e abrangendo a 
organização curricular, em seus espaços e tempos. 
Acompanhando o cotidiano da escola mbyá 
guarani ficam evidentes as múltiplas dificuldades 
que decorrem da força homogeneizadora da escola 
ocidental, estabelecida dentro da visão moderna, 
em que predomina o pensamento racional, 
com a divisão disciplinar e a hierarquização de 
conhecimentos. Nessa lógica, não costumam 
ser valorizados saberes fundamentados na 
espiritualidade, nem aspectos afetivos, emocionais 
e intuitivos do ser humano.

Por outro lado, pesquisadores da 
educação tradicional ameríndia têm mostrado 
a importância da dimensão espiritual e do 
sentimento na transmissão de saberes e na 
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formação integral da pessoa indígena. Muñoz 
(2003, p. 288) ressalta a importância dos mitos 
e sonhos na transmissão dos saberes indígenas, 
guiando esses povos através de mensagens 
espirituais e revelando os significados mais 
profundos de sua sabedoria. A oralidade 
é abordada por Silva (2010, p. 86), que 
identifica em narrativas de povos indígenas um 
tratamento integrado das diversas dimensões 
da vida, em que a mística é inseparável 
dos processos de apreensão do mundo. A 
autora salienta que nesse tipo de sociedade, 
direcionada para o coletivo, a educação é uma 
questão que se refere a todos, em um processo 
formativo integral que abrange o aspecto 
afetivo. Considerando pesquisas que abordam 
diretamente os processos educativos guarani, o 
estudo de Faustino (2010, p. 70) sobre o povo 
Guarani Nhandewa, evidencia que a educação é 
compreendida como um dom sagrado, recebido 
de Nhanderu1, contendo regras complexas de 
conduta e de relação com outros seres, as quais 
precisam ser exercitadas durante a vida inteira, 
através da mediação dos mais velhos.

Nesse sentido, são necessárias 
reflexões que considerem a complexidade 
da construção da escola diferenciada mbyá 
guarani2, cujo processo faz interagir uma 
instituição constituída em padrões ocidentais 
com uma cultura que se fundamenta em outra 
concepção de mundo. É importante um maior 
conhecimento dos elementos fundamentais 
da educação tradicional desse povo e de suas 
possíveis formas de inserção na construção da 
sua escola específica para o aprofundamento 
de reflexões, que possam contribuir para o 
diálogo entre as culturas indígena e ocidental 
na construção escolar.

É a partir dessa questão que se delineia 
a presente proposta reflexiva. O artigo foi 
elaborado a partir de constatações provenientes 
principalmente da pesquisa de mestrado3, em 
1- Traduzem Nhanderu como “nosso pai”: Nhande (nosso); Ru (pai).
2- Para compreender os significados atribuídos à escola e aos processos 
recentes de escolarização vivenciados pelos Mbyá Guarani, citamos outras 
pesquisas (BERGAMASCHI, 2004, 2005, 2007, 2010).
3 - Stumpf, 2014.

que, ao buscar identificar as percepções mbyá 
guarani sobre ambiente e educação ambiental, 
aparece forte a centralidade da espiritualidade 
e do sentimento como eixo integrador de todas 
as dimensões da vida desse povo, incluindo 
a educação. Essa compreensão provocou um 
questionamento sobre como ocorre o diálogo 
de uma educação, cuja centralidade está na 
espiritualidade e no sentimento, com a educação 
proposta pela escola ocidental, construída com 
uma visão que separa conhecimento científico e 
espiritual, aspectos mentais e emocionais, teoria 
e prática, e que apresenta como prioridade a 
dimensão racional do ser humano.

Portanto, este artigo reúne constatações 
provenientes desse processo interativo e 
reflexivo com os Mbyá, envolvendo educação 
escolar e não escolar, dialogando com aspectos 
educacionais abordados por outros autores, 
principalmente com o Paradigma comunitário 
do Bem viver, conforme apresentado por 
Mamani (2010). O texto apresenta inicialmente 
elementos educacionais do povo mbyá-guarani 
identificados durante a pesquisa, seguidos 
de reflexões na forma de um diálogo com a 
educação proposta pelo paradigma indígena 
comunitário. Na sequência, a reflexão dá 
origem a possíveis construções interculturais 
para a educação escolar desse povo.

O método

Este artigo reúne elementos registrados 
durante o período do referido mestrado (2011-
2013), bem como de outros movimentos 
investigativos agregados aqui a partir de 
etnografias desenvolvidas junto às escolas 
mbyá guarani, fundamentando-se não somente 
nos dados empíricos, mas em um conjunto de 
reflexões desenvolvidas no grupo de pesquisa 
Educação ameríndia e interculturalidade, que 
igualmente mantém uma relação contínua com 
as aldeias, as escolas, os professores e lideranças 
tradicionais mbyá guarani4. Contudo, a parte 

4 - O grupo de pesquisa coordenado pela Dra. Maria Aparecida 
Bergamaschi (PPGEDU/UFRGS) em muitos momentos foi solicitado a 
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mais substantiva da investigação contou com 
uma metodologia composta por dois momentos. 
O primeiro teve como base o trabalho de 
campo desenvolvido durante a participação 
no projeto Ar, água e terra: vida e cultura 
guarani: ações de recuperação e conservação 
ambiental e etnodesenvolvimento em aldeias 
indígenas guarani do RS, nos anos de 2011 e 
2012. Essa atuação de educação ambiental 
está sendo implementada pelo Instituto de 
Estudos Culturais e Ambientais (Iecam)5, com 
o patrocínio do Programa Petrobras Ambiental, 
contemplando oito aldeias mbyá guarani do 
Rio Grande do Sul, com atividades de apoio à 
recuperação de áreas degradadas, melhoria da 
fertilidade do solo e da produção de alimentos, 
coleta e intercâmbio de sementes, viveirismo, 
compostagem, destino de resíduos, etnoturismo 
e reflorestamento com espécies vegetais nativas 
escolhidas pelos indígenas.

As aldeias participantes do trabalho 
foram as seguintes: Tekoa Anhetengua, Lomba 
do Pinheiro, Porto Alegre; Tekoa Yriapu, Granja 
Vargas, Palmares do Sul; Tekoa Nhundy, Estiva, 
Viamão; Tekoa Pindo Miri, Itapuã, Viamão; Tekoa 
Nhuu Porã, Barra do Ouro, Maquiné, Riozinho e 
Caraã; Tekoa Itapoty, Tekoa Pindoty, Riozinho e 
Teko aKa’aguy, Caraá, todas no Rio Grande do Sul. 
O projeto foi elaborado e implementado a partir 
das demandas e ideias dos mbyá, de acordo com 
as especificidades de cada aldeia, proporcionando 
um processo de escuta e diálogo em que foram 
manifestadas suas percepções sobre diversos 
temas, como ambiente, cultura, educação, saúde, 
alimentação, agricultura e economia.

Neste período, a atuação simultânea com 
educação ambiental e pesquisa, possibilitou 

acompanhar os processos de escolarização, principalmente quando as 
próprias lideranças mbyá guarani sentem a necessidade de interlocução 
com agentes externos para construírem suas compreensões de escola. Isso 
também ocorre com outros grupos e ou organizações que, em situações 
específicas são demandados para desenvolver projetos pontuais, dentre 
eles os que envolvem direta ou indiretamente a educação escolar.
5 - O Instituto de Estudos Culturais e Ambientais (Iecam) é uma 
organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em 1991, 
direcionada para o estudo e o desenvolvimento de ações relacionadas 
com a sustentabilidade social e ambiental, que busca principalmente a 
revitalização de saberes tradicionais e da biodiversidade.

registros com base na observação participante e 
na etnografia, através de observações, escutas, 
diálogos, vivências e ações conjuntas. Os diários 
de campo reuniram apontamentos abrangendo 
dizeres mbyá, observações de situações, 
impressões e questionamentos acerca da visão 
ecológica das pessoas que compõem esses 
coletivos indígenas, no sentido proposto por 
Guattari (1990), que abrange três dimensões: 
da subjetividade humana, das relações entre as 
pessoas e do meio ambiente.

A observação participante foi 
considerada elemento de grande importância 
na construção metodológica coletiva entre 
a equipe do Iecam e os Mbyá, abrangendo 
a realização de reuniões de avaliação e 
planejamento, encontros, práticas ecológicas, 
trilhas, visitas de intercâmbio e atividades com 
as escolas; além do convívio em atividades 
cotidianas, como refeições, conversas e partilha 
do chimarrão ao redor do fogo.

Essa observação era acompanhada 
por um olhar etnográfico, atento à própria 
observação participante, buscando uma 
maior compreensão de como essas percepções 
ambientais se revelavam no cotidiano das 
aldeias, no modo de vida dessa etnia. A escolha 
se impôs devido à caraterística deste método, 
que envolve a abordagem dos fenômenos e 
comportamentos humanos em seu contexto, 
buscando a compreensão do ponto de vista 
do grupo com o qual se está trabalhando, com 
seus próprios significados, proporcionando a 
identificação de relações entre determinados 
comportamentos culturais e a especificidade da 
sua visão de mundo.

A pesquisa contemplou a observação 
de um processo educativo prático, coletivo, 
participativo e intercultural, absorvendo as 
percepções que surgiam naturalmente durante 
a trajetória; mas também a observação da 
convivência cotidiana, momentos em que 
estávamos juntos, compartilhando alimento, 
chimarrão, palavras e silêncios. A observação 
das crianças nas aldeias, na sua relação 
entre si, com os adultos e com o ambiente, 
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através de brincadeiras, caminhadas, cantos 
e danças, permeadas pela troca de carinhos, 
olhares e risadas, proporcionaram elementos 
importantes para a reflexão sobre aspectos da 
aprendizagem e da internalização de valores. 
Num segundo momento, em novas visitas 
às aldeias, foram apresentadas em conversas 
informais as percepções registradas ao logo 
do trabalho e, ouvindo seus comentários sobre 
essas considerações, surgiram novos diálogos 
e reflexões, ainda com o olhar etnográfico e o 
registro em diário de campo.

Também tivemos a oportunidade de 
realizar atividades conjuntas do grupo de 
pesquisa, especialmente com reuniões na 
aldeia Tekoa Anhetengua, Porto Alegre, para 
construção do Plano Político Pedagógico da 
escola, bem como os encontros de formação 
continuada da ação Rede de saberes indígenas 
na escola – Núcleo UFRGS6. Essas participações 
também proporcionaram a elaboração 
de registros, alguns dos quais constam 
neste trabalho de forma complementar ao 
desenvolvimento da reflexão.

A espiritualidade e o sentimento 
na educação e na aprendizagem 
mbyá guarani

A aprendizagem é muito valorizada pelos 
Mbyá Guarani, ocorrendo a todo momento e não 
separada da vida. É um dos aspectos ressaltados 
por muitas pessoas pertencentes a esses coletivos 
indígenas durante o desenvolvimento da 
pesquisa, como nos seguintes dizeres registrados 
durante o trabalho de campo: “Aprender é a 
coisa mais importante”. (Tiago, Pindoty, 2012). 
“Os encontros são fundamentais, não dá para 
expressar e estimar todo o valor. É muito 
importante a participação dos mais velhos para 
a aprendizagem”. (Eloir, Nhundy, 2012).

6- Criada por meio da Portaria nº 98, de dezembro de 2013, Secadi/MEC, 
visa desenvolver formação continuada de professores indígenas, ação que 
se efetiva com a presença de professores e intelectuais Guarani e Kaingang 
conduzindo a formação, junto com pesquisadores da academia.

Durante a atuação em algumas aulas da 
Tekoá Anhetengua, desenvolvendo atividades 
junto ao professor da escola, observamos o 
comportamento, o interesse e a facilidade 
das crianças desenvolverem as dinâmicas 
propostas, onde são evidentes características 
como curiosidade, atenção, alegria, vontade, 
concentração e leveza. Moraes (2013, p. 292) 
confirma a constatação dessas qualidades e 
compara com dificuldades enfrentadas na 
sua atuação em escolas não indígenas, como 
desânimo, desrespeito e desaprendizagem.

A pesquisa mostrou uma possível relação 
entre essas qualidades das crianças mbyá e a 
pedagogia própria desse povo, conectada com a 
ecologia, a espiritualidade, o simbolismo, a arte 
e o sentimento. Esses aspectos se manifestaram 
como fundamentais para a aprendizagem, 
sendo também citados por Kusch (2009), como 
elementos importantes do pensamento indígena 
e popular americano, a partir de suas pesquisas 
com os povos quechua. O autor destaca uma 
perspectiva de aprendizagem com o coração e 
um pensar emocional. Segundo ele, para resolver 
seus problemas, o indígena aciona muito mais 
a afetividade e, nessa perspectiva, as decisões 
inteligentes são as relacionadas ao coração, 
este entendido como corpo, como um todo que 
pertence ao estado interior do ânimo: o coração 
elevado ao nível de uma faculdade psíquica.

Algumas falas dos Mbyá expressaram a 
relação entre as dimensões da espiritualidade 
e do sentimento com a aprendizagem, a 
sabedoria e a memória. Em conversa com o 
senhor Adolfo, liderança espiritual da aldeia 
Tekoa Ka’aguy, ele explicou que o sentimento 
é um elemento fundamental para que ocorra a 
memória e o saber, destacando a importância 
da palavra emitida com o coração e da própria 
escuta com o coração, que possibilitam 
o aprender com o coração. O sentimento 
torna possível a memória, e, dessa forma, o 
fortalecimento e a continuidade da sabedoria 
desse povo. O sentimento faz parte da sua 
vida, da sua relação com a natureza e entre as 
pessoas, permitindo a integração, através de 
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valores como respeito, perdão, fraternidade e 
alegria (STUMPF, 2014, p. 57).

A relevância dos elementos espirituais, 
emocionais e afetivos tem sido ressaltada 
em outras pesquisas sobre os Mbyá-Guarani. 
Menezes (2006a, 2006b) aponta para o aspecto 
vivencial da aprendizagem cotidiana das 
crianças mbyá, caracterizado pela afetividade, 
contato corporal e movimento vital e criativo, 
integrando corporeidade, sentimento, afetividade 
e espiritualidade. A educação tradicional 
guarani, segundo Bergamaschi (2005), apresenta 
aspectos como oralidade, respeito, curiosidade, 
observação, imitação, autonomia. Trata-se de 
uma educação integral que acontece em todos 
os lugares, de modo que a aprendizagem ocorre 
“estando no mundo e dando-se ao mundo”.

Friedrich (2012, p. 177) observa na 
pedagogia desse povo a importância do 
aconselhamento na transmissão de valores 
tradicionais, com o exemplo, a repetição, 
o silêncio e a palavra vinda do coração, 
expressando a verdade, com respeito e 
intensidade. A espiritualidade guarani não 
está separada da vida, do corpo, da mente, 
do ser como um todo, da cosmologia. Essa 
espiritualidade integrada à vivência cotidiana 
é uma dimensão de grande força na educação 
tradicional mbyá guarani, estando muito 
presente e viva na sua forma de ser e nas suas 
falas, permeando todos seus espaços e tempos, 
embora a opy (casa de reza), seja considerada o 
principal componente de sua educação.

Elda Vasquez Aquino, pesquisadora 
guarani kaiowá do Mato Grosso do Sul, ao 
desenvolver a investigação de mestrado sobre a 
educação das crianças em sua terra de origem, 
destaca o componente espiritual. Com inúmeros 
exemplos, a autora evidencia a necessidade dos 
espíritos sagrados, o espírito dos antepassados 
nos processos educativos das crianças kaiowá, 
pois são eles que impedem ou repreendem os 
espíritos da desobediência. Segundo ela, “na 
fala de Nhanderu fica claro que as crianças 
precisam passar por rituais para ter rumo, 
ou seja, para que o caminho seja aberto ao 

conhecimento da vida” (AQUINO, 2012, p. 61). 
São dados que alimentam a reflexão acerca 
dos processos educativos guarani, mostrando 
a amplitude e complexidade de elementos 
presentes na formação da pessoa, incluindo a 
dimensão espiritual.

Referências aos sonhos também 
estiveram muito presentes durante a pesquisa, 
com seu papel fundamental nas decisões, 
nos planejamentos e na vivência cotidiana, 
manifestando uma profunda contribuição na 
formação humana. Bergamaschi e Menezes 
(2009) relatam que o sistema coletivo de rituais, 
com cerimônias, nomeações, rezas, cantos e 
danças, está intensamente relacionado com a 
sabedoria, a memória e a aprendizagem mbyá. 
Esses elementos caracterizam a religiosidade 
própria desse povo, que os identifica como uma 
comunidade unificada, fundamentando seu 
modo de vida, o Nhande Reko. A imaginação 
e a sensibilidade estão relacionadas com 
uma inteligência proveniente dessa conexão 
espiritual, de modo que os Mbyá agem 
seguindo a intuição e a afetividade, sendo o 
coração considerado o fundamento de sua ação, 
expressão e aprendizagem. A palavra é sagrada, 
inspirada pelo coração, a emoção é uma forma 
de integração da sua cultura e o sonho possui 
grande força espiritual como um mediador 
entre o mundo terreno e o mundo sobrenatural.

A memória foi ressaltada como elemento 
relevante na aprendizagem e na sabedoria 
mbyá, de forma conectada com o sentimento, 
conforme explicou o senhor Adolfo. A memória 
faz parte da pessoa, não vindo através do papel 
e da escrita, por isso a importância da oralidade, 
com a sinceridade e a profundidade da palavra 
emitida com o coração. Em muitos momentos 
os Mbyá se referiam a ter aprendido algo com 
os pais, avós e antepassados em geral. Carrara 
(2002) destaca a importância na educação dos 
xavante, da escuta dos mitos, histórias que 
são contadas às crianças pelos velhos, plenas 
de significados e de elementos naturais, em 
ambiente acolhedor, com alegria e com temas 
que despertam a atenção e a curiosidade.
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Armstrong (2005), referindo-se aos 
Okanagan, povo indígena do Canadá, ressalta 
a relação da aprendizagem com a comunidade, 
sendo a realização plena do potencial humano 
de cada indivíduo resultado do seu bem-estar 
físico, emocional, intelectual e espiritual, na sua 
relação com o coletivo. No sistema ancestral 
okanagan, a aprendizagem era tão natural como 
aprender a falar e andar, pois a educação ocorria 
como parte natural da vida cotidiana na família 
e na comunidade, com grande valorização da 
colaboração e da partilha. Também entre os 
Mbyá é visível a influência da vida comunitária 
no seu sistema de aprendizagem. As crianças 
observam e imitam outras crianças, jovens 
e adultos nas suas mais diversas ações, 
desenvolvendo habilidades e saberes. Dessa 
forma, elas participavam de forma ativa e 
espontânea das atividades do Iecam, lidando 
com as plantas, manejando a composteira 
e manuseando ferramentas, evidenciando a 
aquisição de novos conhecimentos, mesmo sem 
entender a língua portuguesa.

Muñoz (2003), convivendo com o povo 
maya-tzeltal, nos Altos de Chiapas, chama 
a atenção para essa aprendizagem indígena 
integradora, cotidiana, tendo o ambiente 
comunitário como elemento ideal para a 
educação, envolvendo emoções, sensibilidade, 
dons, sonhos e silêncios, no compartilhar de uma 
diversidade de experiências, na transmissão oral 
dos anciãos, nos mitos, em uma convivência de 
intercâmbio de saberes, e nos diversos espaços 
como potenciais de vivências pedagógicas. 
Os processos naturais são observados 
detalhadamente, para diferenciar, nomear, 
reconhecer as espécies e utilizar, conforme as 
necessidades, na ética do respeito e do cuidado.

Em nossas observações, ficou bastante 
evidente o papel fundamental da natureza no 
desenvolvimento e na aprendizagem mbyá, 
principalmente na infância, se revelando de 
diversas formas, como na vivência das crianças 
nas brincadeiras com elementos naturais, 
no acompanhamento dos mais velhos em 
atividades ligadas à natureza, e na participação 

ativa nas atividades, com alegria, entusiasmo e 
curiosidade. Desenhos livres infantis, realizados 
durante a pesquisa, revelaram a intensidade 
da presença de elementos da natureza, como 
fogo, água, árvores e animais, bem como de 
componentes representativos das interações 
sociais, como partilha de alimento, rodas de 
conversa e música.

Outro aspecto muito evidente na 
observação e convivência com o povo mbyá 
refere-se à alegria, tanto dos adultos como dos 
jovens e crianças. O trabalho de Menezes (2006) 
revela a alegria como parte da aprendizagem 
guarani, a qual reúne aspectos sensoriais, 
reflexivos e emocionais, através da vivência, 
criatividade, afetividade e arte. A alegria está 
relacionada com a facilidade e a fluidez do 
processo de desenvolvimento físico e cognitivo.

Carrara (2002) ressalta que a aprendizagem 
indígena não ocorre prioritariamente através 
da mente, mas abrange o corpo e todos os 
sentidos. A vivência com os guarani mostrou a 
importância de uma educação que se processa 
através de atividades abrangentes, com o uso de 
todos os sentidos, constituindo diversos modos 
de aprendizagem, como escutar, olhar, cheirar, 
tocar, sentir, fazer, imitar, sonhar, se relacionar, 
criar, construir, plantar etc.

Diálogo entre a educação 
mbyá guarani e a educação do 
paradigma indígena comunitário 
do Bem viver

De acordo com Mamani (2010), os povos 
originários, com sua diversidade étnica, desde o 
Alasca até a Patagônia, apresentam um paradigma 
único, o comunitário, no sentido de uma relação 
de respeito com tudo o que existe, dentro da 
concepção de que tudo está conectado em um 
pensamento comunitário integrador, não somente 
humano, mas com todo o universo. O fundamento 
dessa visão dos povos indígenas originários é o 
paradigma do Bem viver, o qual se constitui 
como um equilíbrio que inclui a relação com os 
elementos e seres da natureza, não no formato de 
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sujeito a objeto, mas de sujeito a sujeito. O ser 
humano, em seu anseio de sobreviver e de usufruir 
da natureza, se distanciou desse sentimento 
e, numa perspectiva antropocêntrica, se 
considerando como a espécie mais importante do 
planeta. No entanto, a cada dia fica mais evidente 
que somente uma relação complementária é 
capaz de gerar e manter a vida. A revitalização 
da vida comunitária constitui um retorno à 
memória coletiva ancestral, e isso significa 
viver em harmonia e equilíbrio. A educação é 
vista como uma forma de fortalecer essa noção 
de comunidade trazida pela cosmovisão dos 
povos indígenas originários, em sua estrutura 
ancestral, possibilitando a capacidade de 
viver plenamente, com a consciência de cada 
momento presente, o sintipacha, que na língua 
Aymara significa tempo intenso.

A educação para o Bem viver, do paradigma 
indígena comunitário, está fundamentada 
nessa concepção de mundo integradora e 
complementária entre todos os seres, permitindo 
uma aprendizagem relacionada com a plenitude 
da vida. Os resultados desta pesquisa revelam a 
importância do diálogo no processo de construção 
da escola mbyá guarani com a educação 
comunitária do paradigma do Bem viver, a 
partir de elementos como a visão ecológica, o 
sentimento, a coletividade, a reciprocidade, a arte 
e o simbolismo, que manifestaram sua relevância 
ao longo do trabalho.

Segundo Mamani (2010), em Aymara 
a primeira palavra ensinada é jiwasa, que 
significa nós, no sentindo de um conjunto que 
abrange todos os elementos e seres da natureza. 
Para vivenciar esse conjunto de seres é 
necessário despertar a consciência comunitária. 
A vida floresce quando há complementaridade 
e reciprocidade, isso significa gerar espaços 
integradores entre diferentes capacidades. O 
cotidiano e as falas mbyá guarani também 
refletem a essencialidade dessa manifestação 
nas capacidades individuais e sua integração na 
coletividade, com reciprocidade e cooperação.

Mamani (2005) explica que, na 
cosmologia dos povos indígenas andinos, 

a reciprocidade e a complementaridade 
constituem o fundamento da existência nas 
suas diversas manifestações, a partir da ligação 
entre duas forças convergentes, a cósmica, 
proveniente do universo, do céu; e a telúrica, 
que vem da terra. A conjunção dessas duas 
energias se expressa em todos os processos 
vitais, gerando e mantendo as formas de vida, 
que, na visão de mundo ameríndia, incluem os 
processos orgânicos e inorgânicos.

A observação do modo de viver mbyá, 
junto à escuta de suas falas, evidenciou uma 
visão de mundo, com uma ética e conduta, em 
que a espiritualidade representa grande força 
e profundo significado, se refletindo em todas 
as áreas da vida, história e tradição. Foram 
frequentes os dizeres do tipo: “A força mbyá 
guarani vem de Nhanderu”, mostrando que a 
espiritualidade é um impulsionador para os 
movimentos em prol de seus direitos, com a 
manutenção viva de suas tradições, bem como 
para as atividades cotidianas, integrando os 
diversos saberes de todas as áreas necessárias 
para a vida em comunidade, como saúde, 
educação, economia, política, cultura e arte. 
A educação é um processo interligado a essas 
áreas, proporcionando o desenvolvimento 
pleno de cada ser humano e da comunidade 
como um todo, de modo que cada pessoa 
possa desenvolver e manifestar seus dons, de 
forma articulada com o coletivo, alimentando 
a reciprocidade e a complementaridade, o que 
contribui para a saúde de cada ser e do todo, 
bem como para a economia de cada família e 
da comunidade.

Na educação comunitária, o ensino 
e a aprendizagem são processos contínuos, 
dinâmicos e coletivos, envolvendo todos os 
integrantes da aldeia nos diversos espaços e 
tempos. Conforme Mamani (2010), a educação 
comunitária é permanente e dinâmica, não 
tendo início e nem se concluindo nas aulas, 
sendo essencial projetar também para fora 
das atividades escolares, se constituindo como 
uma educação de todos, com envolvimento dos 
diversos atores da aldeia, permitindo tomar 
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decisões e assumir responsabilidades de forma 
compartilhada. Isto implica na intervenção 
da comunidade, com a compreensão de que 
não somente o professor é o ator principal 
da educação, mas toda a comunidade. É uma 
educação cíclica, na qual cada participante 
assume em dado momento um determinado 
papel, de forma rotativa, o que contribui para 
a expressão das capacidades de cada pessoa e 
para a valorização das potencialidades de todos, 
bem como do trabalho coletivo.

A importância dessa criação conjunta, 
do respeito a diferentes formas de saberes, 
de todas as idades, também se manifestou na 
escola mbyá e no seu processo de construção. 
Nas reuniões das quais participamos, para 
construção da proposta pedagógica da Escola 
Estadual Indígena de Ensino Fundamental 
Anhetengua, foi observado o incentivo para 
a participação e manifestação, com grande 
valorização das falas das mulheres e dos seus 
conhecimentos sobre educação, devido ao 
seu importante papel relativo à gestação e ao 
cuidado com as crianças nos seus primeiros 
anos de vida. Acompanhando as atividades 
desenvolvidas na escola, aparece o profundo 
respeito do professor, dedicado a cada criança, 
a cada jovem, que são sempre ouvidos e 
considerados em suas individualidades: o 
professor, mesmo na sala de aula, se dirige 
sempre a cada um.

Em conversas com os representantes 
mbyá, eles demonstraram a opinião de que 
o sistema de avaliação ocidental prejudica a 
aprendizagem, pois se baseia na cobrança, 
competição e padronização, com a exigência 
da adequação do aluno a um sistema prees-
tabelecido, sem respeito às diferenças e às 
formas diversas de compreensão e de proces-
sos de aprendizagem. Mamani (2010) também 
aponta para essa direção, ao dizer que o siste-
ma de avaliação da educação para o Bem vi-
ver é comunitário, o que não significa negar 
a importância da avaliação individual, mas 
proporcionar dinâmicas avaliativas dentro de 
uma compreensão de que os estudantes são 

entes integrados, formando os vínculos fun-
damentais da vida comunitária, a qual é como 
um tecido onde tudo está inter-relacionado. 
Nessa concepção, o fundamento comunitá-
rio do planejamento educacional, do ensino 
e da avaliação devolvem a sensibilidade e a 
responsabilidade para com cada ser humano e 
para com a vida. Toda a comunidade assume a 
responsabilidade de educar, direta e indireta-
mente, e o equilíbrio da comunidade é também 
responsabilidade de cada educando.

Nessa perspectiva, Mamani (2010) 
destaca a importância de uma educação que 
transcenda o formato da escola ocidental, 
com sua estrutura física padronizada, divisão 
em tempos fechados, dinâmica curricular 
compartimentada, hierarquia de saberes, e 
ensino predominantemente teórico. Defende 
um ensino direcionado para o desenvolvimento 
pleno do ser humano e da sociedade, formando 
pessoas que possam dinamizar a vida, em uma 
relação de equilíbrio consigo mesmas e com 
seus entornos. Para tanto, é importante um 
ensino não reduzido à razão, mas que integre 
todas as dimensões humanas: física, mental, 
intuitiva, simbólica, emocional, relacional e 
espiritual, abrangendo atividades práticas, 
vivenciais (com todos os sentidos), reflexivas, 
artísticas, criativas, culturais.

Construções interculturais para a 
educação escolar mbyá guarani

Martins (2013) alerta para o fato de que 
a escola guarani possa ser pensada a partir da 
sua educação tradicional, a qual é a principal 
formação para esse povo, sendo necessário 
considerar a cosmologia indígena, com sua 
sabedoria, e buscar a compreensão de como o 
aluno mbyá aprende, para que possa haver uma 
contribuição para a construção de uma escola 
específica que faça sentido. Moraes (2013, 
p. 291) reforça esse pensamento, destacando 
que o processo de “buscar o sentido da escola 
diferenciada guarani é percorrer o caminho da 
espiritualidade deste povo”. Nas palavras dessa 
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autora, “a voz de Nhanderú vai aproximando a 
educação tradicional guarani da escola”.

A partir da presença de elementos como 
a espiritualidade, o sentimento, a vivência, 
o simbolismo e a arte para os Mbyá Guarani, 
compondo integralmente seu cotidiano e, 
portanto, em relação com a aprendizagem, a 
memória e o saber, destacamos a importância 
de considerar esses aspectos na construção 
da escola diferenciada, conquanto os sabidos 
desafios no diálogo com o modelo de escola 
ocidental, o qual originalmente não prioriza 
essas dimensões.

As diferenças entre o pensamento 
ocidental e o ameríndio estão conflitualmente 
presentes na escola indígena, espaço onde 
precisam dialogar em processos construtivos 
interculturais. Durante reuniões na aldeia 
Tekoá Anhetengua, para elaboração do projeto 
político pedagógico da escola, bem como 
nas reuniões da Rede de saberes indígenas 
na escola – Núcleo UFRGS, falas revelaram 
a dificuldade de integrar as duas realidades. 
Ficam muito evidentes as contradições entre a 
escolarização ocidental, com a predominância 
da racionalidade, objetividade, divisão de 
conhecimentos, rigidez de horários e prazos 
e a educação indígena, com forte presença de 
elementos relacionados com a imaginação, a 
intuição, a afetividade e a espiritualidade.

Algumas falas registradas durante 
essas atividades mostraram preocupação pelo 
fato de prevalecer os ideais do Ministério e 
das Secretarias de Estado da Educação, além 
de dificuldades provenientes de questões 
administrativas e de gestões incompatíveis com a 
proposta ameríndia. A escola com cara de branco 
foi citada como expressão desse obstáculo, 
com propostas pedagógicas elaboradas por não 
indígenas, com regras prontas e concepções 
dominantes, além da falta de autonomia para 
criar, pensar a escola com ideias próprias, ter 
um calendário diferenciado, por exemplo. As 
manifestações mostraram a importância de que 
a escola constitua um espaço de contribuição 
para que o povo reconheça, afirme e valorize 

sua identidade. Alguns professores mbyá 
expressaram ainda a grande força e relevância 
de momentos culturais que ocorrem nas suas 
formações, incluindo cerimônias com a presença 
dos mais velhos, de modo que os espíritos fiquem 
mais fortalecidos.

Um emblemático desenho elaborado 
pelo professor guarani Alberto Sandro Ortega, 
citado por Bergamaschi e Menezes (2009, p. 
175), representa a escola no limite entre dois 
mundos, mostrando a ambiguidade em que vive 
esse povo, apertado entre duas culturas diferen-
tes. A escola, no desenho do professor Alberto, 
aparece como uma interface, uma região de 
fronteira, passagem ou ponte entre o mundo 
guarani e o mundo dos brancos. Essa metáfora 
simboliza um espaço de encontro, de circulação 
de saberes de duas culturas, no sentido de per-
mitir o diálogo, a troca, a complementaridade. 
Ao olhar esse desenho, fica mais evidente que 
a ponte está sendo construída, mas precisa ser 
trabalhada com atenção para que não se trans-
forme em ruptura, para que não seja um corpo 
estranho dentro da aldeia, o que reforçaria a 
dicotomia entre dois mundos.

Mesmo que a escola seja a instituição 
para veicular os conhecimentos do mundo 
exterior, para se constituir específica do povo 
mbyá-Guarani, ela precisa ter, de alguma 
forma, os aspectos que são relevantes para 
essa cultura, a fim de que não ocorra uma 
ruptura entre as duas formas de educação. A 
dificuldade para fazer a escola diferenciada é 
uma constatação que se repete nas reflexões 
que os coletivos mbyá guarani fazem para 
pensar a escola que precisam. Contudo, apesar 
das grandes incompreensões que perduram 
nos processos de implantação de escolas nas 
aldeias, já foi constatado que é no fazer diário, 
nos pequenos, mas potentes atos que os sentidos 
da escola diferenciada vão se construindo, 
“ao apropriarem-se de um aparelho educativo 
que não nasceu no interior de suas antigas 
tradições, mas que, ao trazê-lo para dentro 
da aldeia, conferem-lhe significados próprios” 
(BERGAMASCHI, 2005, p. 227).
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A presença de elementos espirituais, 
simbólicos, artísticos e lúdicos foi percebida 
na escola e no seu processo de construção, 
provavelmente contribuindo para aspectos 
comportamentais e da aprendizagem, e para 
a ligação entre educação tradicional e escolar. 
Mas existem dificuldades para uma inserção 
mais plena dessas dimensões, devido à força 
da estrutura já consolidada da instituição 
ocidental. Foi observada a ocorrência desses 
elementos da tradição se manifestando de 
forma espontânea, criativa e intuitiva, como 
em momentos de bênção, de homenagens e de 
expressão de gratidão. Além disso, a alegria, 
não só das crianças, mas das pessoas de diversas 
idades, com a espontaneidade de brincar, rir, 
contar piadas; e a criatividade, o interesse e a 
habilidade nas diversas formas de expressão 
artística e na elaboração de mapas.

No entanto, dizem os Guarani que esses 
elementos precisam ser melhor explorados, para 
que a escola possa integrar a aprendizagem 
dos conhecimentos interculturais com a 
continuidade da internalização dos seus valores, 
com a filosofia desse povo, seus processos 
educacionais e ritmos próprios, na forma de 
aprendizagens comunitárias, em diferentes 
espaços e tempos, respeitando o tempo da 
descoberta do dom de cada criança e integrando 
diferentes idades, para que não se perca uma 
forma própria de aprender. Nesse sentido, é 
muito comum as crianças pequenas observarem 
os irmãos maiores, os adultos e outros seres da 
natureza para, através da imitação, construir 
seus comportamentos particulares.

Não obstante, são necessárias iniciativas 
para transformar a fragmentação de conteúdos 
e áreas de conhecimento que permeiam a 
escola ocidental, de modo a permitir que 
a escola esteja fundamentada na visão de 
mundo mbyá guarani. A pesquisa mostrou, 
conforme Stumpf (2014, p. 51), um modo de 
viver mbyá que reflete o entrelaçamento entre 
cultura e ambiente, com a complementação e 
a interdependência entre todos os elementos 
naturais, culturais e espirituais, proporcionando 

uma integração entre os diversos aspectos que 
compõem seu sistema organizacional, de modo 
que economia, saúde, educação, entre outros 
aspectos se integrem.

A concepção sistêmica de educação 
proporciona uma forma de valorização das 
potencialidades de conexão entre diferentes 
saberes e áreas de conhecimento, propiciando 
contextos de aprendizagem que possam ser 
aproveitados em um caráter associativo, para 
a assimilação de diferentes conteúdos de forma 
prática e relacionada com a vida cotidiana. 
Nesse sentido, a interdisciplinaridade ocorre 
em um movimento de diálogo e interação entre 
diferentes formas de conhecimento.

A compreensão de um determinado 
fenômeno sob diferentes pontos de vista, 
bem como a utilização dos conhecimentos de 
várias áreas para resolver um determinado 
problema, constitui uma abordagem que 
pode contribuir para uma ação reflexiva em 
conexão com a realidade. A integração entre 
a escola e a comunidade pode favorecer essa 
transdisciplinaridade. Abbonizio (2013), a partir 
de estudo de caso da Escola Indígena Khumuno 
Wu’u, do território do povo kotiria (wonano), 
localizada no alto rio Uaupés, município de São 
Gabriel da Cachoeira, identifica essa perspectiva 
na reflexão kotiria sobre o que querem da 
educação escolar. Seus planos são elaborados 
a partir de uma visão da escola como espaço 
importante de reunião comunitária, debate e 
intervenção na realidade local, não somente 
para o contexto atual, mas também para as 
próximas gerações. Essa visão proporciona 
uma educação que integra a teoria e a prática, 
levando em conta saberes e habilidades dos 
estudantes em ações e objetivos coletivos.

Nesse sentido, a escola pode se constituir 
em um espaço de revitalização indígena, 
contribuindo para o fortalecimento da cultura 
transmitida através da família e da vida 
comunitária. Em suas manifestações, os Mbyá 
Guarani evidenciam que não almejam converter 
a tradição em conteúdo escolar. No entanto, 
intuem que a construção de uma proposta 
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pedagógica diferenciada precisa ocorrer em 
conexão com a sabedoria dos mais velhos, a 
tradição dos ancestrais e a complementaridade 
entre a escola e a comunidade.

O cotidiano da aldeia pode ser aproveitado 
como conexão para a aprendizagem de diversos 
temas e conteúdos escolares, e é nesse cotidiano 
que aparecem questões de grande profundidade 
e sabedoria, relacionadas com a cosmologia, 
além de permitir a observação da natureza 
e a resolução de questões práticas junto aos 
adultos. Observamos que esta aprendizagem 
vivencial pode ser integrada ao ensino escolar, 
através de reflexões, elaboração de registros, 
ilustrações, cálculos, medições etc., conectada 
a diversos conteúdos e áreas de conhecimento.

Desse modo, a escola é também vista 
como espaço cultural, com uma educação 
articulada com a vida, com as questões da aldeia, 
os ciclos, o calendário próprio. As vivências e 
reflexões podem originar a construção coletiva 
de calendários, permitindo a identificação das 
mudanças naturais ao longo do ano. É assim 
internalizada a importância do calendário lunar 
para os cortes, plantios e colheitas; o papel 
do caminho do sol, não só no plantio, mas 
no local de construção da opy, por exemplo. 
Esse calendário pode servir de base para a 
programação escolar, pois o tempo escolar 
ocidental é uma imposição do ritmo de uma 
sociedade, de forma separada e desconectada 
da natureza e das diversas tradições indígenas 
e das especificidades de cada aldeia. Evidenciar 
e valorizar os conhecimentos mbyá guarani 
são formas de fazer a escola intercultural e 
aprender o que vem de fora da aldeia a partir 
da afirmação do que lhes é próprio.

Precisa ser ressaltado ainda o papel 
da escola na manutenção da língua, no seu 
significado orgânico, de organismo vivo, em 
contínua criação e transformação. Em todas as 
aldeias que desenvolvemos a investigação, o que 
predomina é a língua guarani, o português não 
é apreendido por todos, principalmente pelas 
crianças, que apenas o tem no espaço escolar. 
Nesse sentido, a língua aparece em seu aspecto 

político, como instrumento de poder, como 
aspecto que não pode ser controlado por outros, 
assim como a memória e a imaginação. Porém, 
essa sociedade não descarta a importância dos 
registros. Em encontro realizado na aldeia de 
Riozinho, mostramos o desenho do professor 
guarani Alberto Sandro Ortega (BERGAMASCHI; 
MENEZES, 2009, p. 175). Em seguida, um 
professor da aldeia tomou a palavra e se referiu 
ao fato de que o autor do desenho já havia 
falecido, mas que aquele desenho ainda estava 
vivo, destacando a importância do registro, 
através do desenho e da escrita, para que a 
memória se mantenha viva.

Considerações finais

A vida mbyá guarani apresenta elementos 
vivenciais complexos, presentes em seus processos 
educacionais não escolares. Consolidam uma 
continuidade milenar, no entanto precisam 
também se constituir como fundamento na 
construção da escola diferenciada e específica desse 
povo, contribuindo para uma afirmação cultural, 
junto ao acesso a tecnologias e conhecimentos de 
outras culturas. A espiritualidade, a sensibilidade, 
o simbolismo, a vivência e a arte constituem 
alguns desses elementos.

A sensibilidade se mostrou como uma 
dimensão essencial para a construção de uma 
escola mbyá guarani viva, em que a cultura 
possa pulsar forte, com toda a sua energia e 
força. O sentimento também está integrado ao 
simbólico, como forma de conexão espiritual, 
de acesso a aspectos intuitivos, como as 
mensagens provenientes dos sonhos. A arte é 
expressão viva do sentimento e do simbólico, 
o elo com outras dimensões da aprendizagem.

A aprendizagem vivencial, envolvendo 
todos os sentidos, cuja importância se manifesta 
na educação mbyá não escolar, também tem sua 
relevância na educação escolar, inclusive como 
forma de articulação com as outras questões 
da aldeia. A escola mbyá pode ser vista como 
espaço contínuo de criação coletiva, de forma 
celebrativa, com uma trajetória de construção 
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permeada pela alegria. A escola integrada ao 
cotidiano da aldeia, mas de forma relacionada 
com aprendizagens de outros conteúdos, pode 
proporcionar o encontro do mundo mbyá com o 
mundo ocidental. Organizada de forma delicada, 
como dizem os Guarani, propiciando abertura 
para o novo, acessando complementarmente 
conhecimentos e tecnologias de outras culturas, 
favorecendo potencialidades interculturais, 
sem deixar de desenvolver a necessária visão 
crítica com relação aos processos históricos 
de colonização, manipulação e opressão, 
bem como suas consequências em termos de 
degradação étnica, social e ambiental.

Nesse sentido, destacamos a importância 
de pesquisas que busquem o maior conhecimento 
de como as dimensões da espiritualidade, do 
simbolismo do sentimento e da arte estão se 
inserindo na construção da escola diferenciada, 
por serem elementos de suma importância 
para esses povos, mas que não costumam ser 
abordados na visão predominante da educação 

ocidental. Como disse o professor Jerônimo, em 
uma reunião na Escola Anhetengua: “Na escola 
tem que falar com calma, com suavidade com 
as crianças. Isso é a escola diferenciada para o 
Guarani. Parece igual, mas a diferença está na 
dimensão espiritual, que respeita cada criança, 
sua vontade. Não pode falar alto, tem que ter 
delicadeza com a criança”.

A compreensão de como as dimensões da 
espiritualidade, do simbolismo do sentimento 
e da arte estão sendo tratadas no processo 
construtivo da escola indígena, e de como são 
enfrentadas possíveis dificuldades para esta 
inserção, podem contribuir para a elaboração 
de políticas públicas adequadas a esse tipo 
de educação, bem como para a construção de 
meios para a execução de processos de gestão 
e políticas educacionais de formas que atendam 
as especificidades das demandas desse povo. 
Também oferece elementos para uma reflexão 
mais ampla sobre educação e escola para além 
das fronteiras do mundo mbyá guarani.
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Buenos docentes universitarios: ¿Qué dicen los 
estudiantes?I
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Resumen

Los procesos de transformación histórica que está viviendo la 
educación son el resultado de las necesidades sociales que están 
impulsando los cambios y la reformulación de los sistemas 
establecidos. La docencia universitaria debe asumir, desde esta 
perspectiva, nuevas responsabilidades que trasciendan el rol 
del docente en procura de mejorar los procesos de enseñanza-
aprendizaje de manera eficiente y con calidad. El objetivo de la 
investigación es conocer las características de un buen docente 
universitario según la percepción de los estudiantes. Se realizó a 
partir de un estudio de caso, con estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca. La 
metodología utilizada es mixta, con instrumentos cualitativos y 
cuantitativos que permitieron recoger la información a través de 
cuestionarios de preguntas abiertas y entrevistas en profundidad, 
que dan cuenta de los resultados con perspectivas complementarias 
que identifican las características más relevantes según la percepción 
de los estudiantes del desempeño del buen docente universitario. A 
través de un análisis de frecuencia, en la fase cuantitativa, y otro 
de contenido de los discursos en la fase cualitativa, los estudiantes 
identifican las características más importantes a la hora de valorar 
a un buen docente universitario. Los resultados más destacados 
señalan que los rasgos interpersonales son la categoría con mayor 
frecuencia junto al dominio del contenido de la enseñanza. Se 
concluye que los estudiantes valoran a un buen docente cuando 
posee características que se conjugan en lo pedagógico, humano 
e ideológico, priorizando en todo momento, la centralidad en el 
aprendizaje de los estudiantes.
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Abstract

The historical processes of transformation that the education system 
is experiencing are the result of the social needs that are driving the 
changes and the reformulation of established systems. From this 
perspective, teaching practices at the University level must consider 
the new responsibilities that transcend the role of the teacher, 
in order to improve the processes of teaching and learning in an 
efficient manner and with quality. The objective of this research is 
to identify the characteristics of a good University faculty member 
according to the perception of the students. This research was based 
on a case study with students from the Faculty of education at 
Autónoma University of Chile, Talca headquarters. The methodology 
used in this study is mixed, with qualitative and quantitative 
instruments that helped to collect data through questionnaires 
of open questions and interviews in depth, giving account of the 
results with complementary perspectives that identify the most 
relevant characteristics, according to the students’ perceptions, of 
the performance of good university teachers. Through an analysis 
of frequency, in the quantitative phase, and another one about 
the content of the speeches in the qualitative phase, the student’s 
identified the most important aspects when evaluating a good 
faculty member. The most outstanding results indicate that the 
interpersonal aspect of the teacher is the most frequent category, 
along with the domain of the content of teaching. It is concluded 
that the students value a good teacher when he has features that are 
combined in the pedagogical, human, and ideological aspects and, 
those teachers that  prioritize  the learning process of the students 
at all times.
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Introducción

Los avances en el ámbito educativo, 
específicamente el cómo enseñar y cómo 
se aprende, han potenciado el desarrollo de 
requerimientos de calidad del sistema educativo, 
los que apuntan principalmente a los actores 
que participan en los procesos formativos. En 
el ámbito concreto de la educación superior, la 
docencia universitaria ha sido foco de fuertes 
críticas que cuestionan la labor de los docentes 
(CABALÍN et al., 2010). Esto ha llevado a 
numerosos intentos por transformar el trabajo 
pedagógico de dichos profesionales (CAREAGA, 
2007; LÓPEZ et al., 2010), asumiendo nuevas 
responsabilidades y desafíos que los han 
conducido desde un quehacer orientado, 
casi exclusivamente, desde el traspaso de 
información, a un docente que oriente su hacer 
pedagógico hacia el desarrollo de procesos 
formativos orientado a la construcción de 
diversas competencias, cuyo propósito es el 
desempeño exitoso, comprometido y creativo en 
el ámbito profesional (BOTELLO; BONVALLET, 
2002; CORRÊA; RIBEIRO, 2013; LOPÉZ DE 
MATURANA, 2012).

Desde estos cambios, la labor del docente 
universitario exige, hoy, una disposición a 
conocer y comprender a los alumnos en sus 
particularidades individuales y situaciones, 
así como la evolución de los mismos en el 
contexto de aula (SHULMAN, 1987; 1986; 
TARDIF, 2004). Una docencia de calidad en el 
ámbito universitario, entonces, implica que el 
docente esté constantemente reflexionando y 
reconstruyendo sus estrategias de enseñanza, 
alejándose de un rol ligado a la transmisión 
acrítica  de conocimientos y acercándose a un 
trabajo orientado hacia la guía y generación 
de ambientes formativos donde los alumnos 
sean capaces de crear y construir sus propios 
aprendizajes, diversificando las estrategias 
metodológicas e individualizando la docencia 
en función de las particularidades de sus 
estudiantes (MUNDINA; POMBO; RUIZ, 2005). 
Debido a la labor del docente y a la importancia 

de velar por un proceso significativo en 
la formación, es trascendental conocer la 
relevancia de los actores que influyen en los 
procesos de educativos. Delors (1996) y Freire 
(1978) señalan que el proceso de enseñanza-
aprendizaje no debe ser unidireccional, sino 
más bien un proceso de interrelación entre 
el profesor y el estudiante, favoreciendo así 
los cuatro pilares de la educación: aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a convivir 
y aprender a ser. Al considerar lo indicado, la 
labor docente es un compromiso de por vida, lo 
que involucra una serie de conductas, actitudes 
sociales, valóricas y emocionales, que se deben 
tener en cuenta día a día al momento de ejercer 
la pedagogía, debiendo ser el principal objetivo 
de cada uno de los profesores: ir más allá de 
la entrega conocimientos y contenidos, que 
el estudiante pueda trascender al desarrollo 
personal y social.

En este contexto de cambio, diversos 
autores han abordado y estudiado las principales 
características y/o competencias que debe 
poseer un profesor para ser calificado como 
un buen docente en el contexto universitario  
(CASERO, 2010; FERNÁNDEZ; GONZÁLEZ, 
2012; GARCÍA; DOMINGO; DÍAZ, 2006; LUNA-
SERRANO; VALLLE-ESPINOSA; OSUNA-
LEVER, 2010;  RICE, 2003).

Cabe destacar la clasificación que realizan 
Ventura et al. (2011) sobre las características 
de los buenos docentes distinguiéndose las 
siguientes:

a) El docente debe cumplir con una seria 
de características pedagógicas relacionadas 
con la actualización docente, su implicación 
en procesos investigativos sobre su propia 
enseñanza y una constante reflexión pedagógica 
sobre su quehacer profesional.

b) Además, debe mostrar dominio 
conceptual y teórico sobre el contenido propio 
de su enseñanza; capacidad para usar diferentes 
metodologías en función de las características 
de sus estudiantes; y poseer una actitud 
pedagógica que invite al aprendizaje; explicar 
de manera contextualizada.
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c) Por último, debe ser consciente de 
una serie de características que transcienden 
su propio ámbito disciplinar y que están 
relacionadas con la capacidad de acompañar a 
sus estudiantes en las inquietudes, dificultades 
y expectativas que estos tengan.

Es interesante, en este contexto, 
mostrar la caracterización que realiza Calvo 
(2002) sobre lo que significa un buen docente 
universitario. Este buen docente debe entender 
y llevar a cabo un trabajo en el que las 
labores de docencia e investigación no son 
dos realidades dicotómicas, sino que forman 
partes inseparables de un quehacer pedagógico 
exitoso. Esta perspectiva está caracterizada por:

a) El misterio es el eje vertebrador del 
quehacer del profesor universitario: quien 
enseña asombra con el misterio, quien investiga 
lo hace asombrado por el misterio.

b) La invitación a un aprendizaje que 
permita construir y comprender regularidades: 
quien enseña muestra regularidades, quien 
investiga indaga sobre ellas.

c) Apertura inocente, no ingenua, ante sí 
y el mundo: la inocencia permite entender que 
el saber no es definitivo y que la ignorancia no 
es un lastre.

d) No tienen miedo al error, pues este es 
constitutivo del aprendizaje.

e) Entiende el conocimiento desde su 
paradoja: cada aprendizaje genera nuevas 
preguntas que permiten seguir conociendo.

Por último, señalamos la caracterización 
del buen docente universitario según Santos 
Guerra (1998):

a) Conocedor de su disciplina.
b) Abierto a la investigación y a la 

actualización del conocimiento.
c) Comprende qué es lo que sucede en el 

aula en la que posteriormente se desarrollarán 
los profesionales.

d) Sabe cómo aprenden los alumnos.
e) Conoce cómo se pueden organizar 

de mejor manera los espacios y tiempos 
pedagógicos.

El profesor, independiente del nivel 
educativo en el que enseñe, no es sólo un 
experto conocedor de una disciplina sino un 
especialista en el diseño, desarrollo, análisis 
y evaluación de su propia práctica con el 
objetivo central de alcanzar el mayor logro de 
aprendizaje en sus estudiantes (BOYD et al., 
2009; HARRIS; SASS, 2011; SCHÖN, 2010).

En Chile, es responsabilidad del gobierno 
y del Ministerio de Educación velar porque las 
instituciones formadoras de profesores cumplan 
con las exigencias establecidas en los procesos 
formativos. Desde el año 2006, Chile cuenta con 
un Sistema de Aseguramiento de la Calidad -Ley 
nº 20.129 (CHILE, 2006)-, que establece que el 
organismo encargado de verificar y promover 
la calidad de las Universidades, Institutos 
profesionales y centros de formación técnica, y 
de las carreras que estas instituciones ofrecen, es 
la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). En 
el caso de las carreras de Medicina y Pedagogía 
la acreditación es obligatoria, según lo establece 
la Ley 20.129. Son los propósitos declarados 
por la institución, los estándares nacionales 
e internacionales y el proyecto de desarrollo 
académico de la institución los que la CNA, 
debe revisar e informar de sus resultados (CHILE, 
2016). El sistema educacional y sus diferentes 
actores están siendo sometidos a permanentes 
evaluaciones que pretenden mejorar la calidad 
de la educación impartida por los profesores, el 
Sistema de Evaluación del Desempeño Profesional 
Docente y la Prueba Inicia, ambas evaluaciones 
pretenden dar cuenta del desempeño y del nivel 
de conocimientos que tienen los profesores. 
Las instituciones privadas poseen sus propias 
evaluaciones útiles para tomar decisiones 
administrativas y académicas con la finalidad de 
entregar una mejor educación.

En este contexto, la Universidad 
Autónoma de Chile, cuenta con un sistema 
de evaluación que tiene como objetivo revisar 
los procesos académicos desarrollados en la 
formación de estudiantes de pregrado. Cabe 
señalar que la evaluación es de docentes, 
estudiantes y directivos, siguiendo la modalidad 
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de responder una encuesta finalizando cada 
semestre. Los docentes son evaluados por los 
Directores de Carrera y los estudiantes, a su 
vez deben responder una autoevaluación. Estas 
evaluaciones constan de una serie de criterios 
establecidos, de los cuales se deben evaluar con 
puntuación de uno a siete (escala de Likert), 
dependiendo del grado de cumplimiento en 
cada criterio. Las evaluaciones reflejan que 
cada criterio da cuenta de las principales 
características que debe poseer un buen 
docente para la institución. Es por ello, que 
es relevante estudiar el concepto de buen 
docente considerando a los diferentes actores 
involucrados en el sistema. La encuesta la 
responden los estudiantes, docentes y directores 
de carrera; los criterios de evaluación son 
entregados por la institución y no formulados 
por los principales actores del proceso formativo 
universitario, razón fundamental para realizar 
una investigación que aporte a la toma de 
decisiones de la universidad. El objetivo de este 
estudio es conocer las características un buen 
docente universitario según la opinión de los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Autónoma de Chile, sede Talca.

Metodología

El estudio se sustenta desde el diseño 
mixto al utilizar técnicas e instrumentos 
del ámbito cualitativo y cuantitativo. La 
aplicación y análisis de los instrumentos, 
marca la metodología utilizada. Los enfoques 
cualitativos y cuantitativos pueden ser 
perspectivas complementarias, toda vez que es 
posible utilizar las fortalezas de ambas lógicas 
investigativas, por otro lado se triangularán los 
datos recogidos a través de diferentes técnicas 
tanto cuantitativas como cualitativas, lo que 
permitirá aumentar la validez del análisis 
y las inferencias (DAVILA, 1999; MURCIA; 
JARAMILLO, 2000).

En un primer momento, se utilizará 
metodología cuantitativa al buscar la 
generalización de los comportamientos, 

acciones y experiencias de una población 
determinada (BISQUERRA, 1989), en este caso 
la Facultad de Educación. A través de esta 
metodología se pretendió abarcar la mayor 
cantidad de sujetos investigados de forma rápida 
y eficiente, permitiendo jerarquizar a partir 
de la frecuencia obtenida, las características 
que los estudiantes de la Facultad otorgan al 
buen docente universitario. Esta metodología 
permitió identificar las características más 
representativas que son consideradas por los 
estudiantes de 7º semestre de dicha facultad.

Posteriormente, al tener esta primera 
aproximación de los resultados, se procederá 
a través del paradigma interpretativo y una 
metodología cualitativa, intentar comprender y 
describir un fenómeno único e irrepetible (RICOY, 
2006). Además, se busca conocer la realidad desde 
los significados de las personas involucradas 
en la acción educativa, específicamente, sus 
percepciones acerca de un buen docente, 
características no observables directamente a 
través de la experimentación. A través de la 
interpretación de la subjetividad de los sujetos, 
se recoge la información con el fin de ayudar a 
los propios sujetos y al propio investigador en sus 
experiencias de aprendizaje. Esta etapa se llevó a 
cabo por medio de un instrumento cualitativo que 
fue aplicado a los estudiantes.

Además, se utilizó el estudio de caso, que 
según Simons tiene como propósito “investigar 
la particularidad, la unidad, del caso singular” 
(2011, p. 20). El caso es la Facultad de Educación 
de la Universidad Autónoma de Chile, sede 
Talca, Chile, en la que se imparten las carreras 
de Pedagogía en las siguientes especialidades: 
Artes Visuales, Matemática, Inglés, Lengua 
Castellana y Comunicación, Educación Física, 
Educación General Básica, Historia Geografía y 
Ciencias Sociales y Educación Parvularia.

Los instrumentos de recolección de 
información utilizados:

• Cuestionario de preguntas abiertas. 
Este instrumento posee tres preguntas abiertas 
que ya fueron usadas en investigaciones 
anteriores por Casero (2010). Se aplicó al 80% 
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de la población que cursa al 7º semestre de un 
de las ocho carreras de Pedagogía pertenecientes 
a la Facultad de Educación de la Universidad 
Autónoma de Chile, sede Talca. El propósito del 
uso del cuestionario fue abarcar el mayor número 
de la muestra de una forma rápida y eficaz.

• Entrevistas semiestructuradas en 
profundidad. Tras la aplicación del cuestionario 
se eligieron a dos informantes clave de cada 
carrera para profundizar en las percepciones del 
estudiante sobre lo que significa ser un buen 
docente universitario.

La selección de los sujetos investigados 
se realizó bajo los siguientes criterios:

• Estudiantes matriculados en 4o año de 
Pedagogía.
• Asistencia el día de aplicación del 
cuestionario.
• Interés en participar en el estudio.

En la Tabla 1 se aprecian las carreras 
de la Facultad de Educación de la Universidad 
Autónoma de Chile, Sede Talca, y el total 
de estudiantes de 7º semestre. También 
se distingue el número de estudiantes 
encuestados por carrera y los de sujetos 
clave, pertenecientes a las ocho carreras de la 
Facultad de Educación.

Tabla 1. Total de encuestas y entrevistas

CARRERAS FACULTAD DE EDUCACIÓN Total de alumnos Cuestionarios aplicados Entrevista

Pedagogía en Educación General Básica 47 34 2

Pedagogía en Educación Física 90 78 2

Pedagogía en Educación Parvularia 60 55 2

Pedagogía en Inglés 65 60 2

Pedagogía en Historia Geografía y Ciencias Sociales 45 37 2

Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación 50 28 2

Pedagogía en Matemáticas 18 16 2

Pedagogía en Artes Visuales 26 11 2

TOTAL 401 319 16

Fuente: Elaboración propia.

Al ser un estudio de enfoque mixto, se 
siguió un procedimiento metodológico que 
utiliza al mismo tiempo palabras, número, textos 
y relatos de personas, que fueron analizados 
por medio de frecuencias y significados 
otorgados por los actores estudiados sobre las 
características del buen docente universitario.

Todos los datos obtenidos en la 
investigación, sean por el instrumento cuantitativo 
o cualitativo, se redujeron, codificaron y 
categorizaron por medio del software de 
investigación Nvivo 10.  Se analizó el 100% de 
los cuestionarios, agrupando los relatos en las tres 
categorías previas, surgidas de la revisión teórica: 
características humanas, características técnicas/
pedagógicas y características ideológicas. Por 
medio de la codificación y creación de nodos, se 

obtuvo un análisis de frecuencia que identificó las 
características más importantes por parte de los 
estudiantes de la facultad.

Para obtener la saturación de los datos, en 
una segunda etapa de obtención de información 
de los estudiantes, se realizaron dos entrevistas 
en profundidad por carrera. En este momento 
cualitativo, se redujo la información apoyado 
nuevamente por el programa Nvivo 10.

Resultados

Los cuestionarios aplicados abarcaron 
el 80% de la totalidad de estudiantes del nivel 
7001 de la Facultad de Educación. Además, se 

1- Nivel 700 corresponde al séptimo semestre de formación.
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realizaron dieciséis entrevistas en profundidad (ver 
Tabla 1). A través de esta información se procedió 
a reducir datos obteniendo la siguiente matriz (ver 

Tabla 2) que sintetiza las características del buen 
docente universitario según la percepción de los 
estudiantes de la Facultad de Educación.

Tabla 2- Matriz de sistematización categorías

MEGA CATEGORÍA CATEGORÍA PREVIA CATEGORIA PRIMARIA CATEGORÍAS SECUNDARIAS % Referencias

Buen Docente 
Universitario

Características 
Pedagógicas

Perfil Pedagógico

Dominio contenido de enseñanza 23,3 463

Continua capacitación 2,7 55

Contextualizado 2,5 51

Reflexivo 1,4 28

Perfil Didáctico

Calidad de la metodología de enseñanza 10,2 203

Metodología de enseñanza comprensible 7,1 135

Metodología de enseñanza didáctica 6,3 125

Proceso Evaluativo 5,8 116

Innovador 1,3 25

Dinámico 2,6 52

Creativo 0,4 10

Características Humanas

Características 
comunicativas 

Expresivo corpóreos 0.57 12

Expresivo gráficos 0.36 7

Expresivo orales 6.54 125

Características sociales

Rasgos interpersonales 34.78 582

Rasgos actitudinales 7.54 156

Competente Idóneo 5.6 112

Perfil profesional
Docente Culto 4 98

Responsable 16 302

Características 
Ideológicas

Características 
Profesionales

Puntualidad-Compromiso 6.4 136

Ética laboral 1.3 25

Valores profesionales

Presentación personal 1.6 33

Vocación 6.2 125

Líder 5.2 111

Características de 
personalidad

Rasgos ético-morales 11.77 286

Rasgos humanístico-emocionales 18.05 376

Rasgos formativo-pedagógicos 22.5 448

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 2, se presentan las categorías 
más significativas del estudio. Esta selección 
se realizó a través del porcentaje de frecuencia 
de la totalidad de las características que 
emergieron por categoría previa. El criterio de 
exclusión de esta tabla corresponde a todas 

aquellas características que presentaban una 
representación menor a 0,3%. El número de 
referencia señala la cantidad de veces en que 
se mencionó en los relatos de los estudiantes 
de la facultad la característica descrita. Esta 
cifra está directamente relacionada con el 
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número de porcentaje de relevancia de cada 
categoría secundaria.

Las características más predominantes en 
los estudiantes de la Facultad de Educación en 
la categoría previa Características Pedagógicas 
son: dominio de contenido y calidad de la 
metodología de enseñanza alcanzando entre 
ambas un 33,5% de alcance en esta categoría. 
En relación a la categoría previa Características 
Humanas, los rasgos personales predominan con 
una representatividad de 34,78% y sumada a la 
característica mencionada por los estudiantes 
responsabilidad alcanza un 50,78% de la totalidad 
de representatividad en esta categoría. Por último, 
dentro de la categoría previa Características 
Ideológicas, los rasgos ético-morales, rasgos 
humanístico-emocionales y rasgos formativos-
pedagógicos abarcan juntos un 52,32% de 
impacto. Cabe destacar la importancia que 
atribuyen los estudiantes a las características 
humanas e ideológicas en contraste a las 
características pedagógicas, al poseer un mayor 
número de referencias en los recursos analizados.

A continuación, se presentarán los 
relatos más destacados de las categorías previas 
más representativas y su correspondiente 
discusión e interpretación.

1. Categoría Previa Características Pedagógicas – 
Categoría Primaria Perfil Pedagógico – Categoría 
Secundaria: Dominio del contenido de enseñanza

Esta categoría posee un porcentaje 
de frecuencia de un 23,3 % del total de los 
estudiantes investigados del nivel 700 de 
la Faculta de Educación de la Universidad 
Autónoma de Chile – Talca, considerando que 
un docente universitario debe poseer Dominio 
del contenido que enseña. Porcentaje alto en 
comparación de estudios similares, en los que 
bordea solo en el 14% (VENTURA et al., 2011) y 
4,9% (CASERO, 2010).

En primera instancia, y lo que inmediatamente 
nos damos cuenta es el manejo de contenido 
del docente y desde ahí comienza nuestra 

evaluación si el docente presenta el 
correcto uso y manejo de contenido es apto 
realizar una clase, ya que no puede realizar 
aprendizaje en los alumnos en forma errónea. 
(<Elementos internos\26> - § 2 referencias 
codificadas, Referencia 12).
Otro punto súper importante es el dominio 
de contenido que el docente posea, ya sea 
de su disciplina y además sus contenidos 
curriculares, es decir que su clase se 
encuentre bien planificada y no improvisada 
y que realmente esté basada en lograr 
aprendizaje. (<Elementos internos\19> - § 3 
referencias codificadas, Referencia 1).

Esta característica pedagógica genera en los 
estudiantes confianza y seguridad para enfrentarse 
positivamente al aprendizaje, además, promueve 
por medio de esta confianza, relaciones positivas 
que fortalecen la relación profesor–estudiante.  
Esto produce que el proceso de enseñanza-
aprendizaje implementado por el docente 
genere mayor credibilidad y significado en los 
estudiantes. Conocer algo nos permite enseñarlo; 
y conocer un contenido con profundidad significa 
estar mentalmente organizado y bien preparado 
para enseñarlo de una forma general, cuestión 
ampliamente investigativa por los autores que 
trabajan la noción de conocimiento pedagógico  
del contenido (AMADE-ESCOT, 2000; BARNETT; 
HODSON, 2001; FEIMAN-NEMSER, 2001; 
FENSTERMACHER, 1994).

Para complementar las concepciones de 
los estudiantes, algunos autores mencionan su 
punto de vista de acuerdo a lo que significa que 
el docente domine los contenidos que enseña. 
El conocimiento pedagógico del contenido 
se refiere a la habilidad para traducir los 
contenidos temáticos a un grupo diverso de 
estudiantes, utilizando estrategias y métodos de 
instrucción y evaluación múltiple. Teniendo en 
cuenta las limitaciones contextuales, culturales 
y sociales en el ambiente de aprendizaje.

2- Códigos de referencia de las entrevistas citadas aquí proporcionados 
por software Nvivo.
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1.1 Categoría Previa Características Pedagógicas 
– Categoría Primaria Perfil Pedagógico - Categoría 
Secundaria: Calidad de la Metodología de Enseñanza

Para un 10,2 % de los estudiantes a los 
que se le aplicó el cuestionario, pertenecientes 
a la Facultad de Educación de la Universidad 
Autónoma de Chile, sede Talca, la Calidad de 
la metodología de enseñanza es una de las 
características más importantes que debe manejar 
un buen docente universitario. En el estudio 
realizado en Portugal, los resultados muestran 
una representatividad menor a la demostrada 
por los estudiantes de la Facultad de Educación 
de la Universidad Autónoma, señalando con un 
1,5% de representatividad esta característica 
(VENTURA et al., 2011) . Teniendo en cuenta 
los resultados del estudio portugués, podemos 
verificar que los estudiantes investigados de la 
Universidad Autónoma de Chile, consideran la 
Calidad de las metodologías de enseñanza como 
una práctica docente fundamental para que los 
alumnos aprendan los contenidos que enseña.

[…] principalmente me centro en la 
metodología de trabajo del docente, en 
como plantea el proceso de aprendizaje, 
que estrategias educativas va utilizando 
para poder enseñar […]  (<Elementos 
internos\19> - § 1 referencia codificada).

En el siguiente relato se señala que el 
buen docente universitario tiene:

[…] manejo de la materia y de los materiales 
que nos entregan, pero más que nada es 
como aborda los temas a tratar, ya que si 
el profesor no entiende lo que enseña, es 
imposible que los alumnos aprendan […] 
(<Elementos internos\25> - § 1 referencia 
codificada).

Biggs (2004) señala que uno de los 
factores más importantes y a la vez más básico 
para la implementación metodológica del 
docente, es tener una base de conocimientos 

bien estructurados, claros y encarnados, 
de tal forma que el docente sea capaz de 
formular estrategias para poder entregar ese 
contenido de forma eficaz, buscando métodos 
que generen experiencias positivas entorno 
al aprendizaje ). Las buenas metodologías 
logran que los estudiantes se interesen por 
los contenidos entregados, provocando interés 
en los educandos de tal forma, que potencie 
instancias de investigación y re-formulación 
del contenido, tal como lo señala en sus diversos 
estudios (GARRITZ; TRINIDAD-VELASCO, 
2004; GAUTHIER; DE LIMA, 1998).

1.2 Categoría Previa Características Pedagógicas 
– Categoría Primaria Perfil Pedagógico - Categoría 
Secundaria: Metodología de enseñanza comprensible

El 7,1 % del total de los estudiantes 
investigados de la Facultad de Educación 
de la Universidad Autónoma de Chile, sede 
Talca, considera que el docente universitario 
debe implementar en su accionar pedagógico 
Metodologías de enseñanzas comprensibles. 
Investigaciones similares dan cuenta una 
diferencia en la valoración de esta característica, 
indicando un 2 % de relevancia a esta categoría.

Siendo una de las categorías más 
relevantes según la percepción de los estudiantes 
de esta casa de estudios para considerar 
un buen docente universitario. Shulman 
(1987) en relación a esta categoría, describe 
los métodos más útiles de representaciones 
de estas ideas; las analogías, ilustraciones, 
ejemplos, explicaciones y demostraciones más 
significativas. En definitiva, las formas de 
representación y formulación del contenido que 
lo hace comprensible a los estudiantes.

2. Categoría Previa Características Humanas – 
Categoría Primaria: Características Sociales-Categoría 
Secundaria: Rasgos interpersonales del buen docente universitario

Los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad Autónoma de Chile, 
sede Talca, consideran relevante esta categoría, 
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representando el 34,7 % de la totalidad de relatos 
analizados. Los conceptos que componen esta 
categoría son: profesor apoyador, confiable, con 
disponibilidad, sociable, integrador, empático, 
colaborativo, comprensivo, con disposición, 
comunicativo, interactivo, dialogante, cálido, 
afectuoso, simpático y serio.

Todo proceso de enseñanza está 
compuesto por la relación compleja de un 
docente y sus estudiantes, por lo mismo, el 
docente debe poseer habilidades sociales y 
ocuparlas en favor de lograr mejores resultados 
de aprendizaje, favoreciendo un clima de aula 
acogedor que invite al trabajo colaborativo entre 
pares. Algunas referencias de los estudiantes 
que nos permiten ahondar en el análisis, son 
las siguientes:

[…] demostrar confianza […] (<Elementos 
internos\Facultad de Educación\Pedagogía 
en ingles\9>).
[…] que tengan disponibilidad del 
tiempo para responder a dudas en clase 
[…] (<Elementos internos\Facultad de 
Educación\Pedagogía en castellano\5>).
[…] un buen docente ha de ser empático 
[…] (<Elementos internos\Facultad 
de Educación\Pedagogía en artes 
visuales\18.341.995-1>).

Que el profesor sea una persona confiable 
o empática, parecen ser cualidades que se 
repiten constantemente entre los estudiantes, 
otorgándole gran relevancia a los conceptos, 
por sobre otros de carácter más instrumental. 
Un profesor que entienda las características 
de cada alumno parece ser fundamental a la 
hora de valorar su función en la universidad, 
entender que cada estudiante es diferente, es 
decir con un mundo distinto al de los demás, 
con rasgos físicos, psíquicos, emocionales 
diferentes al universo de seres humanos, se 
hace imprescindible al momento de calificar 
las conductas que se presentan en las clases a 
impartir. En definitiva, lo que se plantea es que 
el profesor comprenda que la acción de enseñar 

es un ejercicio preferentemente de humanización 
(FREIRE, 1993; MATURANA; PÖRKSEN, 2004).

2.1 Categoría Previa Características Humanas – 
Categoría Primaria: Características Sociales-Categoría 
Secundaria Responsabilidad

Esta categoría se encuentra inserta 
dentro de las características humanas que 
debe poseer un buen docente y que fueron 
mencionadas en la matriz de sistematización. 
Esta característica actitudinal mencionada 
en los relatos presenta una representatividad 
de 16% de la categoría previa. En relación 
a estudios similares, se destaca el trabajo 
realizado en México donde la responsabilidad 
es jerarquizada como la característica principal 
de un buen docente  y en el estudio de Ventura 
et al. (2011) solo representa un 0,8%.  Estas 
diferencias considerables pueden deberse a 
la diversidad de instrumentos utilizados para 
recoger la información.

Los estudiantes de la Facultad de 
Educación señalan:

[…] responsabilidad ante cada aspecto 
[…] <Elementos internos\Facultad de 
Educación\Pedagogía en educación física\
ALUMNO 44 (M)>).
[…] que demuestre con acciones su 
discurso, responsable y comprometido 
[…] (<Elementos internos\Facultad de 
Educación\Pedagogía en educación física\
ALUMNO 40 (M)>).
[…] puntual con los horarios, cumplimiento 
del programa, entrega de evaluaciones 
[…] (<Elementos internos\Facultad de 
Educación\Pedagogía en educación 
matemática\ALUMNO 9 (M)>).

La responsabilidad junto con 
características valóricas se transforma en un 
importante medio calificativo del accionar 
docente, por sobre aspectos pedagógicos y 
académicos. El compromiso es una propiedad 
fundamental para definir a un buen docente 
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universitario, el cual es indispensable para que 
un docente accione de manera responsable.

Es importante demostrar con ejemplos 
y acciones concretas el discurso del profesor, 
especialmente cuando se exige responsabilidad 
y compromiso. El docente responsable es aquel 
que actúa conscientemente siendo él la causa 
directa o indirecta de un hecho ocurrido. 
También es el que cumple con sus obligaciones 
o que pone cuidado y atención en lo que hace 
o decide.

3. Categoría Previa Características Ideológicas – 
Categoría Primaria: Características de personalidad- 
Características secundaria: Rasgos Formativo-
Pedagógico 

La categoría secundaria Rasgos 
formativos pedagógicos obtuvo un 22,5% 
de la totalidad de los relatos. Dentro de esta 
categoría, podemos definir las características 
asociadas al perfil del docente que despliega en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. Las más 
destacadas son: imaginativo, creativo, decidido, 
flexible, improvisador, lúdico, pionero, 
inteligente, versátil, entrega, observador, 
critico, criterioso, coherente, perseverante, 
actualizado, estratégico, estructurado, exigente, 
proactivo, reflexivo, con vocación, dedicado, 
riguroso, sabio, ordenado, culto, competitivo, 
interesado, contextualizado, informador y 
autocrítico, atributos que quedan plasmados en 
las siguientes palabras, cuando por ejemplo los 
estudiantes aluden a un profesor creativo:

[…] capacidad creativa en cuanto a las 
actividades de aprendizaje […] (<Elementos 
internos\Facultad de Educación\Pedagogía 
en historia y ciencias sociales\1 F>).
[…] creatividad frente a los recursos que 
utiliza […] (<Elementos internos\Facultad 
de Educación\Pedagogía en historia y 
ciencias sociales\15 M>).

Los relatos destacan la innovación 
y la creatividad de los docentes en sus 

prácticas metodológicas, principalmente, por 
la motivación que esto genera. Incorporar  la 
tecnología o instancias de aprendizaje novedosas 
para los estudiantes genera una rotura a las 
prácticas habituales de los docentes, alejándose 
de los modelos tradicionales  y demostrando 
una capacidad de actualización por parte del 
docente (DE LA HERRÁN ; PAREDES, 2012).

Otro factor mencionado y con una 
alta cantidad de referencias, es el carácter 
lúdico que un buen docente debe plasmar en 
su accionar, entendiendo el ludismo como 
la capacidad de otorgarle un sentido grato y 
entretenido a las prácticas metodológicas, que 
muchas veces en la universidad se vuelven 
monótonas y predecibles. El estudiante exige 
por tanto una clase llamativa, que junto a 
una capacidad proactiva y pionera incentive 
el trabajo colaborativo dentro del aula, lo que 
queda reflejado en las siguientes referencias de 
los estudiantes:

[…] que sea lúdico y entretenido […] 
(<Elementos internos\Facultad de 
Educación\Pedagogía en párvulos\ 22>).
[…] tener proactividad para trabajar 
[…] (<Elementos internos\Facultad de 
Educación\Pedagogía en educación general 
básica\16>).

Por último y rescatando las cualidades 
donde los estudiantes universitarios hacen 
más referencia, tenemos la capacidad crítica, 
autocrítico y reflexiva. Características muy 
difíciles de encontrar puesto que muchas veces el 
entorno menosprecia y se burla de las opiniones, 
percepciones y/o sugerencias que puedan surgir, 
muchas veces ocurre que los mismos estudiantes 
temen levantar la mano para hablar por el miedo 
a las burlas o los cuestionamientos poco críticos 
y reflexivos de sus compañeros e incluso de los 
docentes. Esos elementos deben primar dentro 
de las aulas, ya que provocarán un ambiente 
de crecimiento mutuo en el diálogo y la 
comunicación favorecerá la creación de nuevas 
situaciones y/o conocimientos. Tensionar, 
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autoanalizarse, criticar con fundamentos, 
ser consciente de lo que nos ocurre y como 
reaccionamos, en fin, elementos que un docente 
debe poseer para que su práctica se mantenga 
actualizada, contextualizada y genere las 
estrategias necesarias.

3.1 Categoría Previa Características Ideológicas – 
Categoría Primaria: Características de personalidad- 
Características secundaria: Rasgos humanístico-
emocionales del buen docente universitario

Esta categoría tiene un porcentaje 
de frecuencia de 18,05% de la totalidad de 
referencias analizadas pertenecientes a esta 
categoría. Cabe destacar que este tipo de 
características han sido ahondadas en solo un 
estudio (CASERO, 2010). Cuando hablamos de 
este tipo de rasgos, es cuando ahondamos en 
la medula de los sentimientos del profesor y de 
esto dependerán las reacciones que éste muestre 
al momento de enfrentar ciertas situaciones. Los 
estudiantes encuestados apuntan que un buen 
docente en este aspecto debiese ser alguien 
con características como; humilde, positivo, 
espontáneo, energético, animoso, entretenido, 
seguro, con sentido del humor, valiente, alegre, 
entusiasta, paciente, sensible, carismático, 
intuitivo, preocupado, obsesivo y controlado. 
Estas propiedades nacen de sus palabras, 
algunas por ejemplo son las siguientes:

[…] que no se crea superior al resto 
[…] (<Elementos internos\Facultad de 
Educación\Pedagogía en educación física\
ALUMNO 40 (M)>).
[…] ser alegre […] (<Elementos internos\
Facultad de Educación\Pedagogía en 
educación física\ALUMNO 9 (M)>).

Ocupando estas referencias, cuando 
hablamos de humildad respondemos a la 
necesidad de que el docente sea cercano, una 
persona accesible, con quien se puede dialogar 
y a quien los estudiantes no temen preguntar, es 
alguien que no es engreído por su conocimiento, 

sino que muy por el contrario, es quien quiere 
compartirlos a sus estudiantes. Esta actitud 
cercana permite encarar las situaciones diarias 
de una forma positiva generando ambientes de 
confianza y alegría entorno al aprendizaje de 
los estudiantes (DAY, 2006).

3.2 Categoría Previa Características Ideológicas – 
Categoría Primaria: Características de personalidad- 
Características secundaria: Rasgos Ético-Morales de un 
buen docente universitario

Respecto de los datos ético-morales 
recogidos en la investigación, el 11,7% destacó 
la relevancia de esta categoría. Dentro de ésta, se 
destacan los códigos: compromiso con la labor 
docente, puntualidad, presentación personal y 
coherencia que debe poseer el docente.

La acción educadora no es simplemente 
una actividad técnica, que puede repetirse 
sin reflexión, ni una acción desprovista de 
comunicación y de contacto social. Exige, por 
el contrario, una estrecha y confiada relación 
personal entre el docente y el estudiante, 
mediado por propiedades éticas y morales que 
no pueden desarrollarse de forma satisfactoria 
sin la conciencia social de la acción pedagógica 
por parte de los agentes educativos. No hay 
que olvidar que la enseñanza supone una 
interacción positiva entre un profesor y un 
grupo de sujetos que asisten a sus clases para 
formarse como profesionales.

Cuando se habla de formación ética y moral 
desde la percepción de los sujetos investigados, 
ellos establecen los siguientes conceptos: 
honesto, justo, equitativo, higiene personal, 
presentación personal, valores, correcto, 
compromiso con el rol docente, compromiso 
con los estudiantes y consecuentemente, todos 
estos códigos aluden a las propiedades que un 
buen docente universitario debe poseer. Los 
estudiantes encuestados las explicitan con las 
siguientes palabras:

[…] tener una actitud concreta e igualitaria 
con todos los alumnos […] (<Elementos 
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internos\Facultad de Educación\Pedagogía 
en matemáticas\9>).
[…] presenta una adecuada vestimenta 
(formal) […] (<Elementos internos\Facultad 
de Educación\Pedagogía en historia y 
ciencias sociales\8 M>).
[…] una buena formación valórica 
[…] (<Elementos internos\Facultad de 
Educación\Pedagogía en historia y ciencias 
sociales\11 M>).
[…] el compromiso del docente por cumplir 
efectivamente su labor como profesor 
[…] (<Elementos internos\Facultad de 
Educación\Pedagogía en educación general 
básica\15>).

Sin embargo, muchas veces se olvida la 
importancia de estas características en el plano 
docente; hay que destacar que la ética en los 
docentes puede ser muy importante, siempre y 
cuando se logre estimular la reflexión de modo 
personal y compartida del involucrado sobre 
las propias actitudes morales como profesional, 
sobre el contexto que lo rodea y sobre las 
posibilidades que se le presenten.

Es evidente que la adquisición de los 
rasgos éticos y morales se da a lo largo de la vida, 
sin embargo, cuando se decide ser un profesional 
al servicio de la sociedad, es muy relevante 
potenciar aún más esta área y para esto se debe 
retroalimentar no solamente al profesional 
sino que debe haber una integración de estas 
características desde la formación del profesor.

Los estudiantes esperan encontrarse con 
un docente que sea honesto, justo y equitativo, 
esto quiere decir que de un mismo trato a todos 
y que tenga la capacidad de reconocer tanto 
los aciertos como los errores a modo personal 
y compartido, los estudiantes pretenden que 
este buen docente demuestre una higiene 
personal adecuada, desde la perspectiva de su 
forma de vestir y de su aspecto físico, además 
de su presentación personal. Relacionado 
directamente con los valores, se encuentra con 
la necesidad de contar con un docente correcto 
que esté comprometido con el rol docente y que 

esté comprometido con sus estudiantes además 
de ser consecuente en su actuar y no tenga 
dobles discursos.

Conclusiones

En cuanto a la metodología utilizada, el 
enfoque mixto generó una mayor comprensión 
del fenómeno investigado en el contexto 
particular donde el estudio fue llevado a cabo, 
permitiendo una cobertura de un 80% del universo 
estudiado, además de rapidez y profundización 
de las características más destacadas. Desde 
esta metodología, fue necesario revisar los 
datos obtenidos a través de dos análisis, uno 
de frecuencia y el otro de discurso, otorgando 
diversidad y riqueza de los análisis.

Los cuestionarios abiertos, otorgaron 
información relevante para la investigación, 
permitiendo jerarquizar las características 
más relevantes que debe poseer un docente 
universitario. Por medio de la frecuencia 
obtenida, se procedió a entrevistar a sujetos 
clave de cada carrera con el fin de profundizar 
y saturar la información relevante.

En un primer momento de análisis, por 
medio de cuestionarios, las características más 
destacadas por los estudiantes de la Facultad 
de Educación de la Universidad Autónoma 
de Chile, sede Talca, al momento de valorar 
a un buen docente universitario trascienden 
al hecho pedagógico o ámbito disciplinar del 
curso que enseña. Las características humanas 
e ideológicas en este estudio presentan un 
mayor porcentaje de representatividad para los 
estudiantes que lo pedagógico. Desde esta idea, 
el buen docente universitario de la Facultad de 
Educación de la Universidad Autónoma de Chile, 
sede Talca, es: una persona confiable, sociable, 
cercana, integradora, empática, colaborativa, 
comprensiva, segura, paciente, humilde, 
alegre y respetuosa; todas ellas características 
cotidianas y académicas que dejan ver cómo 
el rol de los docentes que forman parte del 
contexto investigado no se acaba una vez que 
está fuera de la institución formadora, sino 
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que traspasa estos límites y envuelve la acción 
diaria que el docente realiza.

En un segundo momento de análisis, 
se constata la necesidad de contar con un 
docente que posea dominio de contenido; 
esta característica permite la articulación de 
conocimientos procedentes de la formación 
profesional y disciplinar de los docentes, con 
la experiencia construida a lo largo de su 
trayectoria profesional. Es el docente en estudio 
el encargado de construir y movilizar los saberes 
propios de su experiencia profesional, a través de 
una reflexión crítica de su hacer y un compromiso 

ineludible con la acción de educar, resultando 
finalmente el despliegue de un conocimiento 
didáctico, metodológico y disciplinar en el aula. 
A través de esto, el docente transmite seguridad 
en el estudiante, permitiendo conocimientos que 
trascienden en su formación.

Finalmente, el buen docente universitario 
del contexto investigado necesita poseer 
características que transiten entre las habilidades 
pedagógicas, humanas e ideológicas, enfatizando 
en todo momento su accionar en y desde el 
aprendizaje, a través de un proceso de enseñanza 
pensado en el estudiante que se está formando.
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Estamos todos juntos: el cierre de la Escuela Rural desde la 
perspectiva de los niñosI
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Resumen

El cierre sistemático de las escuelas rurales es un fenómeno que 
viene desarrollándose desde hace más de una década en Chile. 
Los resultados que se presentan se originan en el contexto de 
nuestra línea de investigación sobre el cierre de escuelas rurales 
municipales y sus consecuencias en las relaciones sociales 
entre las comunidades escolares y locales. En este trabajo 
presentamos la perspectiva particular de las niñas y niños 
de una escuela básica rural multigrado respecto del aviso de 
cierre del centro, para lo cual se desarrolló una metodología de 
taller con uso de herramientas gráficas, que incorpora algunos 
elementos del Grupo de Discusión. Los resultados muestran que 
las niñas y niños valoran sentirse parte de un grupo socialmente 
cohesionado y que esto constituye un capital social acumulado 
que es exclusivo de esa escuela, lo cual no es transferible a 
otra. Asimismo, las niñas y niños interpretan el posible cierre 
escolar como una medida más dentro de otras transformaciones 
del sector, en el cual el rol del Municipio ha sido privilegiar 
intereses foráneos por sobre los de los habitantes locales.

Palabras clave

Cierre de escuelas — Escuela rural — Investigación social con 
niños – Cohesión social — Capital social.
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We are all together: the closing of the rural school from the 
children’s perspectiveI
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Abstract

The systematic closing of rural schools is a phenomenon that has 
developed for over a decade in Chile. The results presented herein 
originated from our research on the closing of municipal rural 
schools and its impact on the social relations between the school 
and local communities. In this paper we present the particular 
perspective of the children of a rural multigrade primary school 
regarding the announcement of the closure of the school, for which 
a workshop methodology was developed with the use of graphical 
tools, incorporating some elements of a discussion group. Results 
show that children appreciate the feeling that they are part of a 
socially cohesive group and that this is an accumulated capital, 
which is unique to that school and is not transferable to another. The 
children also interpret the possible school closing as one more step 
in other transformations in the sector, in which the municipality 
has favored foreign interests over those of the locals.

Keywords

School closing — Rural school — Social research with children — 
Social cohesion — Social capital
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Introducción

Los resultados que se presentan 
se originan en el contexto de nuestra 
investigación sobre el cierre de escuelas rurales 
municipales en Chile y sus consecuencias en 
las relaciones sociales entre las comunidades 
escolares y locales. El cierre sistemático de 
las escuelas rurales es un fenómeno que 
viene desarrollándose desde hace más de una 
década en Chile. Según datos del Ministerio de 
Educación de Chile (MINEDUC), 969 escuelas 
básicas rurales municipales han dejado de 
funcionar entre el año 2000 y el 20151.  Este 
cierre masivo de escuelas se relaciona con 
varios factores, pero principalmente obedece a 
una racionalidad neoliberal que ha organizado 
la política educativa en las últimas décadas 
en Chile (CORNEJO, 2006). El sistema escolar 
se ha descentralizado y privatizado, a través 
del sistema del voucher o subvención a la 
demanda, donde las escuelas compiten entre 
ellas, dado que se espera que las familias elijan 
la mejor la escuela para sus hijos.  Este sistema 
ha provocado una enorme segregación entre 
las escuelas pagadas y las públicas (HSEIH; 
URQUIOLA, 2002).

En este escenario, este estudio se interesó 
por los intersticios en donde se encuentran las 
políticas neoliberales en Chile y las subjetividades 
que éstas movilizan en los contextos rurales. Con 
el fin de conocer las consecuencias psicosociales 
en la comunidad escolar y local del cierre de la 
escuela rural, se desarrolló una investigación 
etnográfica con un estudio de caso en torno 
a una escuela bajo aviso de cierre, en la cual 
participaron actores municipales, profesores, 
madres, padres, niñas y niños.

En este artículo queremos concentrarnos 
específicamente en el grupo de niñas y niños 
de la escuela estudiada. Nuestro interés fue 
conocer sus formas particulares de significar 
la escuela y el lugar que ésta ocupa en la 
comunidad, relevando la especificidad de la 

1- Cálculo de los autores en base a datos publicados por MINEDUC.

experiencia infantil en el caso estudiado. Para 
ello fue necesario  diseñar una herramienta 
metodológica que permitiera la expresión de 
las niñas y niños en torno al posible cierre de 
la escuela y sus consecuencias en la cohesión 
social. Esta decisión fue tomada en tanto no 
existen muchos estudios latinoamericanos 
que se concentren en la perspectiva de los 
niños, dado que se tiende a pensar que estos 
no son miembros de la comunidad cultural o 
lingüística a las que pertenecen, ya sea porque 
se les supone inmadurez lingüística y/o absoluta 
falta de agencia política. La comprensión de 
niñez sobre la que se basa esta investigación 
se sale de las perspectivas más tradicionales 
psicológicas que ponen a los niños en una línea 
de desarrollo y madurez, siendo más cercana 
a los nuevos estudios sociales de la infancia 
que los consideran sujetos sociales (JAMES; 
JAMES, 2004; 2008).  En este trabajo entonces 
analizaremos primero el rol de las escuelas 
como fundamentales en la constitución de las 
comunidades donde se encuentran, para luego 
justificar metodológicamente la importancia 
de indagar las percepciones de los niños, y 
finalmente mostrar los resultados de este 
trabajo etnográfico.

La escuela rural y su rol en la 
comunidad: capital social y cohesión 
en el contexto de la nueva ruralidad

Las escuelas tienen un rol fundamental 
en la constitución de una comunidad. No 
son solamente microempresas que entregan 
un servicio: son parte fundamental del tejido 
social y comunitario de los territorios donde 
se insertan. Las escuelas brindan una serie de 
elementos en la vida social de los sujetos, entre 
ellos el llamado capital social.

Las escuelas públicas proporcionan el 
capital social específico en la comunidad, 
principalmente a través de las redes que 
los padres establecen. Los propios niños 
también adquieren una red de amigos de las 



956956 Carmen Gloria NÚÑEZ; Mónica PEÑA; Francisco CUBILLOS; Héctor SOLORZA. Estamos todos juntos: el cierre de...

escuelas. Los compañeros de escuela son, sin 
duda, el beneficio del capital social que dura 
más tiempo que el período de asistencia a la 
escuela. (FISCHEL, 2006, p. 8).

Fischel no sólo está mencionando 
el poder de las redes de contactos, sino 
fundamentalmente el poder de la asociación 
comunitaria. La perspectiva de capital social 
de Fischel es más coherente con la de Coleman 
(1988) que con la de Bourdieu (1985 apud 
RAMÍREZ, 2005) que supone al capital social 
una relación mucho más estrecha con la clase 
social. La visión de Coleman da cuenta de la 
relación de los individuos con la estructura, y 
distinguirá las obligaciones y expectativas de los 
individuos, las normas y sanciones y el potencial 
de información disponible (COLEMAN, 1988).

El mismo autor considera que el sistema 
de financiamiento escolar a través del voucher, 
que ocupa más del 90% de la educación chilena 
(ELACQUA, 2012), mina profundamente el 
capital social de las familias. James y Hofer 
(1987 apud FISCHEL, 2006) consideran que el 
capital social son las normas y los valores de 
una comunidad que se transmiten a los niños 
a través de las relaciones estables entre los 
adultos. El problema del sistema de voucher 
esque al pretender la elección de escuela 
competitivas entre sí, genera una movilidad 
residencial que socava tales relaciones sociales.

Es posible entonces plantear que la 
educación aporta al desarrollo de la comunidad 
local a través del fortalecimiento de su capital 
cultural y social (ONU, 2004). El capital social 
incluye dos dimensiones: la capacidad específica 
de movilización de determinados recursos 
por parte de un grupo y la disponibilidad de 
redes de relaciones sociales (COLEMAN, 1988; 
COLEMAN apud RAMÍREZ, 2005). Según 
Fischel (2006), el capital social de una escuela 
es específico de ésta y no es transferible a otra.

Según la CEPAL - Comisión Económica 
Para Latinoamérica y el Caribe (2007), el capital 
social da cuenta, en buena medida, de un 
acervo de los agentes sociales que contribuye 

a una sociedad más cohesionada. La cohesión 
social se refiere a los mecanismos de inclusión 
y exclusión de las sociedades, y también a cómo 
estos mecanismos influyen en las percepciones 
y conductas de las personas en una comunidad 
en particular (CEPAL, 2007).

El concepto de cohesión social fue 
utilizado por primera vez por Durkheim 
(2011) para plantear que en las sociedades 
modernas, con una mayor división social del 
trabajo y mayor autonomía de los sujetos, se 
hace necesario desarrollar lazos que permitan 
mantener los vínculos entre los sujetos (BARBA; 
COHEN, 2011). En la actualidad, el concepto de 
cohesión social es más abierto y se da cuenta 
de varios niveles de interacción social, por lo 
cual hemos decidido en trabajos anteriores 
distinguir tres niveles: uno macro-institucional, 
uno comunitario y uno individual (NÚÑEZ; 
SOLÍS; SOTO, 2014).

El nivel macro-institucional incluye los 
mecanismos formales que permitirán el desarrollo 
de la cohesión social, como la educación y 
el sistema educativo, puesto que facilitan la 
cooperación social y refuerza los contratos entre 
los individuos (CEPAL, 2007). En este nivel se 
encuentran las relaciones entre las comunidades 
y el Estado, lo cual les permite sentirse parte 
de un proyecto país (NÚÑEZ; SOLÍS; SOTO, 
2014). En el nivel comunitario, el vínculo entre 
los sujetos de una comunidad se plantea como 
solidaridad (DURKHEIM, 2011; MALINOSKY, 
1975), según el cual, ésta se genera en relación a 
un elemento cultural o institución que ejerce una 
función articuladora. De este modo, los sujetos se 
cohesionan en relación a un elemento simbólico 
o material que se significa como un articulador 
tanto de las prácticas cotidianas como de las otras 
instituciones existentes (BARBA; COHEN, 2011). 
Esto es coherente con la función que cumple la 
escuela en espacios rurales, como facilitador y 
aglutinador de las relaciones entre los sujetos 
(NÚÑEZ; SOLÍS; SOTO, 2014).

En el nivel individual, se encuentran los 
comportamientos, percepciones y valoraciones 
de los sujetos respecto del vínculo con otros 
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y con la sociedad en su conjunto. En esto se 
destaca la valoración de los sujetos respecto de 
si se sienten parte, o no, de una colectividad 
(CEPAL, 2007; COX, SCHWARTZMAN, 2009; 
BARBA; COHEN, 2011) y los sentimientos de 
inclusión o exclusión.

En investigaciones anteriores hemos 
podido concluir cómo el cierre de la escuela 
rural afecta los distintos niveles de la cohesión 
social. Esto debido a que la escuela en territorios 
rurales cumple funciones vinculantes, que no 
son sustituibles por otras instituciones; ya sea 
porque éstas también han ido desapareciendo 
o porque han perdido su fuerza articuladora 
(NÚÑEZ; SOLÍS; SOTO, 2014).

Para contextualizar el caso, la escuela 
analizada se encuentra en un territorio rural 
costero de la zona central de Chile, cuyas 
principales actividades productivas eran hasta 
hace poco tiempo, la producción agrícola y la 
pesca artesanal; sumándose fuertemente en los 
últimos años el turismo y la práctica de deportes 
acuáticos. Este cambio de un número reducido 
de actividades productivas a una pluriactividad, 
ha significado una serie de transformaciones en 
la composición poblacional, en la organización 
habitacional y territorial, las cuales son 
posibles de ser comprendidas como parte de 
la dinámica social que hoy se denomina como 
nueva ruralidad (ROMERO, 2012). Asimismo, 
la migración ciudad-campo ha implicado la 
emergencia de un nuevo grupo de mayores 
recursos socioeconómicos, generándose un 
barrio alto en términos residenciales, y la 
apertura de la primera escuela particular-
privada de toda la comuna.

Debido al sistema de voucher, la escuela 
municipal debe competir con la escuela 
particular-privada por la matrícula. Si bien 
el Nivel Socioeconómico (NSE) promedio de 
los estudiantes de la escuela es medio-bajo, 
quienes tenían un NSE más alto, optaron por 
cambiarse a la nueva escuela en el año en que se 
desarrolló la investigación, lo cual contribuyó a 
disminuir la matrícula de la escuela municipal 
y a aumentar su riesgo de cierre.

Desde la perspectiva de la nueva ruralidad, 
el que la producción agrícola ya no sea el único 
soporte de la economía rural, implica una 
reconsideración del desarrollo rural en cuanto a 
una diversificación de metas normativas, como 
la reducción de la pobreza, la revalorización 
de la cultura y su gente, la participación social 
y la superación de la división rural-urbana; al 
mismo tiempo que garantizar la viabilidad de 
la agricultura campesina (ROMERO, 2012). Son 
estos aspectos del desarrollo rural a los cuales 
esta investigación busca aportar.

Metodología

En esta investigación, se desarrolló una 
metodología de indagación cualitativa, con 
un enfoque etnográfico (PUJADAS; COMAS; 
ROCA, 2010; ROCKWELL, 2009; GUBER, 2012). 
Se utilizó un diseño de investigación cuasi 
etnográfico (IÑIGUEZ, 2004; SILVA; BURGOS, 
2011), caracterizado por visitas a terreno de 
duración acotada, con el fin de profundizar 
en un evento o situación social específica 
(MURTAGH, 2007) como es la experiencia de 
un inminente cierre escolar en la comunidad 
estudiada. La unidad de análisis fue una escuela 
rural municipal ubicada en la zona central del 
país, que se encontraba bajo aviso de cierre, es 
decir, que oficialmente estaba próxima a cerrar.

Como técnica de producción de datos 
para el trabajo con niñas y niños, diseñamos 
una herramienta metodológica de carácter 
proyectivo y expresivo (CELENER, 2002), 
que incorpora tanto elementos gráficos como 
verbales. Si bien es cierto existe un variado 
abanico de técnicas en la investigación 
cualitativa, pocas de ellas se adaptan al 
trabajo con niños y niñas directamente, puesto 
que han sido construidos por y para adultos 
(RODRÍGUEZ, 2006) o considerándolos sólo 
como en oposición a estos (DORNER, 2014).

La adaptación realizada consistió en 
desarrollar una herramienta que facilitara la 
expresión de las niñas y niños, así como la 
participación de todas y todos. Esta herramienta 
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corresponde a la elaboración de un dibujo 
colectivo que representa un mapa subjetivo 
de la comunidad, donde lo importante no es 
la recreación del pueblo de manera fiel a la 
realidad, sino que dé cuenta de cómo las niñas y 
niños lo vivencian y perciben. Así lo central es 
qué es lo que destacan en el mapa que elaboran, 
en dónde ubican la escuela dentro de él y cuáles 
son los circuitos por los cuales las niñas y niños 
circulan cotidianamente.

Se optó por el dibujo, debido que para los 
niños constituye una forma de comunicación 
interpersonal (COHEN, 2012), puesto que 
permite la expresión frente a temas que tienen 
una fuerte carga emocional para los cuales 
las palabras pueden no ser fáciles (PINILLA, 
2006). Según Piaget (1972), el dibujo cumple 
una función semiótica que se encuentra entre 
el juego simbólico y la imagen mental. De este 
modo, el dibujo se ha ido desarrollando como 
técnica con grandes potencialidades en el 
trabajo con niñas y niños, pues

[…] permite expresar de manera privilegiada 
la proyección del esquema corporal, la 
imagen de sí y sus cambios a lo largo 
del desarrollo, como así también las 
capacidades, habilidades, conflictos, deseos, 
impulsos y ansiedades de los sujetos. 
(CELENER, 2002, p. 111).

Es importante señalar, que lo central en 
este caso no es el dibujo como dato a interpretar, 
sino todo el proceso de producción, incluyendo 
los significados desplegados y la reflexión 
desarrollada por las niñas y niños durante el 
taller (BAGNOLI, 2009).

Esta técnica del dibujo colectivo fue 
utilizada para comprender la significación que 
hacen los sujetos de la “dimensión simbólica de 
los procesos sociales que se construyen como 
problemáticos” (GUTIÉRREZ, 2011, p. 116), 
considerando como tal el aviso de cierre de 
la escuela. Ésta se basó en algunos principios 
del Grupo de Discusión, en tanto instancia de 
discusión grupal en la que los participantes 

enuncian significados asociados a un cierto 
problema o fenómeno, planteado de tal modo 
a producir un discurso grupal (MELLA, 2003). 
Por este motivo era importante que las niñas y 
niños desarrollaran el mapa subjetivo de manera 
conjunta y no de manera individual. Asimismo, 
lo relevante no sólo fue la producción del 
dibujo, sino las opiniones y comentarios que 
las niñas y niños daban durante su elaboración.

La introducción del mapa subjetivo 
buscó facilitar la expresión de opiniones y 
sentimientos de las niñas y niños, así como 
la interacción entre los miembros del grupo, 
algo que también se ha sugerido para los 
Focus Group con niños (ARAMBURUZABALA, 
2000). Esta técnica grupal vino a resolver 
problemas en experiencias previas de esta 
misma investigación, cuando el equipo evaluó 
que el encuadre de entrevista semi-estructurada 
no logró facilitar adecuadamente la expresión 
de los niños. Nuestra hipótesis, que sirvió 
también para guiar este nuevo diseño, es que 
en la investigación con niños es fundamental 
pensar el lugar del investigador adulto para no 
reproducir una escena asimétrica donde el niño, 
como menor de edad, respondiera al adulto, 
sino que era importante generar las condiciones 
para que estos pudieran hablar y discutir en un 
espacio donde esas distancias se diluyeran. El 
uso del dibujo y del trabajo grupal permiten que 
la asimetría adulto–niño pueda horizontalizarse 
(VERGARA et al., 2015).

Participantes

Un elemento importante a destacar, 
es que la escuela a la cual las niñas y niños 
pertenecen es una escuela rural multigrado, 
es decir, una escuela pequeña en la cual todos 
los estudiantes se educan en una misma sala, 
aunque son de niveles distintos. Para efectos 
de este trabajo, se buscó respetar esta misma 
dinámica de la escuela, por lo cual participaron 
todos los estudiantes de la escuela, sin distinción 
de edad. En total eran ocho estudiantes de 
tercero, cuarto y quinto año básico de la escuela, 
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de edades fluctuantes entre 8 y 11 años, de los 
cuales dos eran niñas y seis eran niños. Entre 
ellos se incluyó un niño de 5 años, que asistía a 
la escuela sin estar matriculado2.

Procedimiento

La modificación del encuadre consistió en 
realizar un taller, en donde se motivó la reflexión 
y rememoración de eventos significativos sobre 
la escuela y su relación con la comunidad, a 
través de un dibujo colectivo. Esta actividad se 
desarrolló dentro de la jornada escolar.

De este modo, se les solicitó a las niñas 
y niños que dibujaran en conjunto un mapa de 
su comunidad, en donde ubicaran la escuela en 
relación a sus casas y a los lugares que destacan 
de su entorno (Dibujo 1). A continuación, se 
les solicitó que relataran el viaje que realizan 
desde sus casas a la escuela, sobre lo cual se 
formularon preguntas que movilizaron sus 
reflexiones y sentimientos.

Figura 1- Desenho: mapa subjetivo de la localidad

Fonte: 

La estructura del taller contempló 
bienvenida, actividad, plenario y dinámicas de 
cierre de la experiencia. Se registró el audio de 
las conversaciones e interacciones de los niños, 
junto con fotografías de los diseños realizados.

2- Esta es una práctica común en zonas rurales donde no hay 
establecimientos de educación preescolar.

El tema del cierre de la escuela fue 
abordado directamente con las niñas y niños 
puesto que ya estaban informados de la 
situación. Todos los participantes firmaron una 
carta de Asentimiento Informado, en el que se 
les explicaba de manera simple los objetivos y 
las características de la actividad, siendo leídas 
por los investigadores. Asimismo, los adultos 
responsables de los niños y la profesora a 
cargo, firmaron una carta de Consentimiento 
Informado, con la cual daban su consentimiento 
para que los niños participaran. Durante todo el 
proceso se tomaron todos los resguardos éticos 
para asegurar el bienestar de las niñas y niños. 
Utilizamos un lenguaje inclusivo, haciendo 
mención a niñas y niños; sin embargo, el género 
no constituyó un eje de análisis para interpretar 
los resultados en este trabajo en particular.

Análisis

El análisis se realizó sobre los relatos 
e interpretaciones hechos por los estudiantes 
respecto a sus dibujos y sus respuestas a las 
preguntas realizadas por los investigadores. 
Al igual que todos los datos producidos, se 
analizó según los lineamientos de la Teoría 
Fundamentada, que propone producir teoría 
emergente a partir de un análisis apegado a 
los datos, los cuales se estructuran en base a 
categorías (STRAUSS; CORBIN, 2002). Plantea 
un método comparativo constante, que busca 
construir modelos teóricos basados en las 
interrelaciones de las diferentes dimensiones 
del fenómeno en estudio. A través de este 
procedimiento es posible lograr un estudio 
descriptivo a la vez que explicativo, mediante 
3 vías de análisis: codificación abierta, que 
comienza con la conceptualización de los datos, 
realizándose una representación abstracta de un 
acontecimiento, acción/interacción u objeto que 
el investigador identifica como significativo, 
bajo la forma de etiquetamiento por categorías; 
codificación axial, que consiste en relacionar 
las categorías y subcategorías, según sus 
propiedades y dimensiones; codificación 
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selectiva, en que se construyen redes de datos, 
volviendo a unir lo que en la fase anterior se 
fragmentó. En esta fase se integran y se refinan 
las teorías en torno al núcleo central del 
fenómeno. Se determina una categoría central 
que represente el tema nodal de investigación, 
aunque ninguna lo captura íntegramente.

Resultados

Como resultados del proceso, se 
construyeron 4 macro-categorías. Estas 
categorías se produjeron para todo el estudio 
de caso, construidas a través del análisis de 
entrevistas y focus-group con adultos y de 
talleres con niñas y niños. Los datos producidos 
en el taller formaron parte de cada categoría. 
Estas son: La escuela da vida, la comunidad no-
urbana: la diferencia significada como amenaza 
y no somos considerados: la invisibilización de 
la comunidad desde las políticas públicas y la 
profesora como articuladora de la comunidad. 
De las cuatro categorías, la categoría La escuela 
da vida, fue construida a partir de lo planteado 
solamente por los adultos3, pues no apareció 
como tal en las producciones infantiles.

a) La comunidad no-urbana: la diferencia 
significada como amenaza:

Los sujetos investigados no se definen 
a sí mismos como sujetos rurales, pero sí 
establecen diferencias con lo urbano. Hay 
para ellos una clara diferenciación entre lo 
urbano y lo no-urbano y esta diferencia es 
significada como una amenaza, como se puede 
observar en los fragmentos de entrevistas que 
transcribimos:“[E: ¿y qué pasaría si el colegio 
se cierra?] N2: Tendríamos que irnos a estudiar 
a Navidad y nos quedaría más lejos aún […] 

3-  Esta parte de la investigación se encuentra publicada en La escuela da 
vida: el cierre de escuelas rurales en Chile según las comunidades (NUÑEZ 
et al., 2013). En ella se concluye que para la comunidad la escuela es 
un motor de desarrollo y su cierre es  experimentado como un signo de 
muerte social.

N3: sería más fome4 […] y en Navidad5 hay más 
accidentes”. (G.D.Es16).

El eventual suceso de cierre de la 
escuela del sector se constituye como una 
amenaza frente a este otro externo que debe 
ser enfrentado, esta vez, por separado. Esto 
es experimentado desde los niños como la 
presencia latente de un eventual peligro que se 
encuentra en las afueras de su localidad y que 
deberán enfrentar en caso de que su escuela se 
cierre. Los niños deben desplazarse desde su 
sector para llegar a la escuela (Dibujo 1), pero 
en el caso de cierre, ir a estudiar en el pueblo 
implicaría desplazarse más lejos aún. De este 
modo, valoran la cercanía de la escuela, que en 
su dibujo aparece protagónica en el centro, y 
atribuyen mayor seguridad al hecho de estudiar 
en su localidad más pequeña. A diferencia 
de esto, estudiar en el pueblo se asume como 
algo riesgoso por la posibilidad de accidentes. 
Este peligro es mayor cuando además, como 
veremos, implica que debe ser enfrentado por 
cada estudiante por separado.

[E: ¿Y qué pasaría si el colegio se cierra?] 
N3: Sería fome […] N6: Sí, porque ahí uno 
no conoce a nadie y por ejemplo a uno 
lo ponen en San Antonio, a otro en otro 
lugar y no estamos juntos como aquí, que 
nos conocemos todos casi [¿Les gusta estar 
todos juntos] Todos: ¡Sí! (G.D.Es1).

[…] N5: Si, a mí no me gustaría que cierre 
[E: ¿Por qué?] N1: No, es que después 
vamos a tener que ir para otro lado, y 
vamos a estar todos separados, N6: Sí, y 
uno en otra escuela no conoce a casi nadie 
(G.D.Es1).

Los estudiantes mencionan de manera 
efusiva los elementos afectivos asociados 
a dejar la escuela. Tal como en su colorido 

4 - Fome en Chile puede tener varios significados, generalmente significa 
algo aburrido pero también puede usarse para describir algo desagradable.
5- Pueblo cercano a la comunidad investigada.
6- Fragmento de Grupo de Discusión con Estudiantes no 1 – G. D. Es1.
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dibujo donde la escuela brilla en el centro en 
color rojo, se expresan de manera vehemente 
respecto de este punto. Existe una preocupación 
por el vínculo que han generado como grupo 
de pares, enfocando las consecuencias 
negativas del cierre sobre el hecho que serán 
separados y podrían encontrarse en diferentes 
establecimientos, lo que pondría en riesgo dicho 
lazo. Para los estudiantes el cierre supone un 
peligro, puesto que amenaza la relación afectiva 
que se construye en su interacción cotidiana 
e implica ingresar a una nueva escuela sin 
redes sociales previas. Para las niñas y niños 
parte importante de la experiencia escolar 
constituye el sentirse pertenecientes a un grupo 
socialmente cohesionado.

Debido a que la escuela es multigrado, 
todas las niñas y niños comparten una misma 
aula, también almuerzan juntos en el comedor 
y suelen jugar juntos en el patio. Estar todos 
juntos es la experiencia escolar característica 
en escuelas rurales multigrado, experiencia que 
temen perder al cerrarse la escuela y dispersarse 
en otras. Efectivamente, cuando las escuelas 
multigrado se cierran, por lo general los niños 
son trasladados a otras escuelas con un curso por 
nivel, por lo que la experiencia del estar todos 
juntos es muy probable que no vuelva a repetirse.

La forma colectiva en que se construyó 
el dibujo también fue considerada dentro 
de esta categoría, pues dio cuenta de cómo 
el grupo funciona. Todos participaron en 
la elaboración del dibujo, sin distinción de 
género ni edad, estableciéndose una dinámica 
colaborativa entre los niños, que fue facilitada 
por los entrevistadores de manera muy fluida. 
Atribuimos que dicha dinámica grupal responde 
a la costumbre de las niñas y niños de trabajar 
bajo la modalidad de aula multigrado, lo cual 
reafirma lo que los niños dicen de su escuela, 
pues es posible de constatarlo a través de las 
observaciones de campo.

Cabe señalar que en Chile existe 
libertad de elección por parte de los padres 
del establecimiento en el que matriculan a sus 
hijos, a ello se refiere uno de los estudiantes 

cuando señala: “por ejemplo a uno lo ponen 
en San Antonio, a otro en otro lugar”. Esto 
hace que si la escuela se cierra, no todos los 
niños serán trasladados a una misma escuela, 
necesariamente.

De este modo, la escuela rural es para las 
niñas y niños una institución que los cohesiona 
y los mantiene unidos como comunidad 
escolar. Esto corresponde al nivel comunitario 
de la cohesión social y el cierre de la escuela 
lo afectará directamente. A su vez, las niñas y 
niños reconocen en la escuela el valor de contar 
con redes sociales, que desaparecerían en otra 
escuela. Esto confirma los resultados de otras 
investigaciones que muestran cómo el capital 
social que consiste en las redes sociales que 
la escuela genera, es específico de la escuela 
y no es transferible a otra (FISCHEL, 2006). 
Esto, según el propio Fischel es relevante a 
nivel político, ya que estas relaciones sociales 
generan lazos que permitirían la organización 
política, poniendo como ejemplo, lo mismo 
que los niños mencionan, una comunidad 
organizada puede luchar mejor contra las 
amenazas del medio, como una esquina mal 
señalizada, por ejemplo.

b) No somos considerados: la invisibilización de 
la comunidad desde las políticas públicas

Los actores locales significan cambios 
importantes en su sector en los últimos años, 
los cuales se acompañan de un sentimiento 
de malestar, puesto que han implicado 
transformaciones en sus vidas cotidianas. Lo 
interesante de esta categoría, es que muestra 
que para las niñas y niños el cierre de la 
escuela se relaciona de alguna manera con 
otros cambios sociales, así como la forma en 
que experimentan las dinámicas de la nueva 
ruralidad. Los relatos emergen en gran medida 
a partir de la elaboración del mapa subjetivo 
(Dibujo 1), en donde los estudiantes han ubicado 
puntos significativos para ellos en la localidad. 
Nótese cómo han dividido el camino entre la 
parte pavimentada y el camino de tierra, que 
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es donde las niñas y niños ubican sus propias 
casas. “N3: [me gusta Blanes7] porque es 
tranquilo, me gusta porque es tranquilo, pero 
cuando hay fin de semana largo, es medio 
fome, porque pasan puros autos y no podemos 
salir a andar en bicicleta.” (G.D.Es1).

Las niñas y niños, valoran la tranquilidad 
del lugar como algo positivo; sin embargo, 
durante ciertos períodos ven impedido su 
libre desplazamiento por el sector. La calle 
es poblada por los adultos que manejan en 
vehículos, foráneos en su gran mayoría. 
Desde las impresiones de los estudiantes, se 
puede apreciar un malestar respecto de la 
brecha social y material percibida entre ellos 
y los nuevos habitantes que están poblando 
el sector, en algunos casos esto es vivenciado 
como una imposibilidad en sus prácticas 
cotidianas (como por ejemplo, salir a jugar a 
la calle), y en otros casos, como veremos, como 
una explícita diferenciación de clase. Aquí es 
aclaratorio mencionar que en las zonas rurales 
los campesinos han reemplazado el caballo por 
la bicicleta, siendo éste uno de los medios de 
transporte más utilizados en la zona del estudio.

N5: Blanes creció por los surfistas, por eso 
hicieron la costanera. E1: ¿por qué dicen 
que creció con los surfistas? N5: porque la 
municipalidad así, a veces sólo arregla el 
camino sólo hasta el camping, a veces para 
arriba y no arregla para más arriba. E2: ¿y 
por qué crees tú que pasa eso? N5: no sé, 
porque a veces cuando, a veces algunas 
mamás han reclamado que coloquen 
pavimento en Manzanilla y dijeron que 
iban a colocar y nunca han colocado, 
todas las mamás reclamaron, nunca han 
colocado. N1: colocan en un poquito no 
más, en una mitad de allá, así poquitito 
pero eso no es na’ (G.D.Es1).

En el dibujo, el camino pavimentado, a 
pesar de que en la realidad es más largo y central, 

7- Blanes y Manzanilla son nombre de fantasía que se han creado para 
mantener el anonimato de las y los participantes.

aparece ocupando un lugar muy constreñido 
dentro del conjunto. En la discusión, a través 
de la división entre el camino pavimentado y 
el camino de tierra, los estudiantes significan 
con claridad la posición desigual en la cual 
se sitúa la comunidad respecto a los nuevos 
habitantes y el lugar que ocupa el municipio 
en las transformaciones del sector; atributos 
principales de esta categoría. Los niños saben 
que es el Municipio el que toma ciertas decisiones 
que son importantes para la vida cotidiana de 
la localidad y han construido su perspectiva 
acerca de ellas. Atribuyen a la llegada de los 
surfistas la preocupación del Municipio por 
arreglar ciertos tramos del sector (“sólo hasta el 
camping”) y la razón del crecimiento de Blanes, 
lo cual ven reflejado en la construcción de la 
costanera8, una obra recientemente inaugurada.

Desde las niñas y niños, la figura 
municipal desconoce las necesidades de sus 
familias, privilegiando los intereses de foráneos 
por sobre los suyos.  Esto a pesar del reclamo 
insistente por parte de sus madres, quienes 
aparecen como las principales interlocutoras 
frente al Municipio. Ante el reclamo de sus 
madres, el municipio parece entregar una 
respuesta dudosa para los niños: promete algo 
que luego no cumple, o responde, pero de 
manera insuficiente en relación a lo demandado.

De este modo las niñas y niños sienten que 
ellos y sus familias se encuentran marginados 
de las decisiones que toma el Municipio. Esto 
afecta la cohesión social en distintos niveles. En 
términos macro- institucionales, el Municipio es 
percibido como una institución que privilegia a 
algunos en desmedro de otros y que el progreso 
alcanzado está dirigido a ellos, quedando la 
comunidad marginada de sus beneficios. A nivel 
comunitario, las niñas y niños denotan una 
fragmentación entre “los surfistas” y ellos y sus 
familias. Estos son identificados como grupos 
diferentes y desiguales, puesto que los intereses 
de los primeros priman por sobre los segundos. 
Finalmente, a nivel individual, las niñas y niños 

8- La Costanera es una construcción a orillas del mar con fines turísticos.
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sienten cómo estas transformaciones afectan su 
mundo infantil y lo restringen (“no podemos 
salir a andar en bicicleta”), generando malestar.

c) El profesor como articulador de la comunidad

Para los participantes adultos, la figura 
del profesor representa uno de los principales 
articuladores de la comunidad, pues es quien 
organiza una serie de encuentros entre los 
habitantes del pueblo. Por su parte, para 
las niñas y niños el lugar protagónico de la 
profesora se encuentra dado por la relación 
pedagógica y la enseñanza para el aprendizaje, 
siendo quien articula la comunidad escolar.

E1 ¿Qué cambiaría con el cierre de esta 
escuela para ustedes? N6: No nos pueden 
enseñar como acá… E1 ¿Cómo es eso?  N6: 
Porque acá a veces nos enseñan, y cuando 
no aprendemos nos vuelven a enseñar 
de nuevo… y a veces nos enseñan con 
chistes… Todos: ¡Sí! (G.D.Es1).

N5: sí, acá la tía nos vuelve a leer, cuando 
no entendemos nos vuelve a decir cómo 
es… (G.D.Es1).

Lo expresado por los participantes nos 
revela la importancia de la relación que se establece 
entre la profesora y las niñas y niños; relación 
que es exclusiva de esa escuela e irremplazable 
por otra. Lo que está puesto al centro, es la 
relación pedagógica que se establece en torno 
al aprendizaje: cuando alguien no aprende, 
el profesor vuelve a enseñar. Para las niñas y 
niños el aprendizaje no es una simple reacción 
inmediata a la enseñanza de la profesora, sino que 
requiere su reiteración sucesiva hasta conseguirlo. 
Existe además la aprehensión de que dicha forma 
de enseñanza basada en la reiteración no se dé en 
otra escuela (“No nos pueden enseñar como acá”) 
y que por lo tanto, el aprendizaje no pueda ser 
asegurado en otro contexto.

Junto a la reiteración de la enseñanza, el 
uso de los chistes es reconocido por las niñas y 

niños como otro recurso pedagógico utilizado 
por la profesora y lo valoran positivamente como 
algo que hace placentera la experiencia escolar. 
De esta forma, la profesora se establece como 
figura central en el aprendizaje de los niños y la 
exclusividad de la relación pedagógica propia 
de esta escuela se constituye como uno de los 
atributos de esta categoría.

Conclusiones

Los resultados muestran cómo el eventual 
cierre de la escuela trae consecuencias para la 
cohesión social en sus distintos niveles, no sólo 
para los adultos, sino también desde la visión de 
las niñas y niños. Esto resulta particularmente 
preocupante, por cuanto las escuelas rurales en 
Chile reciben a los sectores de mayor pobreza9, 
quienes son los más afectados en términos de 
desarrollo social cuando la escuela se cierra. Los 
sujetos, tanto adultos como niños, se sienten 
marginados de un proyecto país que parece no 
considerar sus demandas.

La evidente segregación educacional 
chilena es también vivida por los niños, tanto 
como sujetos de un territorio determinado, 
como parte de una clase social afectada por 
la llegada de nuevos habitantes. Además, la 
infancia como grupo social generacional debe 
aceptar vivir en ciertas condiciones de relación 
con el mundo adulto que pueden terminar por 
segregarlos aún más. No obstante, en este caso, 
también es posible apreciar las particularidades 
de la escuela rural multigrado en términos de 
cohesión social. Ésta congrega a los niños en un 
sólo grupo, sin establecer separaciones por edad, 
contrario a lo que generalmente sucede en la 
escuela urbana. Esto permite a las niñas y niños 
desarrollar una experiencia escolar donde prima 
la vivencia de lo común, sintiéndose miembros 
de una comunidad. Es destacable cómo los 
niños y niñas dan cuenta de una comunidad 
conformada por ellos, sus padres, madres, 
municipalidad, la profesora. La importancia que 

9 - La indigencia en sectores rurales tiene una incidencia de un 3,5% 
(CHILE, 2008).
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le dan al otro, tanto en la entrega de recursos 
como en los aspectos amenazantes que encarna, 
dan cuenta del lugar de los niños como agentes 
sociales en sus comunidades, hábiles analistas 
de sus realidades. Las niñas y niños han ido 
construyendo su propia visión respecto de 
las transformaciones de su localidad, de las 
racionalidades que las sustentan y el lugar del 
Municipio en ellas. En este contexto, el cierre 
de la escuela parece corresponder a una de estas 
transformaciones.

Es importante destacar que esta 
experiencia de lo común y el sentirse parte 
de una comunidad no es transferible a otra 
escuela, tal como lo expresan las niñas y niños. 
Esto contradice los planteamientos en la base 
de la fusión y cierre de escuelas10, puesto que 
trasladar niños de una escuela a otra implica la 
pérdida de un capital social acumulado. Hasta 
ahora el énfasis se ha puesto en mantener el 
derecho a la educación en términos de acceso 
al momento de los cierres, asegurando la 
matrícula y el transporte de las niñas y niños; 
sin embargo, para ellas y ellos la calidad de 
los aprendizajes y el capital social no están 
asegurados con el traslado.

Consideramos que la modificación del 
encuadre, consistente en introducir técnicas 
de facilitación grupal y la introducción del 
dibujo colectivo para el trabajo con niños y 
niñas, resultó una herramienta útil en tanto 
posibilitó la participación de los estudiantes en 
la investigación. Creemos que las significaciones 
de los estudiantes les otorgaron una tonalidad 
particular a las categorías de análisis construidas, 
ya que provienen de una experiencia desarrollada 
en tanto actores de su comunidad y partícipes 
de un relato construido comunitariamente 
desde un lugar pocas veces visitado en la 
investigación social, como lo es la infancia. 
Asimismo, consideramos que las producciones 
simbólicas de los niños no son significaciones 
10- La fusión de escuelas corresponde a una iniciativa que ha sido 
implementada en países como Estados Unidos, conocida como school 
consolidation. Consiste en fusionar dos o más escuelas en una sola que 
agrupe a todos los estudiantes, permitiendo un gasto fiscal más eficiente y 
mayor diversidad curricular.

especiales ni distintas. Nuestra perspectiva no 
considera a los niños menores en términos de su 
producción simbólica. Sus producciones también 
se constituyen socialmente, en culturas situadas. 
No son simples repetidores de lo que los adultos 
dicen, y tal como vimos, integran las opiniones 
de los adultos significativos pero con el análisis 
de sus propias experiencias. Su lugar social, no 
obstante, suele estar mermado por el hecho de ser 
considerados menores, y más aún, siendo parte de 
las silenciadas comunidades rurales del país.

Las diferencias sociales y la desigualdad 
que afectan a la comunidad no es solamente 
un tema de adultos. Las niñas y niños también 
construyen su percepción acerca de ello en lo 
que les toca en sus subjetividades y prácticas 
sociales: la pérdida de sus espacios de 
desplazamiento libre y autónomo, la diferencia 
en las condiciones materiales de vida y cómo 
el reclamo de sus madres no es suficiente para 
equipararla; los cambios en la infraestructura 
y urbanización de la localidad. Todas ellas 
transformaciones que los niños atribuyen al 
ajuste del Municipio hacia las necesidades de 
otros, que a pesar de ser nuevos en el sector, 
resultan ser prioritarios.

Estos últimos, son aspectos interesantes 
de analizar en las dinámicas sociales emergentes 
que caracterizan la nueva ruralidad. Los límites 
entre lo rural y lo urbano parecen hacerse más 
difusos, los nuevos fenómenos migratorios 
desde la ciudad al campo traen aparejados el 
arribo a lo rural de formas de organización 
social y territorial más propias de lo urbano, 
como la segregación residencial y escolar, 
la competencia entre escuelas. Todas estas 
transformaciones vistas, en este caso, desde la 
perspectiva de las niñas y niños rurales.

El cierre masivo de escuelas rurales en Chile 
da cuenta de la falta de una política de desarrollo 
rural, que trasciende el ámbito educativo; puesto 
que la escuela, al ocupar un lugar central en 
la dinámica social, impacta con su cierre en 
distintas dimensiones. Las metas del desarrollo 
rural propuestas por la perspectiva de la nueva 
ruralidad, como la revalorización de la cultura y 
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su gente, la participación social y la superación 
de la división rural- urbana, no están siendo 
consideradas dentro de la toma de decisiones.

En cuanto al trabajo con niñas y niños, 
es importante destacar que la inclusión de 
sus relatos implica variados desafíos. Por 
un parte, los descritos por Castro, Ezquerra 
y Argos (2011) acerca de la necesidad de 
integrar a todos los participantes, en especial 
a aquellos que por motivos varios se restan de 
la actividad, así como la de focalización de la 
conversación en las temáticas que se plantean 
como centrales por el grupo por sobre las 
conversaciones anexas, etc. Sin embargo, 
también creemos necesaria: 1) la búsqueda 
permanente de actividades facilitadoras de 
la conversación de todos los niños ya que la 
conversación puede girar sólo en torno a los 
participantes más extrovertidos (problema 
que Parker (2007), ha detectado y analizado 
en el trabajo de la psicología comunitaria); 2) 
considerar la discusión sobre la pertinencia de 
incluir análisis interpretativos de los dibujos, 
en tanto materiales proyectivos, implica un 
tipo de análisis que compartiría fronteras con 
líneas teóricas cercanas a otras disciplinas, 
por ejemplo el Psicoanálisis, la Estética, que 
creemos que pueden complementar los datos 
construidos en el proceso de discusión grupal; 
3) incluir el análisis de las interacciones 

grupales en el proceso de construcción del 
dibujo colectivo, como parte informante de 
un modo particular de producción de los datos 
que dado el caso, brindaría coordenadas que 
enriquecen el proceso de análisis y dan más 
luces en relación a las interacciones entre pares 
y cómo esto genera respuestas que podrían 
verse enriquecidas por la colaboración.

La Convención de los Derechos de la 
Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF, 2006) 
consolida el derecho del niño de expresar su 
opinión y ser escuchado por los adultos. Si bien 
esta convención puede ser tomada como una 
mera declaración de principios, creemos que la 
posibilidad de incluir la voz de los niños, en 
tanto estudiantes, actores de su comunidad y 
sujetos de derecho, es completamente posible 
e incluso necesaria si se pretende investigar en 
profundidad un fenómeno que afecta -como el 
caso en estudio- a una escuela, una comunidad 
y al mismo tiempo un país, al transformarse 
el cierre de escuelas rurales en un fenómeno 
masivo. De tal modo, la inclusión de los 
niños y niñas debiera considerarse como una 
obligación ética si es que se considera a la 
infancia en tanto posición subjetiva diferente 
de la adulta, no anterior o menor a ésta, sino 
una que comporta una visión particular de 
los fenómenos sociales que afectan a una 
comunidad de la cual son miembros.
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Resumen

Hoy en día nos vemos enfrentados al reto continuo de adaptarnos a 
las exigencias de un mundo en constante cambio. En este contexto, 
la educación adquiere una importancia fundamental, en especial los 
programas dirigidos a la población que por diversas razones no ha 
concluido sus estudios primarios y/o secundarios, ello considerando 
las consecuencias que la escolaridad incompleta tiene sobre 
estas personas. En este contexto, el presente artículo tiene como 
objetivo central indagar y comparar los perfiles y la evaluación 
de los estudiantes insertos en tres modalidades de reescolarización 
existentes en Chile (proyectos de reinserción, modalidad regular y 
modalidad flexible), esto a partir de los datos arrojados por una 
encuesta aplicada en Santiago de Chile a una muestra de 523 
personas que cursan alguno de estos programas, repartidas en un 
total de 23 instituciones educativas. La muestra se obtuvo de manera 
probabilística mediante la técnica de muestreo por conglomerados, 
y el marco muestral se construyó a partir del total de registros de 
matrículas provisto por la Coordinación Nacional de Educación de 
Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), del Ministerio de Educación 
de Chile (Mineduc). Los resultados -además de arrojar importantes 
diferencias en cuanto a los perfiles de estudiantes de las tres 
modalidades- muestran que, si bien las valoraciones y percepciones 
de estos alumnos respecto de los programas son positivas, quienes 
se muestran más críticos corresponden a los grupos de mayor 
vulnerabilidad social. 
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Abstract

Today we face the ongoing challenge of adapting ourselves to the 
demands of a changing world. In this context, education becomes 
crucial, especially the programs aimed at people who, for various 
reasons, have not completed primary and/or secondary school, 
considering the consequences that incomplete schooling has on these 
people. This study aims to investigate and compare the profiles and 
assessments of students who attend three reschooling programs in 
Chile (reintegration projects, regular, and flexible modalities), using 
the data produced by a survey in Santiago, Chile, with 523 people 
who attend one of these programs, involving twenty-three different 
educational institutions. The random sample was drawn by cluster 
sampling technique, and the sampling frame  was built up from 
the total enrollment records provided by the National Coordination 
of Education for Youth and Adults of the Ministry of Education 
of Chile. In addition to differences observed between the students’ 
profiles attending the three kinds of reschooling programs, results 
allow to conclude that assessments and perceptions of students 
regarding these programs are positive, although participants in the 
most vulnerable groups appear to be more critical. 
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Introducción

En la actualidad nuestros países viven 
una era de rápidas transformaciones sociales, 
caracterizada por la difusión masiva de las 
tecnologías de la información y un vertiginoso 
proceso de renovación del conocimiento que 
pone en cuestión los saberes aprendidos. Nos 
vemos así enfrentados al continuo desafío 
de adaptarnos a las exigencias de un mundo 
cambiante, lo que depende en gran medida de 
la adquisición de nuevos conocimientos que 
permitan contrarrestar las incertidumbres y, 
como producto de ello, lograr la tan ansiada 
inclusión y promoción social (SARRATE, 1997). 
En este escenario, entonces, la educación 
adquiere una importancia primordial.

La población más vulnerable frente a los 
desafíos que se imponen actualmente es aquella 
que no ha alcanzado un nivel de instrucción 
elemental, es decir, un conjunto básico de 
habilidades y destrezas (lectura, escritura, 
expresión oral, etc.) que permitan desenvolverse 
eficazmente en la vida (trabajar con dignidad, 
participar de la vida cívica, etc.), y que al 
mismo tiempo sirvan como base para seguir 
adquiriendo nuevos conocimientos y saberes, 
según las necesidades e intereses individuales 
(GARCÍA-HUIDOBRO, 1994; SARRATE, 1997).

Estos aprendizajes mínimos se asocian 
a lo que se entrega en la escuela en sus ciclos 
primario y secundario, lo que no quiere decir 
que quienes no hayan concluido dichos estudios 
necesariamente carezcan de estas herramientas. 
Ahora bien, lo cierto es que la gran mayoría 
de las veces la falta de una certificación que 
acredite haber finalizado la etapa escolar trae 
consecuencias muy negativas, tanto a nivel 
personal como social, para quienes se encuentran 
en esta situación (ESPINOZA et al., 2014a).

De este modo, tomando en cuenta la 
incertidumbre propia de estos tiempos y los 
requerimientos y desafíos que implica la actual 
fase de desarrollo que enfrenta América Latina 
y Chile en particular, deviene fundamental 
atender a las iniciativas que buscan reinsertar 

a adolescentes, jóvenes y adultos dentro del 
sistema escolar formal. Si bien el concepto 
de reescolarización es bastante amplio 
(MERRIAM; BROCKETT, 2007), se entiende 
aquí como aquellos programas orientados a 
desarrollar habilidades y contenidos mínimos 
interrumpidos por procesos de abandono 
escolar (SARRATE, 1997).

Por otra parte, los programas de 
reescolarización deben comprenderse desde el 
punto de vista del derecho a la educación a 
lo largo de la vida. Si la educación constituye 
un derecho humano fundamental, el derecho a 
la educación y al aprendizaje a lo largo de la 
vida debe ser reconocido. En este sentido, los 
Estados están obligados a asegurar este derecho 
para todas las personas, de forma igualitaria y 
sin discriminación. Así, la educación debe ser 
pensada como un proceso permamente que 
acompaña al ser humano durante toda su vida, 
que no debe ser asociada solamente a ciertos 
tipos de actividades formativas o una etapa 
específica de la trayectoria vital de las personas 
(MERINO FERNÁNDEZ, 2011).

El concepto de aprendizaje permanente o 
formación a lo largo de la vida se ha discutido 
desde la década del setenta en los países más 
desarrollados. En el Informe de la Comisión 
Internacional de Educación sobre la Educación 
para el siglo XXI de UNESCO, se postula que 
este proceso de aprendizaje continuo, recibe 
el nombre de educación a lo largo de la vida, 
pudiendo considerarse como la clave desde 
la cual focalizar toda la educación. En este 
marco, la perspectiva que abre las puertas 
del siglo XXI, va más allá de la distinción 
entre formación académica, actualización y 
reciclaje, reconversión y promoción de adultos. 
Consecuentemente, se concibe como condición 
de desarrollo continuo y armónico de la persona 
(UNESCO, 1996). Esta definición se inserta en 
el marco de las sociedades de aprendizajes en 
las cuales todo momento y situación puede 
ser una ocasión para aprender y desarrollar 
las capacidades del individuo (ESPINOZA; 
GONZÁLEZ, 2011; PACHECO et al., 2005).
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En este contexto, resulta absolutamente 
necesario atender a los propios perfiles y a 
la evaluación que los estudiantes hacen de 
los programas de reinserción educativa que 
se encuentran cursando, de tal manera que 
exista la información necesaria en vista de 
la eventual actualización y reorientación de 
la oferta existente, ya sea tanto desde sus 
aspectos curriculares como desde sus aspectos 
organizativos y administrativos.

En la medida en que estos programas de 
reescolarización sean pertinentes -vale decir, 
que estén respondiendo de forma efectiva a las 
necesidades y expectativas de sus alumnos-, 
ellos estarán entregando los conocimientos y 
las habilidades necesarias para la mejora de las 
condiciones materiales de vida y de la autoestima 
de una parte importante de la población chilena 
que no ha concluido sus estudios primarios 
y/o secundarios, y con ello aumentarán las 
probabilidades de retención de estos estudiantes 
al interior del sistema escolar formal.

En general, la no-escolaridad y la 
escolaridad interrumpida son situaciones 
particularmente sensibles para los individuos 
afectados, que suelen ser vividas en términos de 
fracaso personal y estar vinculadas a situaciones 
personales, familiares y/o sociales de mayor 
vulnerabilidad, como es un bajo nivel de 
ingreso. La reescolarización de la población que 
vio interrumpidos sus estudios escolares -sean 
estos adolescentes, jóvenes o adultos- tiende a 
ser percibida por los propios participantes de 
los distintos programas de reescolarización 
como un medio que ayudaría a mitigar algunos 
de los factores de exclusión dándoles nuevas 
posibilidades, es decir, contribuyendo a mejorar 
sus competencias laborales -y con ello sus 
condiciones de vida materiales- así como 
su autoestima y autovaloración (ESPINOZA 
et al., 2014). Por otro lado, las situaciones, 
experiencias y/o condiciones de vida que en 
un momento determinado hicieron imposible 
la continuación de estudios o que promovieron 
el abandono escolar son de carácter muy 
diverso (RUMBERGER, 2001; ESPINOZA et 

al., 2014a; ESPINOZA; GONZÁLEZ; LOYOLA, 
2012; ESPINOZA et al., 2012a; ESPINOZA et 
al., 2012b).

Actualmente en Chile son dos las 
modalidades de educación de personas jóvenes 
y adultas que, por diversas circunstancias, 
no finalizaron la educación primaria y/o 
secundaria: la modalidad regular y la flexible. 
A estas se suman, como otro tipo de programa 
de reescolarización, los llamados proyectos 
de reinserción, destinados a niños, niñas y 
adolescentes que se encuentran fuera del 
sistema escolar. Acometer la evaluación de 
estos programas no es tarea fácil debido a la 
singularidad de las instituciones y experiencias 
dirigidas a esta población. Sin embargo, es 
urgente pues la evaluación es inherente a 
la consecución de la calidad y mejora de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje (SARRATE, 
1997; ESPINOZA et al., 2014b).

Además, esta evaluación es totalmente 
necesaria por cuanto la reescolarización 
o reinserción educativa ha sido un tema 
que tradicionalmente no ha despertado un 
gran interés académico -en contraste con la 
deserción escolar infantil y adolescente-, con la 
consecuencia de que los programas respectivos 
suelen ser diseñados sin un conocimiento 
cabal de la población a la que están enfocados, 
descuidando las trayectorias, necesidades y 
potencialidades de estas personas.

Así, el objetivo principal de este trabajo 
es indagar y comparar los perfiles, percepciones 
y valoraciones de los estudiantes insertos en 
alguno de los programas de reescolarización 
existentes en Chile, para de este modo 
perfeccionar la oferta educativa de estas 
modalidades de estudio.

El artículo se ha organizado en 
cinco apartados. En primer lugar, se provee 
información general acerca de las diferentes 
modalidades de reinserción educativa. En 
segundo término, se aportan antecedentes 
teóricos relativos a los conceptos de educación 
de adultos y reescolarización. Luego, se expone 
la metodología del estudio, para posteriormente 
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presentar los principales resultados derivados 
del análisis cuantitativo de una encuesta 
aplicada a estudiantes que concurren a los 
diferentes programas de reescolarización. 
Finalmente, se presenta un apartado con las 
principales conclusiones de la investigación.

Programas de reescolarización 
en Chile

Recién el año 2003 en Chile, bajo la 
presidencia de Ricardo Lagos, se estableció la 
obligatoriedad de la educación secundaria, 
ampliando a doce años el período de educación 
obligatoria garantizada por el Estado, que hasta 
esa fecha era de ocho años1.

La escolaridad promedio de la población 
chilena apenas supera los diez años, siendo 
ligeramente mayor en hombres. Si en 1990 la 
escolaridad promedio en Chile era de nueve años 
(6,1 rural y 9,6 urbana), desde el año 2000 a la 
fecha esta se ha ido estabilizando en torno a los 
diez años (CASEN, 2010). Este comportamiento 
se explica, en gran medida, por la estabilización 
de la tasa de asistencia neta en la educación: por 
sobre el 90% desde 1990 en el ciclo primario, y 
por sobre el 70% desde el año 2003 en el ciclo 
secundario (CASEN, 2010).

Lo que hay tras de estos números es que 
al 2008 poco más de la mitad de la población 
mayor de 25 años había egresado de la educación 
secundaria, mientras que en el segmento de 18 
a 34 años este porcentaje era superior al 90% 
(CHILE, 2008). Dichas cifras dan cuenta de dos 
realidades dispares. Por un lado, la existencia 
de un gran volumen de población adulta que 
no completó la educación secundaria cuando 
no era obligatoria. Por otro, la existencia de un 
segmento de población adolescente excluida 
del sistema escolar. En la actualidad en Chile 
existirían más de 100.000 menores en edad 
escolar que no estarían asistiendo a la escuela 
(CHILE, 2013).

1- Hasta ese momento en Chile solo era obligatoria la educación primaria. 
En 1920 eran obligatorios cuatro años de escolaridad, seis años en 1929 
y ocho años desde 1965.

Para enfrentar situaciones como las 
antes señaladas, el sistema educativo a cargo 
del Ministerio de Educación chileno consigna 
diferentes modalidades y programas de 
reescolarización. Sus principios orientadores 
apuntan a la consecución de una mayor inclusión 
y cohesión social, ofreciendo a los estudiantes 
una edu cación pertinente y significativa, que les 
provea de conocimien tos, habilidades y actitudes 
necesarios para mejorar su calidad de vida y su 
participación como ciudadanos y trabajadores 
(CHILE, 2004; ESPINOZA et al., 2014c).

Específicamente, como se mencionó más 
arriba, en Chile se puede hablar de tres tipos de 
programas de reescolarización: la modalidad 
regular, la modalidad flexible y los programas de 
reinserción escolar. Dichos programas permiten 
obtener el certificado de 8° básico (último nivel 
del ciclo primario), la licencia de educación 
media (secundaria) humanístico-científica o un 
título técnico de nivel medio, según corresponda. 
Estos títulos y certificados son válidos para 
todos los efectos legales, y permiten además la 
continuidad de estudios superiores.

De estos programas, el que cuenta 
con el mayor número de beneficiarios es la 
modalidad regular. Está destinada a personas 
jóvenes y adultas que, por distintas razones, 
no han iniciado o completado su escolaridad 
primaria o secundaria, pero que tienen tiempo 
disponible para asistir regularmente a clases. 
Se subdivide en dos formas dependiendo del 
tipo de establecimiento en el cual se imparte. 
Por una parte, considerando la dificultad de 
estudiar en horarios regulares, se lleva a cabo 
a través de las llamadas Terceras Jornadas, que 
corresponden a la jornada vespertina de los 
diversos establecimientos educacionales que 
durante el día atienden a niños y adolescentes. 
Paralelamente, todas aquellas personas que 
poseen tiempo a su disposición durante el 
día para estudiar pueden iniciar o completar 
sus estudios en los Centros Integrados de 
Educación de Adultos (CEIA), establecimientos 
educacionales dedicados exclusivamente a la 
atención de jóvenes y adultos.
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La modalidad flexible, por otra parte, 
está expresamente dirigida a personas jóvenes 
y adultas que no han iniciado o completado 
su enseñanza primaria o secundaria, y que 
por distintos motivos cuentan con poco 
tiempo para asistir a clases. De otro lado, los 
proyectos de reinserción escolar tienen como 
población objeto a niños, niñas y adolescentes 
que se encuentran fuera del sistema escolar o 
presentan riesgo de desertar y que requieren 
atención específica para reingresar al sistema 
educacional y retomar su trayectoria educativa2.

Los resultados académicos de los 
programas de reescolarización arrojan algunos 
resultados preocupantes. Así, en la modalidad 
regular, el porcentaje de estudiantes que 
aprueba el ciclo educativo es de poco más del 
60%, tomando el promedio observado entre 
los años 2000 a 2009 (CHILE, 2010). En otras 
palabras, cerca de un 40% deserta. En el caso 
de la modalidad flexible, las últimas cifras 
disponibles señalan que, entre los años 2003 
y 2007, la cobertura promedio anual bordeó 
las 60.000 personas; no obstante, las tasas de 
aprobación para el mismo período varían desde 
46,6% para la cohorte 2002-2003 a 36,4% 
para la cohorte 2007-2008. Es decir, menos del 
50% de la población que se incorporó a esta 
modalidad completó exitosamente el proceso 
de reescolarización. En los proyectos de 
reinserción, por su parte, la información reporta 
que el 50% de los estudiantes avanza un nivel 
o más en su trayectoria educativa, sin embargo 
no deja de preocupar que un 26% abandone el 
programa y otro 20% permanezca en el mismo 
nivel, vale decir, no avance conforme lo estipula 
el plan de estudios (CHILE, 2010).

Marco teórico: educación de adultos 
y reescolarización

Un primer paso para abordar los perfiles 
y la evaluación que los propios estudiantes 
hacen de los programas de reinserción que se 

2 - Para mayor información respecto de las diferentes modalidades y 
programas, véase http://www.epja.mineduc.cl/

encuentran cursando es definir qué es lo que se 
entiende por reescolarización. Lo cierto es que 
muchas veces se tiende a confundir este concepto 
con la educación de adultos. Ahora bien, ¿qué 
es lo que define la condición de adulto? A este 
respecto, Merriam y Brockett (2007) señalan 
que la adultez puede ser entendida como una 
construcción sociocultural; vale decir, que la 
definición acerca de quién puede ser considerado 
un adulto y quién no, se construye al interior 
de una sociedad y cultura particulares, en un 
momento determinado de la historia.

Son variados los criterios que suelen 
utilizarse para definir la etapa adulta, incluyendo 
desde los biológicos hasta los cronológicos3 
y los que enfatizan la madurez psicológica o 
los roles sociales que desempeñan los distintos 
individuos. Algunos autores sostienen que la 
edad por sí misma sería un criterio insuficiente 
para definir la adultez, ya que para que una 
persona sea considerada como adulta ésta debe 
autoreconocerse como tal, ello producto ya sea 
de su estado biológico o legal, de su estado 
psicológico o de sus formas de comportamiento 
o roles sociales (SMITH, 1999).

Independiente de cómo se defina la 
condición de adulto, lo cierto es que el grueso de las 
definiciones de educación de adultos normalmente 
incluyen referencias a dos elementos: (i) al estatus 
adulto de los estudiantes, y (ii) a la noción de 
que este campo abarca actividades de carácter 
planificado (MERRIAM; BROCKETT, 2007). En 
este último sentido existiría una diferencia entre 
el aprendizaje de adultos y la educación de adultos 
propiamente. Mientras el primero se referiría 
al proceso cognitivo interno del estudiante, 
incluyendo el aprendizaje no planificado que es 
parte de la vida cotidiana, la educación de adultos 
solo contemplaría las actividades diseñadas con el 
propósito manifiesto de suscitar el aprendizaje en 
esta población (DESJARDINS; SCHULLER, 2006; 
MANNIEN, 2010).

Las dificultades que plantea determinar 
a qué se refiere la educación de adultos no se 

3- En Chile prevalece el criterio etario para definir la adultez: es adulta 
toda persona mayor de 18 años.
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limitan únicamente a definir qué se entiende 
por adulto, sino también a cuáles son los tipos 
de actividades planificadas específicas que se 
debiera incluir. Existe cierto consenso respecto 
de que se refiere a actividades de carácter 
voluntario dirigidas a un segmento específico 
de la población, y en cuanto tales sus objetivos 
y las configuraciones en que se desarrollan es 
muy vasto (ZOELLICK, 2009). En este sentido, 
cabe destacar que en el campo de la educación 
de adultos han surgido denominaciones tan 
variadas como educación permanente, educación 
continua, educación a lo largo de la vida, 
educación compensatoria, educación para la 
tercera edad, etc. (OCDE 2001; 2004; SARRATE, 
1997; SCHULLER; WATSON, 2009; UNESCO, 
2009a; 2009b). Estos rótulos mantienen relación 
y son utilizados para denominar diferentes áreas 
de la educación de adultos.

Una definición largamente aceptada de 
educación de adultos es la que provee UNESCO 
(1976), la cual destaca su carácter global, 
incluyendo un amplio conjunto de procesos 
educativos y actividades -con el requisito de 
que deben estar organizadas- y admitiendo, 
asimismo, una pluralidad de métodos y 
modalidades en función de los objetivos y 
demandas formativas -y por ende abarcando la 
totalidad de niveles e incluyendo una amplia 
gama de contenidos-. Como señalan Schuller 
y Watson (2009), dicha definición se vincula 
con la democratización educativa y cultural 
por cuanto incluye a los programas de segunda 
oportunidad diseñados para todos aquellos 
que no han podido completar la educación 
primaria o secundaria y, en la práctica, los 
destinatarios a los que se refiere son aquellos 
que se encuentran en edad post-escolar y han 
abandonado el sistema formal.

En Chile, los programas de reescolarización 
están dirigidos a personas que no han completado 
sus estudios básicos y/o secundarios por haber 
desertado del sistema escolar formal en algún 
momento de sus vidas (ESPINOZA; CASTILLO; 
GONZÁLEZ, 2013), y en este sentido la población 
que acogen es más amplia por cuanto incluye 

desde menores de edad hasta adultos, tanto desde 
el punto de vista cronológico como de sus roles 
sociales. Esta población compuesta por niños, 
jóvenes y adultos corresponde a los beneficiarios 
de los distintos programas de reescolarización en 
el caso chileno. Dichos programas caben dentro de 
las actividades cuya función puede ser calificada 
de remedial o compensatoria, por cuanto están 
orientados a desarrollar habilidades y contenidos 
mínimos interrumpidos en algún punto dado de la 
trayectoria vital de los destinatarios (MERRIAM; 
BROCKETT, 2007).

Ahora bien, más allá de los objetivos 
específicos de los diferentes tipos de programas 
de reescolarización, se entiende que su objetivo 
es la formación integral de las personas a través 
del desarrollo de aptitudes, la adquisición de 
conocimientos y la mejora de competencias 
técnicas y profesionales, para así posibilitar su 
mejor inserción social (SARRATE, 1997; OECD, 
2000). Algunos propósitos adicionales asociados 
a este tipo de oferta educativa son: (i) incrementar 
el nivel cultural de los pueblos por medio de la 
extensión de la educación elemental; (ii) propiciar 
la autorrealización personal y la participación 
social; y (iii) facilitar la integración en el mundo 
laboral y en el desarrollo satisfactorio de la 
actividad profesional.

Por otra parte, en relación a América Latina, 
ya desde fines de los años setenta se señalaba que 
los programas de reescolarización debían cumplir, 
entre otras, una función integradora, toda vez 
que “la población no educada es considerada 
como un obstáculo para el desarrollo porque 
es poco productiva” (BENAVIDES, 1988, p. 16), 
así como una función liberadora cuyo objeto es 
entregarle a los adultos herramientas para actuar 
autónomamente sobre su propia realidad.

En el caso chileno, por medio de estos 
programas se busca atender a las particularidades 
de sus beneficiarios considerando, entre otros 
factores, su me nor disponibilidad de tiempo para 
la formación escolar. Dichos programas enfocan 
el currículo a la incorporación y reforzamiento de 
los aprendizajes y contenidos de base (castellano, 
matemáticas y ciencias) (CHILE, 2004).
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Metodología

El presente trabajo se enmarca dentro 
de un enfoque descriptivo-cuantitativo. La 
información que sirve de base para el análisis 
proviene de una encuesta aplicada -durante los 
meses de octubre a noviembre de 2012- a una 
muestra de 523 estudiantes que cursan alguno de 
los tres programas de reescolarización (regular, 
flexible y proyectos de reinserción escolar) en 
la ciudad de Santiago de Chile, repartidas en un 
total de veintitrés instituciones educativas.

La muestra se obtuvo de manera 
probabilística mediante la técnica de muestreo por 
conglomerados, y el marco muestral se construyó 
a partir del total de registros de matrículas provisto 
por la Coordinación Nacional de Educación de 
Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), del Ministerio 
de Educación de Chile (Mineduc).

El cuestionario se elaboró para 
determinar perfiles de estudiantes (tipologías), 
trayectorias educativas, trayectorias sociales 
(experiencia laboral, participación social, uso 
del tiempo libre, e infracciones a la ley), y 
factores asociados al éxito de los programas de 
reescolarización (aspiraciones de los estudiantes, 
tipos de familia, experiencia en programas 
educativos similares, evaluación del curso, y 
valoración o percepción de la educación como 
factor de movilidad social).

Los indicadores consignados en 
el cuestionario aplicado a la muestra de 
estudiantes fueron elaborados y validados en 
el marco de una investigación apoyada por la 
Comisión Nacional de Investigación Científica 
y Tecnológica (CONYCYT), utilizando además 
como base el instrumento elaborado por el 
Instituto Nacional de la Juventud.

Resultados

Perfil del alumnado que asiste a los programas de 
reescolarización

Se advierten importantes diferencias 
en cuanto al tipo de estudiante que atraen los 

diferentes programas de reescolarización en 
Chile, particularmente en lo que respecta a 
las variables género, edad y situación laboral. 
Por una parte, quienes asisten a los proyectos 
de reinserción escolar comparten una serie 
de características: son mayormente hombres, 
menores de edad y desempleados. Por otra 
parte, los asistentes a las modalidades regular 
y flexible son -más allá de las diferencias 
internas existentes- en gran proporción mujeres 
y mayores de edad.

De este modo, mientras en la modalidad 
regular (CEIA y Tercera Jornada) y flexible 
casi dos tercios de los encuestados (64%, 
66% y 63%, respectivamente) son mujeres, en 
los proyectos de reinserción se aprecia una 
situación opuesta con un 64% de participantes 
hombres. En el primer caso, esto podría estar 
reflejando una mayor valoración de las mujeres 
por la educación como factor de movilidad 
social (inserción en el mercado laboral, 
acompañamiento a hijos que estén en el sistema 
educacional, realización personal, entre otros). 
Ahora bien, las diferencias de participación 
observadas en la modalidad de proyectos de 
reinserción, en favor de los hombres, podría 
estar relacionada a las dificultades de fracaso 
escolar en la educación primaria que está 
enfrentando la población escolar masculina 
más vulnerable (Tabla 1).

Tabla 1 - Estudiantes que asisten a programas de 
reescolarización según modalidad y sexo (2012)

Modalidad
Sexo

TotalHombre Mujer

Proyectos reinserción 64,3% 35,7% 100,0

Regular (CEIA) 35,9% 64,1% 100,0

Regular (Tercera) 34,3% 65,7% 100,0

Flexible 36,7% 63,3% 100,0

Total respuestas 48,9% 51,1% 99,8%

No responde 0,2%

Total encuestados 100%

Fuente: Elaboración propia (Datos Encuesta Proyecto Fondecyt N°1121079).
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En cuanto a la estructura etaria 
del alumnado de las tres modalidades, lo 
primero que se corrobora es el predominio de 
población menor de 18 años en los proyectos 
de reinserción, y de población adulta -mayor 
de 18- en los demás programas. Esto se refleja 
en el promedio de edad que se observa en la 
primera modalidad -menos de 15 años-, cifra 
considerablemente más baja que la registrada 
para la modalidad regular y flexible (Cuadro 
2). Dicha situación se explica debido a que los 
proyectos de reinserción desde su origen fueron 
concebidos con la idea de captar adolescentes 
desertores del sistema educacional formal.

El análisis etario, por otra parte, permite 
constatar la presencia de una importante 
proporción de estudiantes que cursan programas 
de reescolarización que en teoría no han 
sido pensados para ellos. Así, alrededor de un 
cuarto de los alumnos de la modalidad regular 
(CEIA) es menor de edad, a pesar de que dicha 

modalidad fue concebida para personas adultas 
y que solo debieran aceptarse menores en casos 
excepcionales. Del mismo modo, un 8% de los 
inscritos en los proyectos de reinserción son 
mayores de edad -hay incluso alumnos que 
superan los 30 años (alrededor del 1%)-, siendo 
que estos programas están destinados a personas 
menores de 18 años. Otro aspecto destacable 
dice relación con el promedio de edad que se 
observa en la modalidad flexible que sobrepasa 
los 43 años. Este fenómeno podría explicarse 
por el énfasis que la política educativa chilena 
ha impulsado, en el marco de los compromisos 
suscritos por el gobierno de Chile con la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), para contar con una 
población trabajadora con al menos 12 años de 
escolaridad. Igualmente, esta evidencia también 
deja entrever el énfasis economicista que ha 
venido impulsando el Estado de Chile, incluso en 
los programas de segunda oportunidad (Tabla 2).

Tabla 2 - Edad de los estudiantes que asisten a programas de reescolarización (2012)

Modalidad
Rango de edad (%)

Promedio edad Edad mínima Edad máxima
-18 18-29 30-45 46-60 +60 

Proyecto reinserción 92,0 7,2 0,8 0,0 0,0 14,8 7 44

Regular (CEIA) 26,7 48,0 14,5 8,9 2,8 26,2 16 72

Regular (Tercera) 13,2 42,6 22,1 8,8 13,2 33,1 15 79

Flexible 0,0 13,3 43,4 30,0 13,3 43,3 18 77

Total respuestas válidas 53,1 26,5 10,9 6,0 3,5 22,8 7 79

Fuente: Elaboración propia (Datos Encuesta Proyecto Fondecyt N°1121079).

Al considerar la situación laboral de 
los estudiantes de las tres modalidades, se 
observa que en términos globales alrededor 
de dos tercios de los alumnos encuestados 
manifiesta no encontrarse trabajando. Solo 
en la modalidad flexible -creada en el 2003 y 
dirigida expresamente a población trabajadora- 
más de la mitad de los encuestados (el 58%) 
declara trabajar. Resulta importante destacar 
que en el caso de la modalidad de proyectos de 

reinserción más del 17% de los adolescentes 
declaró estar trabajando, situación que 
podría afectar su permanencia en este tipo de 
programas. También llama la atención que más 
del 40% de los participantes en la modalidad 
flexible declararon no estar trabajando, 
situación que se contradice con la focalización 
que el Ministerio de Educación le otorga a 
esta modalidad (Programa para trabajadores) 
(Tabla 3).
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Tabla 3 - Estudiantes de programas de reescolarización según 
modalidad y situación laboral (2012)

Modalidad Trabaja No trabaja Total

Proyectos reinserción 17,3% 82,7% 100,0%

Regular (CEIA) 48,0% 52,0% 100,0%

Regular (Tercera) 42,9% 57,1% 100,0%

Flexible 58,6% 41,4% 100,0%

Total respuestas 34,0% 66,0% 94,5%

No responde 5,5%

Total encuestados 100%

Fuente: Elaboración propia (Datos Encuesta Proyecto Fondecyt N°1121079).

A su vez, al considerar únicamente a 
la población que declara estar trabajando, se 
constata, como era de esperar, que la modalidad 
flexible recibe una población bastante particular 
y diferenciada respecto de los demás programas 
de reescolarización. En la modalidad flexible, de 
aquellos que manifiestan poseer un trabajo (59%, 
Cuadro 3), la inmensa mayoría (88%) cuenta con 
jornada completa, muy por sobre los porcentajes 
registrados para la modalidad regular, esto es, 
68% para la regular tercera jornada y 61% para la 
regular CEIA. Paralelamente, resulta interesante 
advertir la existencia de una importante 
proporción de beneficiarios de los proyectos de 
reinserción y de la modalidad regular (CEIA) que 
declaran trabajar por horas (sobre el 28% en 
ambos casos) (Tabla 4).

Tabla 4 - Estudiantes de programas de reescolarización por 
modalidad y jornada de trabajo (2012)

Modalidad
Jornada de trabajo

Total
Completa Medio día Por horas

Proyectos reinserción 28,6% 42,9% 28,6% 100,0%

Regular (CEIA) 61,3% 10,0% 28,8% 100,0%

Regular (Tercera) 68,0% 24,0% 8,0% 100,0%

Flexible 88,2% 5,9% 5,9% 100,0%

Total respuestas 
válidas 58,0% 19,1% 22,9% 100,0%

Fuente: Elaboración propia (Datos Encuesta Proyecto Fondecyt N°1121079).

Conforme establecen las cifras 
consignadas en la tabla 5, los beneficiarios de 
la modalidad flexible en comparación con las 
otras modalidades cuentan con más jornadas 
completas de trabajo y gozan de una mayor 
seguridad laboral: el 63% dispone de contrato 
de trabajo, muy por encima de los estudiantes-
trabajadores de la modalidad regular CEIA 
(44%). La presencia de abultados porcentajes 
de estudiantes que señalan tener trabajos de 
media jornada o esporádicos (por horas), y que 
casi la mitad de ellos no estén en posesión de 
un contrato de trabajo, es un indicador claro 
de las condiciones de precariedad en que se 
desarrolla la actividad laboral de buena parte de 
la población estudiada. Esto podría explicarse, 
en el caso chileno, por dos motivos: en primer 
lugar por la condición de vulnerabilidad en que 
se encuentra la población pobre no escolarizada 
para enfrentar contexto la inserción laboral; y, 
en segundo lugar, por el estímulo que el modelo 
de desarrollo económico chileno le ha otorgado 
a las actividades laborales independientes o por 
cuenta propia.

Tabla 5 - Estudiantes de programas de reescolarización por 
modalidad y relación laboral (2012)

Modalidad
Relación laboral

Total
Con contrato Sin contrato No sabe

Proyectos 
reinserción 28,6% 60,0% 11,4% 100,0%

Regular (CEIA) 62,2% 35,4% 2,4% 100,0%

Regular (Tercera) 44,0% 52,0% 4,0% 100,0%

Flexible 62,5% 37,5% 0,0% 100,0%

Total respuestas 
válidas 51,9% 43,7% 4,4% 100,0%

Fuente: Elaboración propia (Datos Encuesta Proyecto Fondecyt N°1121079).

Por su parte, se confirma el hecho que los 
estudiantes que cursan la modalidad regular y 
la modalidad flexible en su mayoría tienen hijos 
y poseen familias a su cargo, a diferencia de los 
beneficiarios que concurren a los proyectos de 
reinserción, donde este porcentaje es mínimo 
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(4,2%). Ahora bien, sobre este particular hay 
algunos aspectos que vale la pena relevar. Por 
ejemplo, en la modalidad regular son las mujeres 
quienes mayoritariamente tienen hijos y no los 
hombres, mientras que en la modalidad flexible 
se tiende a la paridad. Un aspecto destacado, en 
este sentido, es que de las mujeres que señalan 
tener hijos menos de la mitad declara trabajar, 
mientras que de los hombres que dicen ser 
padres sobre el 80% declara tener trabajo. Con 

todo, lo más destacable de las cifras dice relación 
con el alto porcentaje de mujeres beneficiarias 
de los programas de reescolarización que 
declaran tener hijos respecto de los hombres. 
Esta situación supone, obviamente, que los 
hombres estarían en mejores condiciones para 
abordar con mayores probabilidades de éxito 
sus estudios, develando al mismo tiempo la 
inequidad de género que también se observa en 
el sistema educativo chileno (Tabla 6).

Tabla 6 - Estudiantes de programas de reescolarización por modalidad, según tenencia de hijos (2012)

Modalidad Hijos
Sexo

Total
Hombre Mujer

Proyectos reinserción

Sí 2,0% 8,1% 4,2%

No 98,0% 91,9% 95,8%

Total 100,% 100,0% 100,0%

Regular (CEIA)

Sí 15,4% 66,4% 47,8%

No 84,6% 33,6% 52,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Regular (Tercera) 

Sí 26,1% 79,5% 61,2%

No 73,9% 20,5% 38,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Flexible

Sí 81,8% 73,7% 76,7%

No 18,2% 26,3% 23,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Total respuestas

Sí 11,1% 50,0% 30,9%

No 88,9% 50,0% 69,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia (Datos Encuesta Proyecto Fondecyt N°1121079).

Evaluación de los cursos

En este apartado se revisan las 
percepciones y valoraciones de los estudiantes de 
las distintas modalidades respecto de diferentes 
aspectos de los programas de reescolarización 
que se encuentran cursando. Se busca abarcar 
las dimensiones fundamentales de la experiencia 
educativa de estos estudiantes en las diferentes 
modalidades de estudio. Así, se contemplan las 
percepciones y valoraciones de los estudiantes 
respecto de los equipos educativos de los 

establecimientos educacionales, ya que son 
ellos quienes tienen la labor de apoyarlos y 
resolver los problemas que puedan presentarse. 
Por otra parte, se consideran los compañeros 
de curso, ya que las opiniones en este punto 
estarían dando cuenta del clima escolar 
existente. Por último, se atiende a aspectos 
relacionados con la infraestructura de los 
establecimientos donde se desarrollan los 
programas de reescolarización, considerando 
que estas cuestiones afectan directamente la 
experiencia educativa de los alumnos.
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Sobre el director o encargado del 
establecimiento donde realizan sus estudios 
(Tabla 7), los estudiantes tienen, en general, una 
buena valoración. Ahora bien, la valoración de 
los asistentes a la modalidad flexible es mucho 

mejor que la de los alumnos de los proyectos 
de reinserción y los de la modalidad regular, lo 
que podría estar indicando una mayor cercanía 
de los directivos hacia los estudiantes en el caso 
de este programa.

Tabla 7 - Valoración que tienen los estudiantes que asisten a programas de reescolarización (según modalidad) del director o 
encargado del establecimiento (2012)

Valoración del director o encargado 
del establecimiento

Modalidad
Total

Proyectos de reinserción Regular (CEIA) Regular (Jornada) Flexible

Muy bueno 59,7% 38,4% 53,0% 65,5% 51,5%

Bueno 24,4% 43,5% 30,3% 31,0% 32,5%

Regular 10,4% 14,7% 13,6% 3,4% 12,0%

Malo 1,4% 1,7% 1,5% 1,4%

Muy malo 4,1% 1,7% 1,5% 2,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100%

Fuente: Elaboración propia (Datos Encuesta Proyecto Fondecyt N°1121079).

Sobre la valoración de los docentes o 
monitores, la percepción de los estudiantes de 
los proyectos de reinserción y de la modalidad 
flexible y regular en tercera jornada en términos 
generales puede calificarse como buena; 
sin embargo, los alumnos de los CEIA de la 
modalidad regular tienen una valoración mucho 
más crítica de este estamento. De hecho, casi un 
20% de los estudiantes que asisten a los CEIA 
ubican a sus profesores en la categoría regular 

y un 37% en la opción muy bueno, lo que los 
distingue bastante de la percepción del resto de 
los programas de reescolarización (Tabla 8). Este 
hecho puede ser interesante de analizar por cuanto 
los CEIA corresponden a instituciones donde 
prácticamente toda la dotación de profesores está 
constituida por docentes que forman parte del 
sistema escolar regular, y en este sentido podrían 
estar experimentando una sobrecarga de trabajo, 
perjudicando así su desempeño.

Tabla 8 - Valoración de los estudiantes que asisten a programas de reescolarización (según modalidad) de los profesores o 
monitores (2012)

Valoración de los profesores o 
monitores

Modalidad
Total

Proyecto de reinserción Regular (CEIA) Regular (Jornada) Flexible

Muy bueno 58,5% 37,1% 65,6% 73,3% 52,7%

Bueno 27,7% 41,7% 26,6% 23,3% 32,3%

Regular 9,8% 19,4% 6,3% 3,3% 12,4%

Malo 1,3% 1,7% 1,2%

Muy malo 2,7% 1,6% 1,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia (Datos Encuesta Proyecto Fondecyt N°1121079).
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Profundizando en la percepción que 
tienen los estudiantes sobre la labor de los 
profesores, también se solicitó su opinión 
respecto de la capacidad que se percibía en 
los docentes para escucharlos. Es decir, aquí se 
trata de un aspecto más bien psicosocial de la 

labor docente. En este punto, los asistentes a 
los programas de reescolarización disminuyen 
su valoración hacia la labor docente, pero de 
manera mucho más significativa en el caso de 
la modalidad regular que se imparte a través de 
los CEIA (Tabla 9).

Tabla 9 - Valoración de los estudiantes que asisten a programas de reescolarización (según modalidad) de la capacidad de los 
profesores para escucharlos (2012)

Valoración de la capacidad de los 
profesores para escuchar a los estudiantes

Modalidad
Total

Proyectos de reinserción Regular (CEIA) Regular (Jornada) Flexible

Muy bueno 60,3% 28,3% 52,2% 73,1% 48,3%

Bueno 22,9% 37,6% 35,8% 19,2% 29,8%

Regular 11,7% 27,2% 7,5% 7,7% 16,5%

Malo 2,3% 4,0% 3,0% 2,9%

Muy malo 2,8% 2,9% 1,5% 2,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia (Datos Encuesta Proyecto Fondecyt N°1121079).

Aunque en general se mantiene la buena 
valoración que tienen los estudiantes de los 
docentes y monitores, destaca que respecto de 
su capacidad para resolver problemas sólo el 

24% de los alumnos que participan de los CEIA 
los evalué como muy bueno. Estos porcentajes 
para el resto de las modalidades se encuentra 
cerca o supera el 50% (Tabla10).

Tabla 10 - Valoración de los estudiantes que asisten a programas de reescolarización (según modalidad) acerca de la capacidad 
de los profesores para resolver problemas (2012)

Valoración de la capacidad de los 
profesores para resolver problemas

Modalidad
Total

Proyecto de reinserción Regular (CEIA) Regular (Jornada) Flexible

Muy bueno 53,5% 24,4% 49,3% 70,4% 43,6%

Bueno 28,6% 41,1% 32,8% 22,2% 33,2%

Regular 13,4% 28,6% 16,4% 7,4% 18,8%

Malo 2,8% 3,6% 2,5%

Muy malo 1,8% 2,4% 1,5% 1,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia (Datos Encuesta Proyecto Fondecyt N°1121079).

A su turno, los otros profesionales que 
participan del proceso de enseñanza aprendizaje 
(como asistentes sociales o psicólogos, por 
ejemplo) obtienen una valoración menor 
de parte de los estudiantes de los distintos 
programas de reescolarización. En efecto, solo 

en el caso de los estudiantes de la modalidad 
flexible se observa que sobre el 50% los evalúa 
como muy buenos (Tabla11). Con todo, estas 
opiniones no permiten sostener que se está en 
presencia de una valoración negativa de estos 
profesionales.



982982 Oscar Espinoza DÍAZ; Javier Loyola CAMPOS; Dante Castillo GUAJARDO; Luis Eduardo González FIEGEHEN. Evaluación...

En relación a la percepción que 
poseen los estudiantes sobre sus compañeros 
de clases, esta no puede ser calificada 
como negativa; al contrario, este aspecto 
se encuentra bien valorado en todos los 
programas. No obstante, los estudiantes de 
los proyectos de reinserción y de los CEIA 
son los que comparativamente muestran 
las valoraciones más críticas, por cuanto 

en ellos se concentra el mayor porcentaje 
de respuestas en la categoría regular (22% 
y 24%, respectivamente) (Tabla 12). En el 
caso de los CEIA esto podría explicarse por 
las características de la institución oferente 
que es una escuela abocada exclusivamente 
a la escolarización de adultos, mientras que 
en el caso de los proyectos de reinserción las 
estrategias de intervención se enmarcan en 
un modelo de escuela tradicional o clásico.

Cuadro 11 - Valoración de los estudiantes de programas de reescolarización (según modalidad) de los otros profesionales del 
establecimiento donde estudian (2012)

Valoración de los otros profesionales del 
establecimiento

Modalidad
Total

Proyectos de reinserción Regular (CEIA) Regular (Jornada) Flexible

Muy bueno 40,3% 25,0% 37,9% 68,2% 35,7%

Bueno 32,2% 47,6% 46,6% 27,3% 39,4%

Regular 20,4% 24,4% 12,1% 4,5% 20,0%

Malo 3,8% 2,4% 1,7% 2,8%

Muy malo 3,3% 0,6% 1,7% 2,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia (Datos Encuesta Proyecto Fondecyt N°1121079).

Tabla 12 - Valoración de los estudiantes que asisten a programas de reescolarización (según modalidad) de sus compañeros de 
curso (2012)

Valoración de los compañeros de curso
Modalidad

Total
Proyectos de reinserción Regular (CEIA) Regular (Jornada) Flexible

Muy bueno 39,8% 37,6% 52,4% 33,3% 40,3%

Bueno 29,4% 33,5% 33,3% 63,3% 33,5%

Regular 22,2% 24,1% 14,3% 3,3% 20,7%

Malo 4,1% 2,4% 2,7%

Muy malo 4,5% 2,4% 2,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia (Datos Encuesta Proyecto Fondecyt N°1121079).

Junto con la valoración por los actores 
escolares, la encuesta aplicada también 
incluyó preguntas acerca de otros aspectos que 
completan el contexto en que se desarrolla la 
experiencia académica de los estudiantes de 
los distintos programas de reescolarización. De 
esta manera, para determinar las características 
de la infraestructura de las instituciones a 

cargo de los programas de reescolarización, se 
preguntó por la calidad de las salas de clases. 
En esa perspectiva, los estudiantes que asisten 
a los CEIA son los únicos que valoran de forma 
claramente negativa este aspecto: el 21% de 
las opiniones se agrupa en las categorías malo 
y muy malo, y el 38,3% en la opción regular 
(Tabla 13).
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Tabla 13 - Valoración de los estudiantes que asisten a programas de reescolarización (según modalidad) de las salas de clases (2012)

Valoración de las salas de clases
Modalidad

Total
Proyectos de reinserción Regular (CEIA) Regular (Jornada) Flexible

Muy bueno 42,7% 8,6% 30,9% 35,7% 28,7%

Bueno 39,2% 32,0% 42,6% 50,0% 37,8%

Regular 14,1% 38,3% 20,6% 14,3% 23,5%

Malo 2,6% 14,3% 5,9% 7,0%

Muy malo 1,3% 6,9% 3,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia (Datos Encuesta Proyecto Fondecyt N°1121079).

Más baja aun es la valoración que los 
estudiantes de los CEIA hacen de los laboratorios 
de computación existentes en los establecimientos 
donde estudian: solo el 19% califica este aspecto 
ya sea como bueno o muy bueno, en contraste 

con la opinión de los estudiantes de las otras 
modalidades, las que en general tienden a ser 
positivas (Tabla14). Esta situación permite concluir 
que los laboratorios no reunirían las condiciones 
óptimas para el trabajo del estudiantado.

Tabla 14 - Valoración de los estudiantes de programas de reescolarización (según modalidad) de los laboratorios de 
computación (2012)

Valoración de los laboratorios de computación
Modalidad

Total
Proyectos de reinserción Regular (CEIA) Regular (Jornada) Flexible

Muy bueno 33,7% 3,4% 23,5% 16,7% 20,3%

Bueno 26,3% 15,9% 47,1% 61,1% 26,7%

Regular 19,4% 35,2% 21,6% 11,1% 25,2%

Malo 7,4% 23,4% 7,8% 11,1% 13,6%

Muy malo 13,1% 22,1% 14,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia (Datos Encuesta Proyecto Fondecyt N°1121079).

Conclusiones

La evaluación de los distintos programas 
de reescolarización existentes en Chile conforma 
la presencia de diferentes perfiles de estudiantes 
y valoraciones de las modalidades. Por ejemplo, 
la modalidad proyectos de reinserción atiende 
al grupo etario más juvenil (menores de 18 
años), siendo además por el tipo de focalización 
del programa, la población de mayor 
vulnerabilidad social y educativa.  No obstante, 
es urgente que el gobierno actual (liderado por 
Michelle Bachelet) reflexione y decida si este 
grupo etario debe mantenerse incluido en los 

programas de educación de adultos propiamente 
tal, considerando que en Chile existe un 
currículum único para la educación de adultos. 
¿En ese marco, cabe preguntarse si es posible 
que esta población dadas sus características sea 
incorporada en una estrategia similar a al que 
atiende a población adulta?

Los estudiantes de los CEIA, por su parte, 
corresponden a la población más heterogénea, 
donde conviven alumnos jóvenes con adultos e 
incluso adultos mayores. Ambos grupos etarios 
se diferencian por las valoraciones de los cursos, 
siendo los más jóvenes bastante más críticos. 
En cuanto a los estudiantes de la modalidad 
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regular en tercera jornada, corresponden a un 
grupo similar al de los estudiantes adultos de 
los CEIA. Esta semejanza se refleja, además, 
en sus valoraciones de los cursos, que tiende 
a ser positiva. En el caso de los estudiantes 
que asisten a la modalidad flexible, es posible 
sostener que su perfil es el más homogéneo en 
relación a las otras modalidades.

En general, las percepciones y 
valoraciones de los estudiantes de todas las 
modalidades de educación de adultos existentes 
en Chile son positivas en relación a los atributos 
de los distintos programas. Destaca el hecho que 
los estudiantes de los CEIA son los que muestran 
opiniones más críticas en comparación con el 
resto de las modalidades. Esto, indudablemente, 
se relaciona con los rasgos escolarizados y 
escolarizantes que tradicionalmente ha tenido 
esta modalidad. Por ejemplo, es el único 
programa que se implementa exclusivamente 
en establecimientos escolares y es atendido 
exclusivamente por profesores titulados. No 
constituye una modalidad que se distinga 
sustancialmente de la educación formal.

Por otra parte, tomando en cuenta las 
valoraciones y declaraciones de los beneficiarios 
de los programas de reescolarización, se 
aprecia que la matrícula es predominantemente 
femenina, con excepción de los proyectos 
de reinserción que apuntan a la población 
adolescente, pese a que las mujeres asistentes a 
los diversos programas son las que tienen más 
responsabilidades familiares (como por ejemplo, 
el tener hijos) lo que torna más demandante su 
proceso educativo. Esto podría llevar a suponer 
que las mujeres tienen una mayor valoración o 

más expectativas del rol que juega la educación 
es sus trayectorias de vida.

Si bien las evidencias presentadas 
revelan que la modalidad regular (focalizada 
por el Ministerio de Educación en población 
trabajadora) es la que presenta la mejor 
valoración, cabe preguntarse si acaso estos 
resultados dan cuenta de un acierto en las 
políticas públicas orientadas a fortalecer el 
enfoque de educación a lo largo de la vida, o si 
se explican por la urgencia que Chile le otorga 
al concepto de inversión en capital humano, en 
la perspectiva de la teoría del capital humano.

La expresión educación a lo largo de 
la vida plantea una serie de interrogantes. 
Se ha dicho que para comprender el sentido 
de los programas de reescolarización debe 
concebirse la educación como un proceso 
permanente, no limitado a una determinada 
etapa de la vida. Ahora bien, ¿la realidad de los 
centros educativos que imparten programas de 
reescolarización o de segunda oportunidad se 
ajustan a lo que la idea de educación a lo largo 
de la vida requiere? En otras palabras, ¿estos 
centros y programas están respondiendo a las 
necesidades y expectativas de sus estudiantes, 
los cuales requieren de un trato diferenciado 
por tratarse de personas que por diversas 
razones vieron interrumpido su proceso escolar 
en algún momento de sus vidas?

El Estado de Chile y sus agentes deben 
reflexionar en el futuro respecto de los 
alcances que los enfoques de la educación a 
lo largo de la vida y de formación de capital 
humano tienen en los programas ministeriales 
de educación de adultos.
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Ocio y usos del tiempo libre en adolescentes de 12 a 16 
años en EspañaI
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Resumen

El artículo se centra en el estudio de los usos del tiempo libre 
y las prácticas de ocio de los adolescentes escolarizados (12-
16 años) en Educación Secundaria Obligatoria en España. En 
concreto, se presentan algunos de los resultados derivados de un 
proyecto de investigación enmarcado en el Plan Nacional de I+D+i 
(investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica) cuyo 
objetivo principal era conocer e interpretar cómo inciden los tiempos 
escolares en los procesos de socialización de la adolescencia, así 
como los modos de configurar su tiempo libre. En la investigación 
se analizan algunos de los datos obtenidos del cuestionario diseñado 
ad hoc para el alumnado y aplicado a una muestra de 3306 chicos 
y chicas de esta franja etaria en centros educativos de las diecisiete 
Comunidades Autónomas que conforman el territorio español. Los 
análisis ponen de manifiesto el papel socializador del ocio digital, 
la importancia del grupo de iguales y la familia, las prácticas de 
ocio nocturno y la escasa participación de los adolescentes en 
actividades de acción social y voluntariado. Además, se señalan 
algunos de los desafíos que conciernen al campo pedagógico-social 
en la tarea de educar el ocio adolescente así como a la necesidad 
de una responsabilidad compartida entre los diversos agentes 
educativos en este proceso.
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Abstract

This article focuses on the uses of free time and on free time 
practices of schooled 12- to 16-year-old adolescents attending 
compulsory secondary education in Spain. It presents some of the 
results of a research project under the National Plan of Scientific 
Research, Technological Development and Innovation whose main 
objective was to understand and interpret how school times impact 
on the socialization processes of adolescents, and the organization 
of their free time. We have analyzed some of the data obtained 
from a questionnaire designed ad hoc for students and applied to 
a sample of 3306 boys and girls of this age group in schools of 
the seventeen Autonomous Communities that comprise the Spanish 
territory. Analyses have evidenced the socializing role of digital 
entertainment, the importance of peer groups and family, evening 
leisure practices, and adolescents’ low participation in social action 
activities and volunteer work. In addition, we indicate some of 
the challenges in the educational and social fields concerning the 
task of educating adolescent free time, as well as the need for a 
responsibility shared by the various educational agents involved in 
this process.
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Introducción

Desde los años ochenta del pasado siglo, 
coincidiendo con los inicios del desarrollo del 
Estado del Bienestar en España, las problemáticas 
asociadas a la condición juvenil han tenido 
una notable presencia en la investigación de 
las Ciencias Sociales y Humanas (Sociología, 
Pedagogía, Psicología, etc.), destacando el año 
1985 como fecha emblemática en la que tuvieron 
lugar varias circunstancias clave referidas a 
los jóvenes (COMAS, 2007). Entre ellas cabe 
destacar la celebración del Año internacional 
de la juventud, que actuó como un revulsivo 
en el desarrollo de las políticas de juventud en 
España y en otros países; así como la creación 
del Instituto de la Juventud de España (INJUVE), 
con la publicación continuada de informes en 
España -el primero en 1985 y el más reciente en 
el 2012-, y que han constituido un importante 
referente al aportar datos contrastados y bases 
teóricas de carácter interdisciplinar en diferentes 
áreas (educación, empleo, participación, 
asociacionismo, ocio, etc.).

En concreto, de entre los múltiples 
escenarios en los que se desarrolla la vida 
cotidiana de los adolescentes y jóvenes, sus 
experiencias de ocio y los usos que realizan 
del tiempo libre han sido -y continúan siendo- 
objeto de atención de investigadores, familias, 
educadores, etc., principalmente bajo el 
propósito de que los chicos y chicas aprovechen 
las oportunidades que les ofrecen y eviten los 
peligros y efectos negativos que puede conllevar 
las prácticas de riesgo (consumo de drogas, uso 
excesivo de tecnologías, etc.) asociadas a sus 
tiempos de libre disposición  (TRILLA, 1999; 
SALVADOR, 2009; GRADAÍLLE; VARELA; DE 
VALENZUELA, 2016).

Cabe destacar que tener tiempo libre no es 
sinónimo de ocio, puesto que ese tiempo puede 
resultar tedioso y aburrido fruto de la inactividad 
o como consecuencia de una actividad que no 
nos resulta interesante ni estimulante (STEBBINS, 
2012). El ocio -en sus múltiples dimensiones 
(lúdica, ecológica, solidaria, etc.)- se concibe como 

una experiencia compleja centrada en actuaciones 
positivas y libres que permiten a las personas hacer 
su existencia atractiva y tener una alta calidad 
de vida. Una educación del ocio debe fomentar 
valores, actitudes, conocimientos, competencias, 
habilidades, etc., con el fin de ofrecer alternativas 
plausibles a los apresurados ritmos de la vida 
moderna y a sus continuados robos de tiempo 
(CABALLO; CARIDE; MEIRA, 2011).

En este marco, adquiere importancia 
el reconocimiento del ocio como un derecho 
humano básico para la mejora de la calidad de 
vida de las personas (WLRA, 1994). Su desarrollo 
se facilita garantizando las condiciones 
básicas de vida, tales como seguridad, cobijo, 
comida, ingresos y educación; al tiempo que 
“se reivindica independientemente del trabajo, 
como espacio vital al que tenemos derecho 
por el hecho de existir, una experiencia que, 
encauzada adecuadamente, nos reporta salud, 
encuentro y desarrollo” (CUENCA, 1999, p. 24).

Como parte de esta reivindicación 
del derecho al ocio, el Programa de acción 
mundial para los jóvenes hasta el año 2000 y 
años subsiguientes de la Asamblea General de 
Naciones Unidas (NACIONES UNIDAS, 1996), 
reconoció las actividades recreativas como una 
de las diez esferas prioritarias en el desarrollo 
juvenil, constituyendo tales iniciativas un 
elemento necesario para prevenir y combatir 
problemas sociales (uso indebido de drogas, 
delincuencia, etc.) además de contribuir a la 
realización del potencial físico, intelectual y 
emocional de las personas jóvenes, siempre 
que no sean utilizadas como medio para 
adoctrinarlos o para excluir su participación en 
otros aspectos de la vida social.

El ocio es, por tanto, una necesidad y 
un derecho fundamental en los procesos de 
desarrollo de los adolescentes y jóvenes de 
nuestros días, no sólo a nivel individual sino 
también desde una perspectiva relacional 
como “ámbito privilegiado del kairós, de la 
subjetividad y las emociones” (LASÉN, 2000, p. 
200); de ahí que -en clave educativa y social- 
sea necesario interpretarlo desde el disfrute que 
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supone estar con otras personas por el mero 
hecho de compartir un tiempo y un espacio 
que permita sentirse mejor consigo mismo y 
con los demás, minimizando las injusticias que 
genera el modelo de sociedad dominante. En 
este sentido, el riesgo se sitúa en “conformarse, 
aceptar y por tanto, dar por buena la creencia 
de que el modelo de experiencia de ocio que 
desde el mercado se nos ofrece es, si no el único, 
sí el mejor camino para el desarrollo humano” 
(MONTEAGUDO, 2008, p. 108).

Cabe recordar que el ocio de los 
adolescentes y los jóvenes está influenciado no 
tanto por la cantidad de tiempo disponible como 
por los valores, vivencias y significados que 
atribuyen a las actividades en las que participan 
voluntariamente, de forma individual y/o 
colectiva. Sin embargo, el gusto por la novedad 
y por la ruptura con la rutina, choca con la 
visión ampliamente extendida de la juventud 
como problema que incide en las múltiples 
dificultades que tienen los chicos y chicas 
para acceder al mercado laboral, en la escasa 
representación colectiva, así como en la imagen 
generalizada que los vincula a prácticas de ocio 
nocivas y de riesgo (consumo de drogas, abuso 
de nuevas tecnologías, etc.), con negativas 
consecuencias en su vida personal, familiar, 
escolar y/o social (ECHEBURÚA; LABRADOR; 
BECOÑA, 2009).

Frente a los enfoques reduccionistas 
que ignoran la heterogeneidad del colectivo 
juvenil, la educación del ocio ha de ser 
entendida como una educación que a nivel 
personal y comunitario aporta los saberes y 
recursos necesarios para que los chicos y chicas 
alcancen una vivencia más satisfactoria de su 
vida cotidiana; una circunstancia que requiere 
ser interpretada desde visiones más complejas. 
En este sentido, ni desde la perspectiva teórica 
ni desde la práctica sería aceptable

[…] limitar la educación para el ocio de 
los jóvenes a dotarlos de una serie de 
habilidades y recursos prácticos para 
que los apliquen en el ocio […]. Es algo 

más hondo que incluye el mundo de 
las actitudes, sentimientos, vivencias y 
tomas de decisiones personales y sociales 
respecto a determinadas formas de actuar 
y de implicarse en la realidad (MERINO, 
2001, p. 187).

Bajo estas coordenadas, asumir la tarea 
ya enunciada por Dumazedier (1964) de hacer 
del ocio un tiempo educativo, más allá del 
descanso o la recuperación de fuerzas para el 
trabajo, es uno de los logros de la Pedagogía del 
Ocio; cuya presencia se desarrolla en temáticas 
diversas como

[…] la educación permanente, la animación 
sociocultural, la función cultural y 
educativa de la ciudad, la planificación y 
control de los espacios de ocio, en tanto 
que elementos de solaz, de fiesta y de 
formación y, en definitiva, se prolonga 
hacia la participación de los poderes 
públicos en la determinación de políticas 
completas y coherentes de ocio (PUIG; 
TRILLA, 1996, p. 43).

Sin embargo, esta visión del ocio 
orientada a la búsqueda de la creatividad, 
la autorrealización o la cooperación con los 
demás, no siempre se refleja en los usos del 
tiempo libre que realizan los adolescentes y 
jóvenes en su vida cotidiana.

En consecuencia, es necesario reflexionar 
acerca de si las actividades que los chicos y 
chicas desarrollan actualmente en su tiempo 
libre se orientan hacia una vivencia positiva de la 
experiencia de ocio o están más encaminadas al 
mero consumo y entretenimiento. En este doble 
proceso de desarrollo personal y social es donde 
la educación en y para el ocio resulta clave.

Metodología

Tal y como avanzábamos antes, en este 
artículo se analizan parte de los resultados 
de un proyecto que toma como referencia los 
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tiempos educativos y los tiempos de ocio en 
la vida cotidiana de la población adolescente 
española escolarizada en Educación Secundaria 
Obligatoria. El estudio ha sido llevado a cabo 
por el Grupo de investigación en Pedagogía 
Social y Educación Ambiental (SEPA-interea) 
de la Universidad de Santiago de Compostela, 
con una trayectoria de más de dos décadas 
en el desarrollo de la línea de investigación 
denominada tiempos educativos y sociales. 
Este grupo comenzó su andadura en este 
ámbito en el año 1989 respondiendo al encargo 
institucional de la Consellería de Educación y 
Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia 
con el fin de realizar la evaluación de la jornada 
escolar de sesión única en Galicia, considerada 
por aquel entonces de carácter experimental. 
A ella siguieron numerosas investigaciones en 
esta temática de estudio centrada en diferentes 
colectivos y etapas del sistema educativo 
(primaria, secundaria y postobligatoria).

En España, el sistema educativo se 
estructura en los siguientes niveles: educación 
infantil, educación básica (primaria y 
secundaria obligatoria), educación secundaria 
postobligatoria (bachillerato y formación 
profesional de grado medio, enseñanzas 
profesionales de artes plásticas y diseño de grado 
medio y las enseñanzas deportivas de grado 
medio) y educación superior. En concreto, la 
Educación Secundaria Obligatoria, foco de este 
estudio, comprende cuatro cursos académicos 
divididos en dos ciclos que se cursan desde 
los 12 hasta los 16 años, aunque el alumnado 
tiene derecho a permanecer escolarizado en esta 
etapa educativa hasta los 18 años. Al finalizar 
dicha etapa, las alumnas y alumnos que hayan 
alcanzado los objetivos y competencias básicas 
obtienen el Título de Graduado/a en Educación 
Secundaria Obligatoria.

En esta investigación, se obtuvieron 
muestras representativas a nivel estatal 
proporcionales a las diferentes Comunidades 
Autónomas siguiendo un proceso aleatorio. En 
ese curso académico, el alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria era de 1.826.825; de ahí 

que con un nivel de confianza del 95% y un 
margen de error del ±3% –atendiendo a los 
estratos: Comunidad Autónoma, curso, sexo, 
titularidad del centro y ubicación geográfica 
(rural-urbano)–, la muestra teórica mínima 
representativa era de 1110 alumnas y alumnos. 
Sin embargo, y dado que la aplicación se 
realizó en el grupo-aula, con una ratio de ±25 
estudiantes, se optó porque el conjunto de la 
clase diese respuesta al cuestionario, evitando 
la selección intencionada y minimizando 
la mortandad de la muestra. De ahí que, el 
número de cuestionarios obtenidos fuese de 
3306, superando la muestra teórica inicial y 
reduciendo el margen de error al ±1,7%.

Para el diseño del proceder metodológico, 
se optó por un planteamiento mixto combinando 
estrategias cuantitativas y cualitativas: entre las 
primeras, se diseñaron y aplicaron cuestionarios 
específicos para alumnado, profesorado, 
equipos directivos y familias; mientras que las 
estrategias cualitativas estaban orientadas al 
desarrollo de grupos de discusión con distintos 
sectores de la comunidad educativa relacionados 
con la planificación y organización del tiempo 
escolar. En coherencia con este planteamiento, 
la búsqueda de explicaciones más amplias 
acerca de los fenómenos estudiados y de 
posturas más enriquecidas sobre los problemas 
de investigación que se pretenden abordar, 
genera un distanciamiento de la tradicional 
dicotomía cuantitativo-cualitativo, haciendo 
emerger con fuerza los métodos mixtos de 
investigación -Mixed Methods Research (MMR)- 
donde “el investigador mezcla o combina 
técnicas, métodos, aproximaciones, conceptos 
y lenguajes cualitativos y cuantitativos en un 
estudio simple” (ONWEUGBUZIE; JOHNSON, 
2004, p. 17).

Para la realización del trabajo de campo 
se seleccionaron un total de 52 centros teniendo 
en cuenta las variables antes mencionadas 
como la titularidad (pública, privada 
concertada y privada no concertada) y hábitat 
del centro (rural, urbano). La localización de 
los centros se hizo al azar, realizándose un 
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contacto espontáneo y aleatorio vía telefónica, 
atendiendo siempre a los criterios de la 
muestra establecida. Igualmente, la selección 
de grupos en los cursos de referencia se realizó 
aleatoriamente. Los cuestionarios fueron 
aplicados presencialmente en el aula durante el 

transcurso de la jornada lectiva en cada uno 
de los centros educativos seleccionados en las 
17 Comunidades Autónomas por integrantes 
del equipo investigador en el curso académico 
2010-2011. Posteriormente, se llevó a cabo el 
análisis estadístico con el paquete SPSS 22.0.

Cuadro 1- Preguntas analizadas del cuestionario de alumnado

27. Los días de clase cuánto tiempo dedicas a… 31. Los días de clase y en fin de semana cuánto tiempo dedicas a las 
siguientes actividades…

Jugar con videoconsolas u ordenador
Jugar en casa a otras cosas
Escuchar música
Navegar por internet
Chatear/participar en redes sociales
Leer (libros, revistas, cómics, prensa, etc.)
Estudiar, hacer los deberes
Ayudar en las tareas domésticas
Ayudar en la actividad laboral de tu familia
Estar con la familia
Usar el móvil
Estar sin hacer nada
Ver televisión

Participar en asociaciones, voluntariado, etc
Estar con amigas y amigos fuera del centro escolar
Ir a actividades de música, pintura, etc
Ir a clases particulares 
Jugar en la calle, en el parque, etc
Ir de tiendas o de compras
Estar en bares, cafeterías o pubs
Ir al salón de juegos recreativos
Ir a cíber
Salir por la noche
Ir al botellón
Ir a clases de baile, danza, etc
Caminar o pasear
Practicar deporte
Practicar algún hobby

Fuente: Tiempos escolares y tiempos de ocio: problemáticas específicas y alternativas pedagógico-sociales en la vida cotidiana del alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO). Cuestionario aplicado al alumnado en el marco del Proyecto de Investigación PSI2008-04305PSIC. Coordinado por José 
Antonio Caride et al. (2011).

En este artículo se analizan los resultados 
de diferentes ítems del cuestionario elaborado 
y aplicado ad hoc al alumnado adolescente 
de Educación Secundaria Obligatoria de 
las diecisiete Comunidades Autónomas. En 
concreto, pretendíamos analizar la percepción 
que tiene el alumnado en torno a los usos que 
realizan de su tiempo libre en los días lectivos 
y durante los fines de semana; unas preguntas 
que aparecen recogidas en el cuadro 1.

Resultados

La actividad predominante en el uso 
del tiempo libre que realizan los adolescentes 
en días lectivos es la de compartir momentos 
familiares a la que dedican más de tres horas 
diarias, según un 30% de los alumnos y 
alumnas que dieron respuesta al cuestionario. 
Una situación que concuerda con el tiempo 
que destinan a ayudar en las tareas domésticas 

ocupando, con distintos niveles de intensidad, 
entre 15 y 60 minutos de sus actividades diarias 
(49,8%).

En relación al tiempo que dedica el 
alumnado de ESO a realizar diversas actividades 
en días lectivos (ver tabla 1), la presencia de las 
tareas escolares en el tiempo libre tiene una gran 
incidencia durante la semana, siendo estudiar y 
hacer los deberes el quehacer al que destinan 
más tiempo (un 46,5% indica que invierten de 
una a tres horas diarias). En la misma línea, 
cuando se les interroga de forma abierta acerca 
de cuál es la actividad más importante de todas 
las que realizan, la respuesta más repetida es la 
referida a estudiar y realizar tareas académicas.

No obstante, si tenemos en cuenta que un 
24,1% del alumnado encuestado afirma dedicar 
de una a tres horas a navegar por Internet y un 
24,7% a chatear y utilizar redes sociales, cabe 
subrayar la notable presencia del ocio digital en 
la vida cotidiana de los chicos y chicas de esta 
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etapa educativa. A ello le sigue el tiempo que 
dedican a ver la televisión, puesto que un 45,1% 

de los encuestados afirma dedicar entre 15 y 60 
minutos diarios y un 32,9% de una a tres horas.

Tabla 1 - Tiempo que dedica el alumnado de ESO a realizar diversas actividades en días lectivos

Actividades/Tiempo dedicado Ns-Nc
(%)

Nada-15 
minutos

(%)

De 15 a 60 
minutos (%)

De 1 a 3 horas 
(%)

Más de 3 horas 
(%)

Jugar con videoconsolas u ordenador 0,7 41,2 23 18,7 6,4

Escuchar música 1,2 37,1 38,4 15,7 7,6

Escuchar la radio 1,6 77,7 13,9 4,8 1,9

Navegar por internet 2,0 27,1 38,9 24,1 7,8

Chatear/Redes sociales 1,2 31,7 33,6 24,7 8,8

Leer 1,2 51,7 36,5 9,0 1,7

Estudiar/Hacer los deberes 1,5 7,5 36,0 46,5 8,6

Ayudar en tareas domésticas 1,8 36,7 49,8 10,1 1,7

Estar con la familia 1,9 11,4 30,0 26,5 30,0

Usar el móvil 2,2 58,1 25,2 7,4 7,0

Estar sin hacer nada 1,9 69,7 19,1 6,1 3,2

Ver televisión 0,9 13,2 45,1 32,9 8,1

Ns-Nc: no sabe / no contesta
Estimación a partir de los ítems que obtienen mayores porcentajes de respuestas en el alumnado, N= 3306.
Fuente: Tiempos escolares y tiempos de ocio: problemáticas específicas y alternativas pedagógico-sociales en la vida cotidiana del alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO). Cuestionario aplicado al alumnado en el marco del Proyecto de Investigación PSI2008-04305PSIC. Coordinado por José 
Antonio Caride et al. (2011).

Respecto a las actividades en las que 
emplean nada o poco tiempo (hasta 15 minutos), se 
ha de mencionar el escaso hábito que la población 
de esta franja de edad tiene de escuchar la radio 
(77,7%) o de estar sin hacer nada (69,7%); una 
circunstancia que se relaciona, respectivamente, 
con el gran protagonismo de la imagen frente 
a otras formas de comunicación y la continua 
acumulación de tareas por la que se caracterizan 
los ritmos de vida contemporáneos. En esta franja 
de edad -de 12 a 16 años- el uso del móvil no es 

tan acusado como cabría esperar en la juventud, 
puesto que en días de semana más de la mitad de 
los encuestados (un 58,1%) indican que su uso 
no supera los 15 minutos diarios. Asimismo, un 
41,2% apenas juega con videoconsolas durante 
los días lectivos, lo que puede explicarse por la 
existencia de pautas familiares que limitan este 
tipo de actividades y por la falta de tiempo ante 
las múltiples responsabilidades académicas y 
ocupaciones de diverso tipo a las que tienen que 
dar respuesta durante la semana.
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Tabla 2- Tiempo que dedica el alumnado de ESO a realizar distintas actividades en fines de semana

Realización en el fin de semana

Actividades

Ningún día
(%)

Sábado
(%)

Domingo
(%)

Sábado y Domingo
(%)

Participar en asociaciones, voluntariado, etc. 95,1 3,0 0,8 1,1

Estar con amigas/os 31,6 27,6 1,4 39,4

Jugar en la calle, en el parque, etc. 72,6 9,2 2,5 15,8

Estar en la calle, en el parque, etc. 50,0 17,9 2,5 29,5

Ir de tiendas o de compras 70,3 23,0 1,5 5,3

Salir por la noche 57,0 31,8 0,5 10,7

Ir al botellón 78,6 17,8 0,4 3,2

Practicar deporte 66,0 16,0 2,8 15,3

Practicar algún hobby 66,2 10,5 3,9 19,4

Estimación a partir de los ítems que obtienen mayores porcentajes de respuestas en el alumnado, N= 3306. 
Fuente: Tiempos escolares y tiempos de ocio: problemáticas específicas y alternativas pedagógico-sociales en la vida cotidiana del alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO). Cuestionario aplicado al alumnado en el marco del Proyecto de Investigación PSI2008-04305PSIC. Coordinado por José 
Antonio Caride et al. (2011).

En la misma línea, tampoco la lectura se 
presenta como una actividad muy practicada 
por la población adolescente (un 51,5% 
dedican nada o hasta 15 minutos a leer en días 
lectivos) o si lo hacen, está más vinculada al 
cumplimiento de tareas académicas -en las que 
emplean mucho más tiempo- que al gusto o 
placer que genera la lectura en sí misma.

En cuanto a las actividades que realizan 
en fin de semana (tabla 2), los datos que 
se desprenden del cuestionario reflejan la 
escasa participación de los chicos y chicas en 
asociaciones y voluntariado, pues un 95,1% 
afirman no llevar a cabo actividades de este 
carácter. En todo caso, el hecho de estar con 
amigos/as asume un papel protagonista dado 
que los adolescentes pasan la mayor parte del 
tiempo de los sábados y domingos (39,4%) con 
su grupo de iguales, reuniéndose en espacios 
abiertos como la calle o el parque (29,5%) y 
realizando actividades lúdicas (15,8%).

Si consideramos exclusivamente en 
qué emplean el tiempo durante los sábados, 
destacan dos actividades: salir por la noche 
(31,8%) e ir de compras (23,0%). En la etapa de 

la Educación Secundaria Obligatoria es cuando 
comienzan las primeras salidas nocturnas de 
los chicos y chicas, ocupando un papel central 
en sus fines de semana. También, es el sábado 
cuando van al botellón -reunirse con amigos 
para consumir en grupo bebidas alcohólicas 
de alta graduación- (17,8%), pese a que cabría 
esperar resultados de respuesta más elevados. El 
uso del tiempo libre en actividades vinculadas al 
consumo, como ir de tiendas, tiene una notable 
presencia en contraposición a otras prácticas de 
ocio serio a las que se les atribuyen mayores 
beneficios para el desarrollo personal y que 
exigen una mayor dedicación, continuidad y 
esfuerzo, tal es el caso de hacer deporte (16,0%) 
o practicar algún hobby (10,5%).

Discusión

Atendiendo a los resultados obtenidos, 
aunque en la etapa de la adolescencia el 
grupo de iguales tiene un papel fundamental 
en los tiempos de ocio de las chicas y chicos 
españoles, la familia continúa siendo un pilar 
esencial. En un estudio realizado con alumnado 
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de Educación Secundaria Obligatoria de la 
provincia de Salamanca (España), Muñoz y 
Olmos (2010) evidenciaron que los adolescentes 
se muestran bastante satisfechos con el tiempo 
que pasan familiarmente, pese a que la relación 
con sus padres cambia cuantitativamente y los 
chicos y chicas hablan más con sus amigos, 
se produce también un cambio cualitativo y 
siguen necesitando a sus padres a la hora de 
formar sus valores.

En esta línea, Offer (2013) señala -en 
una investigación centrada en la asociación 
existente entre el tiempo familiar y el bienestar 
emocional de los adolescentes en función del 
tipo de actividades que realizan juntos- que el 
ocio familiar es beneficioso para el bienestar 
de los adolescentes. Por el contrario, el tiempo 
familiar productivo (hacer los deberes) se asocia 
con un menor bienestar emocional, al igual que 
la realización de tareas domésticas. En general, 
la falta de tiempo familiar refleja un sentimiento 
prevalente en la sociedad contemporánea 
referido a que el tiempo para estar juntos ha 
llegado a ser un gran reto para muchas familias, 
porque padres e hijos están extremadamente 
ocupados (BIANCHI et al.; LAREAU; WIGHT 
et al., 2009 apud OFFER, 2013). Si bien son 
múltiples las actividades y tareas que realizan 
los adolescentes fuera del horario lectivo, en 
nuestro estudio más de la mitad de los chicos 
y chicas afirman dedicar varias horas al día 
a estar con su familia, una situación que ha 
de interpretarse desde el modelo de bienestar 
familista característico de la sociedad española.

Por otra parte, ha de subrayarse la 
notable presencia del ocio digital centrado 
fundamentalmente en el uso de Internet y 
de las redes sociales, que han adquirido una 
presencia cada vez mayor en los procesos de 
socialización de los adolescentes y jóvenes, 
llegando a convertirse en su principal agente de 
socialización (PALLARÉS, 2014). A este respecto, 
para Sádaba y Bringué (2010) pueden realizarse 
diversas lecturas acerca de la ocupación digital 
del tiempo por parte de los adolescentes: de un 
lado, supone el uso de medios diversos para 

entretenerse, socializarse, estar en contacto con 
su grupo de iguales o desarrollar su identidad a 
través de la interactividad que ofrecen dichos 
medios; de otro, es un motivo de preocupación 
para las familias por la repercusión negativa que 
puede tener la realización de un uso inadecuado 
de las tecnologías: acceso a contenidos 
inapropiados, exposición de la privacidad e 
intimidad de los menores a ojos de extraños, 
etc. A ello, se ha de añadir que, en general, los 
padres aprenden acerca de los medios digitales 
después que sus hijos y ven limitado el impacto 
de las actuaciones educativas que ellos pueden 
llegar a ejercer en este ámbito.

Otro aspecto de interés en el estudio del 
ocio y de los tiempos libres de los adolescentes 
desde una perspectiva educativa, tiene que 
ver con sus prácticas de lectura. Los datos 
presentados evidencian la necesidad de 
promover hábitos lectores entre los chicos y 
chicas de Secundaria Obligatoria, debido a 
que la lectura constituye una actividad poco 
frecuente en sus experiencias de ocio a pesar 
de su relevancia en la interpretación del mundo 
que les rodea y en el desarrollo de una visión 
crítica de la realidad. No obstante, según el 
barómetro de Hábitos de lectura y compra de 
libros en España (ESPAÑA, 2012), el mayor 
porcentaje de lectores en el contexto español 
se sitúa -por edades- en el rango de edad de 14 
a 24 años; un porcentaje que va decreciendo a 
medida que aumenta la edad.

Además, debe tenerse en cuenta la 
tendencia alcista en el número de lectores en 
soporte digital, pues en el año 2012 -según el 
mismo barómetro- nueve de cada diez jóvenes 
de 14 a 34 años, leía en soportes digitales. En 
esta línea, Gil Flores (2011) en una investigación 
llevada a cabo en el tercer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria en centros públicos 
y privado-concertados de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (España), indicaba que 
la lectura en Internet es la forma de lectura más 
frecuente entre los alumnos y alumnas de dicho 
curso; afirmando también que en los tiempos de 
ocio la práctica de la lectura no sólo contribuye 



996996 Laura Varela CRESPO; Rita Gradaílle PERNAS; Yésica Teijeiro BÓO. Ocio y usos del tiempo libre en adolescentes...

al disfrute y al desarrollo personal sino además 
a la potenciación de otras habilidades esenciales 
para un aprendizaje a lo largo de toda la vida.

La escuela y otros agentes e instituciones 
educativas (bibliotecas, centros culturales, 
centros de ocio, etc.) -en convergencia con las 
familias- han de asumir el reto de fomentar el 
gusto por la lectura entre los chicos y chicas, 
combinando los formatos tradicionales con 
nuevos soportes técnicos que favorezcan la 
aproximación a este tipo de actividades. Desde 
esta perspectiva, coincidimos con Muñoz y 
Hernández (2011, p. 623) en que la educación 
en el tiempo libre “resulta fundamental como 
paso previo al fomento de la lectura, al menos 
más allá del entorno escolar”, no sólo para que 
los adolescentes accedan al conocimiento sino 
también para que se construyan como personas 
y desarrollen su propia identidad.

A tenor de los datos obtenidos, la 
participación de los y las jóvenes en tareas 
vinculadas a la acción social y el voluntariado 
resulta prácticamente inexistente. Unos 
resultados que evidencian la necesidad de 
orientar los procesos educativos y los esfuerzos 
de diversos agentes comunitarios hacia 
prácticas que estimulen un mayor sentimiento 
de identidad, integración y responsabilidad, 
entendiendo que

[…] construir comunidad exige interesarse 
por lo que sucede en el entorno próximo, 
y participar en las diversas dinámicas 
sociales orientadas a crear oportunidades 
para la práctica de la solidaridad colectiva y 
el ejercicio de la responsabilidad individual 
en función del bien común (MORÁN et al., 
2012, p. 95).

Por tanto, nos enfrentamos a un doble 
reto para la Pedagogía del Ocio: de un lado, 
se trata de potenciar experiencias e iniciativas 
que promuevan la participación de los 
adolescentes en iniciativas comunitarias; y, 
de otro, concienciar a los jóvenes acerca de la 
necesidad de asumir un compromiso sólido con 

la transformación de las situaciones de injustica 
y la mejora de los entornos en los que viven.

Por último, se evidencian diferencias 
respecto de las prácticas de ocio de los 
adolescentes durante la semana y en los fines 
de semana; así, gran parte de las actividades 
que realizan durante el fin de semana tienen 
lugar los sábados, predominando el salir por la 
noche, estar con los amigos e ir de compras. 
En este sentido, coincidimos con Ortega y 
Madariaga (2013), en que uno de los factores 
que más influye en las preferencias de las 
personas para realizar celebraciones es el 
hecho de estar con los amigos; de ahí que la 
gente tenga especial predilección por tener 
experiencias extraordinarias que posibilitan 
interactuar con los demás. Específicamente, para 
los jóvenes españoles y según datos del INJUVE 
(ESPAÑA, 2013), el ocio nocturno se asocia con 
el hecho de romper con la rutina, disponer de 
un momento para ellos mismos, etc.; si bien, 
minoritariamente también se vincula con ideas 
de liberación, encanto, sensación de libertad y 
de no control.

En concordancia con estas afirmaciones, 
las actividades que realizan en el tiempo de ocio 
nocturno se centran en ir de bares, cafeterías, 
salir a bailar, acudir a casa de algún amigo o 
ir al cine. No obstante, en los segmentos más 
jóvenes -es decir, en los menores de 24 años- 
destaca el ir de botellón; una actividad donde 
el consumo de alcohol con el grupo de iguales 
en espacios públicos (parques, plazas, etc.) cobra 
mayor protagonismo. Así, para Comas (2000), 
el consumo de alcohol fuera de los lugares 
pautados sigue los mismos patrones de horario y 
consumo que el ocio comercial; sin embargo, no 
constituye una forma de provocación, sino un 
comportamiento perfectamente integrado que 
puede estar relacionado con un potencial rechazo 
hacia un modelo de ocio económicamente 
inaccesible para muchos jóvenes.

En este marco, merece atención el 
tiempo que los adolescentes dedican los fines 
de semana a ir de compras; pues según Osuna 
(2008), los adolescentes manifiestan cierta 
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preferencia por ir de compras con sus amigos, 
aunque también les gusta ir acompañados por 
familiares, fundamentalmente de sus madres. 
No obstante, los jóvenes de entre 12 y 18 años, 
quieren parecerse a otros grupos de edad y están 
desarrollando hábitos de consumo propios de 
los adultos (BLASCO; PINTADO, 2014).

Conclusiones

Los hallazgos presentados nos llevan 
a subrayar algunas apuestas estratégicas que 
atañen al campo pedagógico-social en la tarea 
de educar el ocio adolescente, y que se sitúan en 
visibilizar los valores y significados que aporta 
el ocio al desarrollo humano, como una tarea 
en la que la pedagogía debe comprometerse 
activamente (CARIDE, 2012). En coherencia 
con esta afirmación, la educación en un ocio 
liberador, ha de potenciar la autonomía de los 
jóvenes así como posibilitar que aprendan a 
ser agentes activos de sus itinerarios de ocio, 
considerando factores como el sentirse libres 
para tomar decisiones autónomas y propias, 
involucrase con las decisiones tomadas y 
poder expresar sus deseos (FRANCILEUDO; DE 
OLIVEIRA; NIEVA, 2014).

El tránsito de un ocio casual a un ocio 
serio o valioso, exige una apuesta decidida por 
la educación de los adolescentes en su tiempo 
libre así como la asunción de responsabilidades 
compartidas por parte de diferentes agentes 
educativos que tienen una incidencia clave en el 
desarrollo integral de los chicos y chicas. Si bien, 
el ocio casual requiere unas mínimas habilidades 
y conocimiento, el ocio serio -esto es, la 
práctica sistemática de una actividad amateur, 
de voluntariado o un hobby- exige esfuerzo, 

perseverancia y -en general- un fuerte sentido 
de pertenencia a un determinado grupo social 
(STEBBINS, 2012). Además, la participación 
constituye un elemento esencial en sus itinerarios 
lúdicos, recreativos y de ocio ya que

[…] cuanto más comprometidos estén 
en los procesos de diseño y cuidado de 
los espacios para el ocio compartido con 
sus iguales, mayores serán los retornos 
socioeducativos que los jóvenes extraerán 
de sus experiencias de ocio. (ORTEGA; 
BAYÓN, 2014, p. 11).

En definitiva, tal y como recoge, en 
su artículo 2.4, la Carta Internacional de la 
Educación del Ocio1 (WLRA, 1994), el ocio es 
un derecho humano básico y fundamental, 
y su desarrollo requiere de la articulación de 
una acción coordinada entre los gobiernos, 
las asociaciones no gubernamentales, el 
voluntariado, las instituciones educativas y 
los medios de comunicación, permitiendo que 
los adolescentes y jóvenes logren alcanzar su 
máximo potencial en ocio. En consecuencia, 
será una responsabilidad compartida de 
todos los agentes que viabilizan las prácticas 
educativas, generar y desarrollar alternativas 
de ocupación y disfrute del tiempo libre que 
sean enriquecedoras para los adolescentes y 
jóvenes; pero no con la intención de limitar su 
protagonismo, sino con el firme propósito de 
intensificarlo y acompañarlos educativamente 
en la construcción de sus experiencias y 
vivencias del ocio.

1- International Charter for Leisure Educaction.
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Representaciones sociales de un grupo de estudiantes 
universitarios colombianos sobre el ambienteI

Alejandro Rico MéndezII

Resumen

En el ámbito social existe una relación bidireccional muy fuerte 
entre lo que los sujetos piensan, dicen y hacen. Precisamente por 
ello, teniendo en cuenta la importancia cada vez mayor de los temas 
ambientales en ámbito de la educación superior, en este trabajo se 
abordó dicho tópico desde la perspectiva de las representaciones 
sociales y la sociolingüística. Puntualmente, el objetivo de la 
presente investigación fue caracterizar las representaciones sociales 
de un grupo de estudiantes universitarios bogotanos sobre el 
ambiente. Esto se hizo desde un enfoque cualitativo, usando los 
referentes teóricos y metodológicos de las representaciones sociales 
y la sociolingüística. Para el análisis de las representaciones del 
ambiente se utilizó la caracterización propuesta por el profesor 
y experto en la materia Marcos Reigota. Desde tales referentes, 
la indagación concluye que en los discursos de estos estudiantes, 
prevalece una representación social antropocéntrica y sistémica 
del ambiente. La primera se evidencia cuando se observa que en la 
mayoría de los discursos analizados, la naturaleza suele importar solo 
como medio para el bienestar humano. La segunda, cuando se aprecia 
que en casi todos estos discursos, la problemática ambiental aparece 
estrechamente ligada a las dinámicas ecológicas, socioculturales y 
político-económicas. El artículo finaliza proponiendo que la categoría 
representación sistémica del ambiente, puede subdividirse en dos 
categorías, Sencillas y Complejas, según el nivel de profundidad 
alcanzando en el análisis del tema ambiental por cada una de 
ellas; y que es fundamental tener en cuenta el contenido de dichas 
representaciones al diseñar propuestas de educación ambiental.
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Social representations of a group of Colombian 
university students about the environmentI

Alejandro Rico MéndezII

Abstract

In the social field, there is a strong bidirectional relation between 
what individuals think, say, and do. Precisely for this reason, 
considering the growing importance of environmental issues in 
higher education, this study addresses them from the perspective 
of social representations and sociolinguistics. Its specific objective 
was to characterize the social representations that a group of 
university students in Bogotá city has about the environment. 
This was done from a qualitative perspective, using the theoretical 
and methodological framework of social representations and 
sociolinguistics. For the analysis of the representations of the 
environment, we used the characterization proposed by professor 
and expert in the field Marcos Reigota. The inquiry concluded that, 
in the discourses of these students, an anthropocentric and systemic 
social representation of the environment prevails. The first is 
evident when it is observed that, in most of the discourses analyzed, 
nature usually matters only as a means for human welfare. The 
second is clear when it is observed that, in most of these discourses, 
environmental issues appear closely tied to the environmental, socio-
cultural, and political-economic dynamics. The article concludes 
by proposing that the category Systemic Representation of the 
Environment can be subdivided into two sub-categories, Simple 
and Complex, depending on the depth reached in the analysis of 
environmental issues for each one. This research also indicates that 
it is essential to consider the content of these representations in the 
design of environmental education programs.
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Introducción

Dada la gravedad de la crisis ambiental 
contemporánea, cada vez más personas están 
de acuerdo con la importancia de la educación 
ambiental dentro de los procesos de formación 
integral que se adelantan en los diversos ámbitos 
educativos. Por ello desde la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Sostenible celebrada en Rio durante el 
1992, se les solicitó a todas las instituciones de 
educación, incluidas desde luego las de educación 
superior, adelantar acciones en beneficio del 
ambiente desde la docencia, la investigación y la 
extensión, tal como por ejemplo se puede apreciar 
en el capítulo 37 de la Agenda 21.

A partir de allí, se han venido 
adelantando diferentes acciones para avanzar en el 
cumplimiento de estos objetivos, entre ellas varios 
estudios desde el campo de las representaciones 
sociales, pues como lo señala Marcos Reigota, el 
“primer paso para la realización de la educación 
ambiental consiste en la identificación de 
las representaciones que tienen las personas 
involucradas en el proceso educativo” (1994, 
p. 14 apud FERREIRA, 2002, p.24). Esto debido 
a que es muy difícil avanzar en los procesos de 
cualificación académica, cuando se desconocen 
las representaciones sociales que los actores 
directamente involucrados en estas dinámicas 
tienen sobre la problemática ambiental.

Precisamente de aquí surge la 
necesidad de caracterizar una parte del universo 
simbólico que orienta las acciones de estos 
actores, para a partir de allí diseñar acciones 
educativas, que permitan mejorar el proceso 
de formación en esta área de trascendental 
importancia para el país. Concretamente, el 
objetivo de esta investigación fue caracterizar 
las representaciones sociales que los estudiantes 
inscritos en la Corporación Tecnológica de 
Bogotá (CTB) en el año 2013 tienen sobre el 
ambiente, pues se parte del presupuesto de que 
dichas concepciones influyen profundamente, 
en la forma en la que estos sujetos actúan frente 
a este tipo de situaciones.

Marco teórico

A continuación se explicarán algunos de 
los referentes conceptuales más importantes que 
fundamentaron teórica y metodológicamente el 
desarrollo de este estudio.

Sistemas ambientales y educación ambiental

En esta investigación, se entenderá 
el ambiente, como aquel sistema complejo 
producto de la interacción entre los sistemas 
naturales (físicos, químicos y biológicos) y 
los sistemas sociales (culturales, económicos, 
políticos y religiosos) (CARRISOZA, 2000). 
Los sistemas ambientales, son una definición 
más concreta para el caso ambiental del 
término sistema complejo, los cuales requieren 
por su misma naturaleza de investigaciones 
interdisciplinarias para su estudio, ya que 
son sólo estas las que permiten captar su 
estructura y funcionamiento complejo, pues 
las interrelaciones entre la totalidad y las 
partes, que es lo que define a estos sistemas, 
no pueden ser estudiadas mediante el 
fraccionamiento del sistema en subsistemas 
parciales (GARCÍA, 1994).

En el contexto colombiano se ha definido 
la educación ambiental “como el proceso que le 
permite al individuo comprender las relaciones 
de interdependencia con su entorno ambiental, 
a partir del conocimiento reflexivo y crítico 
de su realidad biofísica, social, política, 
económica y cultural” (BERMÚDEZ, 2003, p. 
24). Desde este enfoque se puede afirmar que 
en Colombia, a la educación ambiental aun le 
queda un largo camino por recorrer sobre todo 
en el ámbito universitario (ÁNGEL, 2001). Esto 
se debe, entre otras cosas, a que hace falta 
una mayor capacitación y actualización de 
la comunidad educativa en diversas áreas del 
conocimiento comenzando por la ambiental, 
la pedagógica y la investigativa. Como ya 
se dijo, esta investigación busca contribuir a 
llenar parte de ese vacío.
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¿Qué son las representaciones sociales?

Enseguida se presentan algunos de los 
referentes más importantes de la teoría de las 
representaciones sociales con el propósito de 
ubicar teórica y conceptualmente al lector en 
la temática, y de vislumbrar sucintamente el 
enorme potencial que este enfoque posee para 
ayudar a comprender los fenómenos educativos. 
En todo caso, se aclara que no se pretende hacer 
una descripción exhaustiva de la compleja y 
rica gama de matices epistemológicos, teóricos 
y metodológicos que distinguen esta área de 
estudio. Las personas que deseen hacer esto, 
pueden remitirse directamente a las referencias 
bibliográficas de este trabajo, en donde podrán 
profundizar en las ideas aquí esbozadas.

Las representaciones sociales fueron 
definidas explícitamente por primera vez en 
la literatura académica por Serge Moscovici, 
quien las conceptualizó como:

Un corpus organizado de conocimientos 
y una de las actividades psíquicas gracias 
a las cuales los hombres hacen inteligible 
la realidad física y social, se integran en 
un grupo o en una relación cotidiana de 
intercambios, liberan los poderes de su 
imaginación... son sistemas de valores, 
nociones y prácticas que proporciona a 
los individuos los medios para orientarse 
en el contexto social y material, para 
dominarlo (MOSCOVICI, 1979 apud 
PERERA, 1999, p. 10).

A partir de esta definición, innumerables 
autores han venido dándole diversos matices al 
concepto, de acuerdo a su formación e intereses 
investigativos. Así por ejemplo Denise Jodelet, 
discípula de Moscovici y una de las autoras más 
reconocidos en este campo, las definió así: 

Las representaciones sociales conciernen 
al conocimiento de sentido común que 
se pone a disposición en la experiencia 
cotidiana; son programas de percepción, 

construcciones con status de teoría 
ingenua, que sirven de guía para la acción 
e instrumento de lectura de la realidad; 
sistemas de significaciones que permiten 
interpretar el curso de los acontecimientos 
y las relaciones sociales; que expresan la 
relación que los individuos y los grupos 
mantienen con el mundo y los otros; que 
son forjadas en la interacción y el contacto 
con los discursos que circulan en el espacio 
público; que están inscritas en el lenguaje y 
en las prácticas; y que funcionan como un 
lenguaje en razón de su función simbólica 
y de los marcos que proporcionan para 
codificar y categorizar lo compone el 
universo de la vida. (JODELET, 2000 apud 
PERERA, 2005, p. 47).

De otro lado, Azevedo escribe lo siguiente:

[…] una representación social es una teoría 
contemporánea que trata de comprender 
cómo, tanto individuo como colectividad, 
interpretan los fenómenos sociales. Es 
fragmentada y parcial; tiene que ver con las 
visiones del mundo, con las ideologías, con el 
sentido común, con la divulgación de las ideas, 
con el conocimiento. Las representaciones 
sociales circulan, comunican cómo se ve 
una temática determinada y reflejan un 
concepto sociohistórico cultural en el cual 
se inscribe el sujeto (AZEVEDO, 1999, p. 70 
apud 2002, p. 24).

Como se puede inferir de las definiciones 
anteriores, la teoría de las representaciones sociales, 
se encuentra a medio camino entre los fenómenos 
psicológicos y los socioculturales, lo que hace que 
en su fundamentación conceptual necesariamente 
intervengan elementos de la psicología, la 
sociología y la antropología (BANCHS, 2000). A 
través de ellas es posible estudiar los fenómenos 
sociales atendiendo simultáneamente sus factores 
subjetivos, intersubjetivos y objetivos, cuya 
interacción constituye la esencia de la realidad 
socialmente construida.
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En varias partes del mundo se ha 
utilizado la teoría de las representaciones 
sociales para estudiar las temáticas ambientales. 
En Latinoamérica, el profesor Marcos Reigota, 
consideró que dada la diversidad de concepciones 
existentes sobre el concepto de ambiente, era 
fundamental caracterizar las representaciones 
existentes a su alrededor, para a partir de allí 
diseñar propuestas de intervención educativas. 
Por ello, propuso clasificar las representaciones 
sociales sobre el ambiente de la siguiente forma:

• Representación naturalista: Se 
caracteriza por enfatizar los aspectos 
naturales, en ocasiones mezclando 
conceptos de la ecología.
• Representación globalizadora: Se 
caracteriza por las relaciones recíprocas 
entre ambiente natural y sociedad.
• Representación antropocéntrica: Se 
caracteriza por el empleo de los recursos 
naturales como garantía de la sobrevivencia 
humana (REIGOTA, 1994 apud MOLFI, 
2000, p. 38)1.

A partir de este trabajo se han venido 
desarrollando diversas investigaciones 
siguiendo esta línea a lo largo de toda la región 
(AZEVEDO, 1999; OKAMURA, 1996; MOLFI, 
2000 apud FERREIRA, 2002, p. 26).

La sociolingüística y las representaciones sociales

Las representaciones sociales se 
constituyen mediante los intercambios 
lingüísticos, sociales y culturales que tienen 
lugar en la vida cotidiana, en un proceso 
de interacción en donde las prácticas y las 
representaciones se influencian recíprocamente 
(CISRS, 2010). Debido al papel fundamental que 
tiene el lenguaje en su constitución (ALFONSO, 
2011), en esta investigación se optó por 
utilizar el análisis discursivo para identificar y 

1- Originalmente Reigota utiliza el término globalizantes para designar a 
estas representaciones, pero en este artículo se denominaran sistémicas 
para evitar confusiones con el concepto de globalización.

caracterizar las representaciones sociales que 
los estudiantes tenían sobre el ambiente.

Para llevar a cabo esta labor, se empleó la 
propuesta de Pierre Bourdieu, sobre el análisis 
sociolingüístico de las prácticas discursivas. 
Para este autor, el discurso es un tipo específico 
de acción social, que como tal posee un sentido 
y sirve como medio para la satisfacción de 
ciertos fines (comunicar, persuadir, ordenar, 
etc.). Éste es protagonizado por actores sociales 
reales en contextos históricos concretos, 
cuya configuración específica da lugar a 
determinados campos, habitus y mercados 
lingüísticos, que son los elementos que en su 
conjunto, explican parcialmente el contenido, la 
estructura, y verdadera intencionalidad de los 
discursos (BOURDIEU, 1985 apud RICO, 2004).

La propuesta de Bourdieu básicamente 
busca dar cuenta de las relaciones existentes 
entre las condiciones sociales de producción y 
circulación de los discursos con sus propiedades 
internas, valiéndose para ello de la utilización de 
los conceptos de Habitus Lingüístico (que haría 
referencia básicamente al perfil institucional y 
génesis histórica de la organización que emite el 
discurso), Capital Lingüístico (reconocimiento y 
autoridad con que ésta cuenta para emitirlo, lo 
que depende de su lugar dentro del campo social), 
y Mercado Lingüístico (rasgos generales de las 
personas o instituciones a quienes se dirigen). 
En este marco “resulta imposible interpretar un 
acto de comunicación dentro de los límites de 
un análisis meramente lingüístico” (BOURDIEU; 
WACQUANT, 1995, p. 104), pues como lo ha 
demostrado la sociolingüística, lo esencial de 
la comunicación se encuentra en los contextos 
donde esta se desarrolla (BOURDIEU, 2000). De 
acuerdo con la sociolingüística, el lenguaje no 
sólo contribuye a entretejer pensamientos, sino 
que además tiene una función primordial en la 
construcción social de la realidad (CHRISTIDOU; 
DIMOPOULOS; KOULAIDIS, 2004).

Desde luego, la sociolingüística 
es totalmente a fin a la naturaleza de las 
representaciones sociales, pues de acuerdo con 
Ibette Alfonso Pérez:
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Cuando nos referimos al contexto 
sociocultural que determina una 
representación, debemos tener en cuenta 
las condiciones históricas, económicas e 
ideológicas en que surgen, se desarrollan 
y desenvuelven los grupos y objetos 
de representación que estudiamos. Son 
importantes además, las instituciones u 
organizaciones con las que interactúan 
los sujetos y grupos, así como la inserción 
social de los individuos en términos de 
pertenencia a determinados grupos y 
las prácticas sociales en los que estos 
participan (2011, p. 8).

Metodología

Por su naturaleza interdisciplinar, las 
representaciones sociales han sido estudiadas 
desde muy diversas perspectivas, mediante el 
uso de gran variedad de técnicas cualitativas y 
cuantitativas (CISRS, 2010). Concretamente, esta 
investigación se desarrolló desde una perspectiva 
no experimental, mediante la utilización de 
un método de investigación esencialmente 
cualitativo, por ser este uno de los caminos más 
apropiados para dar cuenta de la complejidad 
de los fenómenos educativos, especialmente 
de los referidos a las representaciones sociales 
(BANCHS, 2000). De forma puntual, se 
analizaron sociolingüísticamente los discursos 
que los participantes estructuraron en torno al 
ambiente, para a partir de allí, dar cuenta de sus 
respectivas representaciones sociales.

Los discursos se obtuvieron mediante 
la realización de paneles de discusión que se 
organizaron alrededor de la siguiente batería de 
preguntas, la cual fue cuidadosamente construida 
a partir de las reflexiones desarrolladas en el 
marco teórico. Luego de realizar el pilotaje 
de este instrumento, sólo se dejaron aquellos 
interrogantes que generaron más controversia 
y discusión entre los participantes:

1. ¿Qué es el ambiente?
2. ¿Crees que el desarrollo social y el 

cuidado ambiental son incompatibles?

3. Según tu opinión ¿Qué responsabilidad 
tienen las empresas, las instituciones 
educativas, el gobierno y la ciudadanía frente a 
la problemática ambiental?

4. ¿Existe algún tipo de relación entre tu 
campo de acción profesional y la problemática 
ambiental?

5. ¿Qué factores consideras más 
importantes a la hora de tratar de solucionar 
esta problemática? Los científicos-técnicos, los 
económicos, los culturales. Otro ¿cuál? ¿Por qué?

6. ¿En los próximos veinte años las 
situaciones ambientales van a mejorar o a 
empeorar?

7. ¿Puntualmente qué haces a favor del 
ambiente?

Este trabajo por cuestiones de extensión, 
se concentrará en las discusiones que tuvieron 
lugar alrededor de la primera pregunta, 
retomando eventualmente algunos elementos 
de las respuestas de los demás interrogantes 
para enriquecer su análisis.

La población objeto de estudio, estuvo 
constituida básicamente por los estudiantes 
matriculados en la CTB durante el segundo 
semestre del 2013. Ésta es una institución 
de educación superior, con más de 50 años 
de fundada y cuyos principales programas 
son Tecnología en Regencia de Farmacia y 
Tecnología en Química Industrial. Su misión es:

[…] la formación de profesionales integrales 
(en lo humano, ético, moral, científico, 
investigativo, tecnológico, cultural, 
empresarial, industrial, ambiental y relación 
con el entorno), fundamentada en una 
sólida formación investigativa, soportada 
en un modelo pedagógico caracterizado 
por la excelencia académica, la indagación 
y la búsqueda sistemática en las diferentes 
áreas del conocimiento en el ámbito local, 
regional, internacional (CTB, 2013).

Los alumnos de los diversos programas 
que ofrece la CTB, son en su mayoría jóvenes 
entre los 16 y los 22 años pertenecientes a 
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los estratos dos y tres. La mayor parte de los 
matriculados en la jornada nocturna, trabaja 
y estudia al mismo tiempo, en actividades 
relacionadas con el sector de la salud y la 
química. De este grupo se seleccionó una 
muestra representativa, utilizando los siguientes 
parámetros cualitativos: a) Que estuvieran 
cursando materias de I o II semestre; b) Que 
mostraran cierto interés por las temáticas 
ambientales; y c) Que tuvieran facilidad para 
expresarse de forma verbal o escrita.

En total se realizaron seis paneles de 
discusión (tres con estudiantes de la jornada de 
la mañana y tres con estudiantes de la jornada 
de la noche; tres del programa de Regencia de 
Farmacia y tres de Química Industrial), cada 
uno con un promedio de quince estudiantes y 
una duración aproximada de 45 minutos. Se 
procuró que cada panel estuviera constituido 
equitativamente por hombres y mujeres. Para 
su realización, se reunió al grupo en un salón 
y después de una breve explicación respecto a 
la naturaleza del estudio, se leyeron una por 
una las preguntas del cuestionario, dándoles 
el tiempo para que expresaran libremente su 
punto de vista.

Siendo consecuente con los referentes 
teórico-metodológicos propuestos con 
anterioridad, en el análisis de los discursos 
recopilados, se procuró tener en cuenta 
los contextos socioculturales, político-
económicos y por supuesto ambientales 
donde tales representaciones y discursos 
tuvieron lugar, ya que como se ha dicho, estas 
circunstancias condicionan su contenido y 
estructura. Para facilitar la caracterización 
sociolingüística de los discursos por parte 
de lector, cada vez que se transcriba uno de 
los fragmentos de los paneles de discusión, 
se ofrecerá la siguiente información sobre el 
emisor: género, edad, programa de estudio y 
jornada. Adicionalmente, cuando sea necesario 
se hará alusión a los aspectos socioculturales 
y ambientales que puedan estar afectando el 
discurso analizado.

Análisis y discusión

Representaciones sociales antropocéntricas del 
ambiente

Desde la tipología propuesta por 
el profesor Marcos Reigota sobre las 
representaciones sociales del ambiente (1994 
apud MOLFI, 2000), se puede afirmar que una de 
las características que comparten sin excepción 
los discursos analizados, es el enfoque 
antropocéntrico desde el cual el hombre es el 
centro de todas las cosas y la naturaleza un 
simple recurso a su servicio. Es decir, en todos 
los discursos, en mayor o en menor grado, se 
aboga por conservar y preservar la naturaleza, 
por aprovecharla dentro de los parámetros 
del desarrollo sostenible, pero no porque ésta 
tenga un valor en sí misma, porque merezca 
respeto, porque posea derecho a existir por sí 
sola, sino porque el bienestar a largo plazo de la 
humanidad depende del uso racional que de ella 
se haga. En todos estos discursos, naturaleza 
es igual a recurso natural, tal como se puede 
observar enseguida:

Hombre/17/Farmacia/Diurno: el ambiente 
son todos los recursos naturales que nos 
rodean como el agua, el aire, la madera y 
cosas así y de los que nosotros dependemos 
para nuestra supervivencia, para nuestras 
necesidades.

A pesar de que se menciona 
explícitamente muy pocas veces, es evidente 
que la mayoría de estas representaciones 
sociales, se estructuran alrededor del desarrollo 
sostenible, el cual se entiende a grandes 
rasgos como el aprovechamiento racional de 
los recursos naturales que no compromete 
las necesidades de las generaciones futuras. 
Esto no significa sin embargo, que entre los 
panelistas exista consenso respecto a la forma 
de operacionalizar dicho concepto. Esto se 
puede apreciar aquí:
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Mujer/18/Química/Nocturna: Se debe 
fomentar en los estudiantes la conciencia 
ecológica, el cuidado el medio ambiente, 
que es lo que les va a quedar realmente a 
ellos y a la generación que sigue.

Este antropocentrismo, se explica 
parcialmente por el hecho de que todos los estudiantes 
han sido educados en ámbitos socioculturales 
en donde a través de los diferentes procesos de 
socialización se estructura una representación 
social, que explícita o implícitamente, supone que 
los seres humanos son el centro de todas las cosas 
y que por ende el mundo y todos sus recursos están 
al servicio de la humanidad (RICO, 2009).

Esta representación antropocéntrica del 
ambiente fue analizada por el ex-profesor de 
la Universidad de California Lynn White Jr, 
en un artículo de la revista Science. Allí, este 
investigador identificó dos formas de ver el 
mundo de origen religioso, que debido a su 
interpretación favorecieron la conformación de 
dos de las causas estructurales más importantes 
de la actual crisis ambiental: el antropocentrismo 
propio de la cultura occidental y su consecuente 
ruptura con el orden natural. Con respecto al 
primer punto, en dicho trabajo, textualmente se 
puede leer lo siguiente:

By gradual stages a loving and allpowerful 
God had created light and darkness, the 
heavenly bodies, the earth and all its plants, 
animals, birds, and fishes. Finally, God had 
created Adam and, as an afterthought, 
Eve to keep man from being lonely. Man 
named all the animals, thus establishing 
his dominance over them. God planned 
all of this explicitly for man´s benefit and 
rule: no item in the physical creation had 
any purpose save to serve man´s purposes. 
And, although man´s body is made of clay, 
he is not simply part of nature: he is made 
in God´s image (WHITE, 1967, p. 1205).

En lo concerniente al segundo punto, 
escribe:

Especially in its Western form, Christianity 
is the most anthropocentric religion 
the world has seen […]. Man shares, in 
great measure, God´s transcendence of 
nature. Christianity, in absolute contrast 
to ancient paganism and Asia´s religions 
(except, perhaps, Zorastrianism), not only 
established a dualism of man and nature 
but also insisted that it is God´s will that 
man exploit nature for his proper ends 
(1967, p. 1205).

Esta representación ambiental en la 
que los seres humanos aparecen totalmente 
desligados de la naturaleza, al ser producto 
del pensamiento moderno y del paradigma 
cartesiano sobre el que este se cimentó, se 
ha ido superando gradualmente gracias a los 
avances obtenidos durante las últimas décadas 
en campos como la filosofía y la ciencia, 
los cuales han permitido develar la esencia 
intrínsecamente compleja de la realidad en 
cualquiera de sus manifestaciones (MORIN, 
1998). Bajo esta renovada forma de representar 
el mundo, ha cobrado fuerza la visión sistémica 
del ambiente

[…] en la que se hace evidente que los seres 
humanos, independientemente del grado de 
inteligencia y poder científico-técnico que 
hayan alcanzado, continúan siendo parte 
de la naturaleza, ya que, entre otras cosas, 
dependen completamente de sus recursos 
para sobrevivir. (RICO, 2009, p. 148).

Esta postura integracionista que cada vez 
se aprecia con mayor frecuencia en el campo 
ambiental, se puede encontrar en la siguiente 
intervención:

Mujer/24/Farmacia/Nocturna: Si no 
creamos conciencia ya mismo la crisis 
ambiental va empeorar… y el planeta tiene 
todo el tiempo del mundo para regenerarse, 
todo el tiempo que quiera, la vida del 
hombre es la que se va a acabar.
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Representaciones sociales sistémicas del ambiente

Ahora bien, de la mano de los 
trasformaciones del campo ambiental, han 
surgido los cambios de los habitus lingüísticos 
de los agentes que allí participan, lo que permite 
explicar parcialmente desde la sociolingüística 
porque a pesar del antropocentrismo 
predominante en sus representaciones, la 
mayoría de los panelistas entrevistados logra 
vislumbrar, así sea superficialmente, los 
vínculos entre los problemas propiamente 
naturales y las dinámicas socioculturales. 
Como ya se había señalado, Reigota (1994 apud 
MOLFI, 2000) se refiere a estas representaciones 
como globalizantes, pero en este documento se 
denominaran sistémicas para diferenciarlas del 
concepto de globalización. Dicha representación 
se puede apreciar a continuación:

Mujer/25/Química/Nocturna: Es evidente 
que los seres humanos dependen de 
la naturaleza para su supervivencia, 
y que nosotros somos los principales 
responsables de que la tierra esté así. Por 
lo tanto, la responsabilidad es de todos, lo 
que nosotros hagamos acá, afecta a gente 
al otro lado del mundo, y lo que ellos 
hagan allá pues nos afecta a nosotros.

Esta visión sistémica del ambiente, es 
propia de los ambientalistas latinoamericanos, 
debido a que en el sur del continente las 
cuestiones ambientales son inseparables de los 
aspectos económicos, sociales y políticos que 
afectan la región, y a que la misma sociogénesis 
de estas organizaciones ha estado estrechamente 
ligada con otros movimientos sociales como 
el indígena y el campesino (GÓMEZ, 2001; 
GUDYNAS, 1992). Dentro de este contexto, 
el habitus lingüístico de los ambientalistas 
profesionales, en cuanto sistema de 
disposiciones socialmente constituido, producto 
de la  trayectoria y de las condiciones sociales en 
las cuales se ha desarrollado (BOURDIEU, 1985), 
ha terminado por incorporar tales condiciones 

objetivas dentro de sus prácticas discursivas, 
haciendo con ello que conceptos como sistemas 
complejos e interdisciplinariedad cobren una 
importancia fundamental, dentro de los criterios 
que se emplean para evaluar los discursos que 
circulan dentro del mercado lingüístico propio 
del campo ambiental suramericano (RICO, 2004).

Representaciones sociales sistémicas del ambiente 
sencillas y complejas

El deterioro ambiental en términos 
generales se puede explicar por causas 
directas como la deforestación, la minería, 
las agroindustrias, y la ganadería extensiva, 
entre muchas otras, y por causas indirectas o 
subyacentes que son las relacionadas con los 
problemas estructurales que dan origen a las 
primeras, como por ejemplo:

a) El antropocentrismo desde el que la 
naturaleza se concibe solo como un recurso al 
servicio de la humanidad;

b) El paradigma de desarrollo 
economicista vigente que promueve la 
explotación indefinida de los recursos naturales, 
y que confunde el consumismo con la calidad 
de vida;

c) Las desiguales relaciones de poder y 
de intercambio económico entre los estados 
que poseen la mayor parte de los recursos 
naturales, que suelen ser pobres, y las potencias 
económicas que los consumen;

 d) La debilidad e ineficacia de las 
instituciones gubernamentales para expedir y 
hacer cumplir leyes de carácter ambiental y los 
altos índices de corrupción que prevalecen en 
regiones como Latinoamérica.

En ese sentido y con el ánimo de 
enriquecer la tipología propuesta por el Marcos 
Reigota, se podría hablar de representaciones 
sociales del ambiente sistémicas sencillas y 
complejas. Con las primeras se hace referencia 
a aquellas representaciones que a pesar de tener 
en cuenta los elementos socioculturales que 
hacen parte de las dinámicas ambientales, tienen 
dificultades para estructurar discursos que den 
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cuenta de los intrincados entramados políticos y 
económicos, que configuran los campos de lucha 
de las cuestiones ambientales. Con las segundas, 
se hace alusión a aquellas representaciones que 
son capaces de describir con claridad, la función 
que los diferentes componentes de las causas 
estructurales de los problemas ambientales, 
juegan en su configuración.

Desde estos referentes, aunque las 
representaciones sociales sistémicas del ambiente 
predominan en los discursos examinados, solo 
la mitad de ellos logra trascender el enfoque 
sencillo, mientras que la otra mitad se queda a 
medio camino entre las sencillas y las complejas, 
tal como lo ilustra la siguiente intervención:

Mujer/19/Química/Diurno: Yo pienso que 
mientras el dinero siga siendo la prioridad 
en la sociedad, no se van a ver mejoras a 
nivel ambiental, por el contrario cuestiones 
como la minería, la gente que ve en el agua 
un negocio y todo ese tipo de cosas, no van 
a permitir que las personas realmente se 
enfoquen en lo que es.

Esta representación sistémica del ambiente 
se encuentra en medio de las dos categorías 
propuestas, en la medida en que identifica los 
miopes criterios economicistas que mueven 
a las sociedades capitalistas, pero sin llegar 
a dar cuenta de cómo dicha visión del mundo 
contribuye a configurar escenarios sociopolíticos 
donde tienen lugar desiguales luchas de poder, 
que usualmente llevan al deterioro ambiental, en 
favor de pequeñas minorías.

La diferencia entre las presentaciones 
sistémicas sencillas y complejas del ambiente 
se puede apreciar con nitidez, al contrastar la 
anterior intervención, con la caracterización 
que se hizo de los discursos del World Rainforest 
Movement, una organización que trabaja por la 
defensa de la Amazonía.

De acuerdo con este movimiento, 
hacen parte las causas subyacentes la pobreza 
generalizada que se vive en los países miembros 
de la cuenca y desde luego en la cuenca misma, 

la cual obliga año tras año a miles de personas 
a penetrar y  destruir la selva con la esperanza 
de forjarse un mejor futuro; la carencia de una 
comunidad académica y una estructura científica 
y tecnológica lo suficientemente fuerte que 
permita generar los conocimientos necesarios para 
aprovechar las potencialidades de la selva de forma 
sostenible; el desmantelamiento gradual que están 
viviendo los Estados de la región, en el cual son 
las instituciones gubernamentales ambientales las 
más afectadas, dando vía libre a las explotaciones 
ilegales de sus recursos naturales; los modelos 
de economía de libre mercado inspirados en las 
teorías neoliberales que desde hace algunos años 
se vienen aplicando de forma dogmática por los 
gobernantes de la región; el problema de la deuda 
externa y los créditos contraídos con instituciones 
como el Banco Mundial y El Fondo Monetario 
Internacional, que obliga a los países de la cuenca 
a explotar sus riquezas naturales, muchas veces de 
forma insostenible para mantenerse al día con sus 
acreedores; la intromisión y las presiones ejercidas 
por las multinacionales sobre los gobiernos de 
la cuenca para garantizar la explotación de las 
riquezas del bosque con la mayor rapidez posible, 
lo que supone hacer las legislaciones ambientales 
lo más laxas que se pueda y exonerarse de todas 
las responsabilidades y costos derivados de sus 
prácticas; etc. (RICO, 2004).

Al analizar las estrategias discursivas 
que emplean ambos grupos, se aprecia que 
mientras los panelistas entrevistados para 
este trabajo fundamentan la inmensa mayoría 
de sus argumentos en elementos de carácter 
racional, apelando muy poco a los recursos 
emocionales, los ambientalistas profesionales 
suelen combinar exitosamente el uso de ambos 
elementos. Dicha fusión, da lugar a estrategias 
discursivas más efectivas, ya que a algunas 
personas se las convence más fácilmente 
apelando a la razón, a otras a los sentimientos 
y a la mayoría recurriendo simultáneamente a 
ambos (RICO, 2004). Enseguida se presentan 
algunos de los pocos fragmentos en los que 
los estudiantes apelan a las emociones de sus 
interlocutores:
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Mujer/20/Farmacia/Diurno: La mayoría 
de las personas están buscando lucrarse 
económicamente, pero no están ayudando 
al planeta a sobrevivir, a reconstruir lo que 
están acabando.

Hombre/18/Química/Diurno: Entonces 
hasta que no estemos bien mal y no nos 
veamos ya en una crisis, no vamos a 
reaccionar.

Mujer/22/Farmacia/Nocturno: Por 
ejemplo si uno tira un papel a la calle, ya 
tu hijo te está diciendo “Mami eso no se 
hace, estas matando el planeta”.

Representaciones sociales del ambiente por 
género, edad y programa de estudio

Visto desde el enfoque de género, no 
se apreciaron diferencias significativas entre 
las representaciones sociales del ambiente de 
los hombres y mujeres que participaron en los 
paneles. En cambio sí se observaron algunas 
discrepancias cuando se analizaron por rangos 
de edad y programa de estudio. En general, los 
panelistas de mayor edad le daban más relevancia 
a los aspectos políticos en la estructuración de 
sus representaciones sobre el ambiente.

De otra parte, en las representaciones 
ambientales de los estudiantes de Química 
Industrial, se evidenció un mayor interés y 
compromiso que en las de los de Regencia de 
Farmacia. Esto se explica parcialmente, debido 
a la dificultad que tienen estos últimos para ver 
los vínculos entre las problemáticas ambientales 
(contaminación del aire, de las aguas, de los 
suelos, perdida de la capa de ozono, etc.) y la 
salud pública, lo que le quita interés al tópico.

Finalmente, se apreció una fuerte 
correlación entre el interés y la preocupación 
que tienen los estudiantes sobre el ambiente, 
y las actitudes y comportamientos que 
asumen frente a las problemáticas ambientales 
concretas, lo que se traduce en una serie de 
actividades puntuales como reciclar, ahorrar los 

recursos naturales, concientizar las personas 
sobre las cuestiones ambientales, entre muchas 
otras. Esto permitió corroborar la fuerte relación 
que existe entre las representaciones sociales y 
las actitudes y comportamientos de las personas 
(RODRÍGUEZ, 2002).

Conclusiones

A lo largo de este trabajo, se apreció 
como las representaciones sociales, son 
esenciales para entender el comportamiento 
de los agentes sociales en cualquier contexto 
(RODRÍGUEZ, 2002). Ellas permiten acercarse 
a la comprensión de las formas en que estos 
perciben el entorno, a las actitudes que asumen 
bajo la influencia de dichas percepciones y por 
ende a las estrategias que adoptan para actuar 
en él (PARALES; VIZCAÍNO-GUTIÉRREZ, 2007).

También se vislumbró como el análisis 
sociolingüístico del discurso, es una excelente 
estrategia metodológica (BANCHS, 2000), 
aunque desde luego no la única, para estudiar 
las representaciones sociales. Esto debido a que 
el lenguaje es -junto con las interrelaciones 
con el contexto donde se mueven los agentes-, 
causa y consecuencia las representaciones 
sociales (CIRS, 2010). Dicho en otras palabas, 
la comunicación es uno de los elementos 
constituyentes de la realidad social, pero a su 
vez es un producto de esta misma realidad 
(BOURDIEU, 1985).

Con respecto a la clasificación de 
las representaciones sociales del ambiente 
propuesta por el profesor Marcos Reigota 
(1994 apud MOLFI, 2000), cabe destacar que 
existe un elemento común a la gran mayoría 
de los discursos analizados a lo largo de esta 
investigación: la posición antropocéntrica que 
se asume frente a la naturaleza. Esta se hace 
evidente en casi todos los discursos, cuando 
se observa que la naturaleza siempre importa 
como medio para la supervivencia humana, 
pero no como fin en sí misma.

De igual forma, otra característica 
común en las representaciones sociales que 
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los estudiantes poseen sobre el ambiente, es su 
visión sistémica del mismo. Esta básicamente 
consiste en concebir las cuestiones 
ambientales como producto de la interacción 
entre las dinámicas socioculturales y 
ecosistémicas, en lugar de verlas solamente 
como cuestiones que poco tienen que ver con 
el funcionamiento de los grupos humanos, tal 
como suele ocurrir en las representaciones 
sociales naturalistas del ambiente (REIGOTA, 
1994 apud  MOLFI, 2000).

En la caracterización que se hizo de 
las representaciones sociales sistémicas del 
ambiente de estos estudiantes, se crearon 
dos subcategorías. Las representaciones 
sociales sistémicas sencillas y las complejas. 
Con las primeras, se hace alusión a aquellas 
representaciones que alcanzan a identificar los 
elementos socioculturales que constituyen las 
cuestiones ambientales, pero que no son capaces 
de dar cuenta de las complejas interacciones que 
se estructuran alrededor de los mismos, en los 
escenarios de lucha de poder que tienen lugar 
en los campos ambientales. En contraste, con las 
segundas ocurre todo lo contrario, lo que hace 
que la calidad de la argumentación alrededor de 
la influencia que los factores sociales, políticos 
y económicos tienen sobre las dinámicas 
ambientales, sea mucho más estructurada. Cabe 
anotar que la mayoría de las representaciones 
sociales de los panelistas participantes, cae en la 
primera de las subcategorías.

Desde los referentes de la sociolingüística 
(BOURDIEU, 1985), la prevalencia de esta 

representación sistémica del ambiente, se explica 
parcialmente en el caso de los estudiantes 
entrevistados, por la formación integral que 
muchos de ellos tuvieron en el colegio y por 
la que están teniendo en la educación superior 
como parte fundamental de su plan de estudios.

Esta concepción del ambiente constituye 
una gran ventaja a la hora de emprender 
acciones concretas para hacerle frente a los 
diferentes problemas identificados, pues como 
lo han demostrado innumerables experiencias 
del pasado, las intervenciones sectoriales en 
las que solo se le presta atención a una de las 
dimensiones del problema, resultan muy poco 
efectivas y sostenibles (GARCÍA, 1994).

De otro lado, en la caracterización 
sociolingüística que se hizo de estos discursos, se 
evidenció la predominancia de los argumentos 
racionales sobre los emocionales. En consecuencia, 
en la mayor parte de los discursos que se estructuran 
desde los habitus lingüísticos de estos sujetos, 
prevalecen las citas de autoridad, las cifras y las 
referencias a estudios, programas y documentales, 
así como los conceptos técnicos sobre temas 
ambientales, apelando muy poco a los recursos 
retóricos emocionales.

Las generalizaciones que aquí se 
han hecho, solo son aplicables al contexto 
sociocultural propio de la CTB, por lo que no 
se pueden extrapolar a otras instituciones de 
educación superior. Esto debido a que como 
ya se ha dicho, las representaciones sociales 
se construyen contextualmente en espacios y 
tiempos específicos (RODRÍGUEZ, 2007).
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Da fabricação das escolhas escolares aos recursos 
informativos de suporte: o discurso adolescente em análise
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Resumo

No âmbito de um projeto, já concluído, sobre escolhas vocacionais 
realizadas pelos alunos à entrada do ensino secundário em 
Portugal, um dado mereceu a nossa particular atenção: a renúncia 
da influência, ou seja, a crença de que a escolha efetuada foi liberta 
de qualquer tipo de influência evidenciou-se como valor comum 
partilhado por todos os jovens inquiridos. Com base em dados, 
quantitativos (inquérito por questionário a 1793 alunos do ensino 
secundário) e qualitativos (24 entrevistas individuais semidiretivas 
a alunos do mesmo nível de ensino), recolhidos no âmbito do citado 
projeto, este artigo procura (re)situar a negação das influências 
externas no processo de definição do percurso escolar no quadro 
dos processos de construção de si na adolescência. Faremos isso 
confrontando a autonomia reivindicada pelos adolescentes com 
as fontes de influência que participam e suportam essa mesma 
escolha. Assim, identificar-se-ão ao longo do artigo quem são os 
interlocutores dos alunos no processo de (re)definição das suas 
vocações, a que suportes informativos recorrem para apoiar as 
suas escolhas e que grau de importância atribuem a estas fontes 
de informação. O conjunto dos dados apresentados permite 
melhor compreender a complexidade inerente aos processos de 
individuação na adolescência, ao enquadrar os legítimos discursos 
de afirmação de si na densa teia de relações sociais em que têm 
lugar, destacando o papel diferenciado desempenhado pelo mundo 
escolar, pela família e pela mídia.
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From the manufacturing of school choices to support 
information resources: adolescent discourse under analysis
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Abstract 

Within an already completed project on vocational choices made 
by students entering secondary education in Portugal, a finding has 
deserved our particular attention: the renunciation of influence, 
that is, the belief that the choice made was free from any kind of 
influence, which emerged as a common value shared by all the young 
people surveyed. Based on our quantitative data (a questionnaire 
survey with 1,793 secondary school students) and qualitative data 
(24 individual semi-structured interviews with students at the same 
level of education), collected under this project, this article seeks to 
(re)frame the denial of external influences on the school trajectory 
definition in the context of building the self in adolescence. We 
will do this by comparing the autonomy claimed by adolescents 
with the sources of influence that participate and support that 
choice. Therefore, throughout the article, we will identify who the 
interlocutors of students in the process of (re)defining their vocations 
are, which information media they resort to to support their choices 
and which degree of importance is attributed to such sources of 
information. The data presented allows us to better understand 
the complexity of the processes of individuation in adolescence, by 
framing the legitimate discourse of self-affirmation in the dense web 
of social relations in which it takes place, highlighting the unique 
role played by the school world, family and by the media.
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Introdução

Em um estudo recente1 incidindo 
sobre os processos de escolha vocacional 
protagonizados pelos adolescentes à entrada do 
ensino secundário em Portugal, ressaltou-se um 
padrão de resposta constante nos questionários 
preenchidos por um grupo de alunos: 
convidados a situar em uma escala graduada 
de 1 a 5 a decisão tomada face a um conjunto 
de cenários hipotéticos envolvendo o processo 
de definição vocacional (contextos de escolha; 
fatores e valores tomados em consideração para 
a escolha), os alunos inquiridos convergiram na 
afirmação de ter sido a sua escolha realizada 
de forma totalmente autônoma (VIEIRA, 2012; 
VIEIRA; PAPPÁMIKAIL; NUNES, 2012).

Nesse caso, a renúncia da influência, ou 
seja, a crença de que a escolha foi totalmente 
livre, liberta de qualquer tipo de pressão ou 
imposição exercida pelos pais e pouco ou nada 
influenciada pelos pares, professores ou mídia 
evidenciou-se como valor, não só primordial, 
como comum aos protagonistas de todos os tipos 
de percursos escolares – dos mais bem-sucedidos 
aos que acumulam fracassos acadêmicos – e em 
todos os territórios regionais analisados.

Importa aqui ressalvar o fato de que o 
sistema de ensino português, maioritariamente 
público e atualmente de frequência obrigatória 
até ao 12º ano de escolaridade, compele o 
aluno a exercer uma primeira escolha de área 
vocacional/de estudos no final dos nove anos 
do ensino básico (9º ano de escolaridade). 
Isto significa que o ensino secundário (ensino 
médio, no sistema escolar brasileiro), que 
engloba o 10º, 11º e 12º ano de escolaridade, 
se decompõe em múltiplas ofertas de cursos (de 
caráter profissionalizante ou de prosseguimento 
dos estudos) e de áreas vocacionais, embora 
desigualmente distribuídas pelo território 
nacional. Compete, pois, ao aluno (e sua 
família) selecionar uma área de eleição, embora 

1- Pesquisa realizada no âmbito do Projeto incertezas e riscos nas escolhas 
escolares, financiado pela agência portuguesa de apoio à pesquisa FCT - 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Projeto PTDC/CED/67590/2006).

podendo recorrer ao auxílio de psicólogos/
orientadores escolares.

Assim sendo, apesar de os alunos inqui-
ridos na pesquisa reivindicarem a responsabi-
lidade última pela sua opção vocacional – e 
pelas suas consequências - a verdade é que o 
processo de fabricação da escolha comporta po-
tenciais vulnerabilidades pois suscita, não raro, 
dúvidas e incertezas, e traduz-se, por vezes, em 
erros e fracassos.

Neste sentido, torna-se inevitável 
questionar os reais contornos da autonomia2 
proclamada pelos adolescentes. Desde logo, 
importa entender as razões da onipresença desse 
valor e da importância que assume juntos dos 
mais novos. Depois, sabendo-se que a vivência 
social desenrola sempre num contexto de inter-
relações e de intensos fluxos comunicacionais 
– aliás potenciado, na contemporaneidade, 
pelas múltiplas tecnologias de informação ao 
dispor – e que essas interações plurais não 
deixam de moldar as decisões singulares dos 
indivíduos, interessa, pois, desvendar: quem 
são os interlocutores dos alunos nesta matéria? 
que suportes contam para as suas escolhas? 
Que grau de importância uns e outros assumem 
neste processo?

Este artigo pretende explorar este 
conjunto de questões, tendo por base dados 
empíricos recolhidos no âmbito do projeto 
“O futuro em aberto: incertezas e riscos nas 
escolhas escolares,” acima assinalado.

O trabalho empírico envolveu o 
lançamento de um inquérito por questionário 
aplicado em abril de 2008 ao universo de 1793 
alunos que frequentavam o 10º e o 12º ano 
de escolaridade em seis escolas secundárias 
públicas portuguesas, escolhidas em virtude dos 
perfis sociais e culturais contrastantes dos seus 
públicos, e da diversidade econômica e social dos 
territórios abrangidos: a escola 1 inscreve-se num 
bairro burguês da capital e capta essencialmente 
2- Autonomia é entendida no quadro deste trabalho como um reportório de 
competências e virtudes que habilitam o sujeito a formular escolhas e tomar 
decisões livres e independentes de constrangimentos externos, ou seja, em 
coerência com o seu projeto identitário ou com aquilo que é subjetivamente 
percebido como o seu “eu autêntico”(PAPPÁMIKAIL, 2013).
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alunos de classe média/média-alta; a escola 2 
insere-se numa antiga zona industrial da capital 
e a sua vocação profissionalizante atrai alunos 
provenientes das classes populares; a escola 
3 situa-se numa zona residencial e de serviços 
limítrofe da cidade de Lisboa, recrutando uma 
população social de classe média-baixa e 
popular; a escola 4 localiza-se num território 
predominantemente rural da área metropolitana 
da capital que, recentemente, sofreu grande 
expansão urbana residencial, registando alguma 
expressão de alunos da classe média-baixa; a 
escola 5 serve uma vasta área rural do sul do país 
com baixa densidade populacional; e a escola 
6 localiza-se numa região litoral do extremo 
sul do país marcado pela atividade turística. 
Sendo a única oferta de ensino secundário da 
região, estas duas últimas escolas recrutam uma 
população escolar relativamente heterogênea, do 
ponto de vista social.

Posteriormente, entre abril e maio de 
2009, realizaram-se 24 entrevistas individuais 
semidiretivas junto de 24 alunos (12 homens e 
12 mulheres) de três das seis escolas da amostra 
(8 entrevistas por escola). A seleção da amostra 
qualitativa teve em conta a diversidade social 
e acadêmica dos estudantes. Três variáveis 
nucleares determinaram a escolha criteriosa dos 
entrevistados: o gênero (masculino e feminino 
na mesma proporção), o ano de escolaridade 
(ano inicial e ano terminal do ensino secundário) 
e localização do estabelecimento de ensino (por 
forma a assegurar heterogeneidade social e 
opções escolares contrastantes). De fato, a escola 
A (escola 4 do inquérito) oferece tanto cursos 
científico-humanísticos (CCH, orientados para o 
prosseguimento de estudos no ensino superior), 
como alguns cursos de teor profissionalizante 
(CTP); a escola B (escola 1 do inquérito) oferece 
apenas cursos científico-humanísticos (CCH); e 
a escola C (escola 2 do inquérito) apresenta um 
leque de cursos exclusivamente profissionais 
(CTP, orientados para o mundo do trabalho).

Quanto ao guião de entrevista, ele 
pretende captar uma narrativa de escolarização 
composta pela reconstituição de uma dada 

trajetória escolar, bem como da avaliação 
subjetiva da mesma, não esquecendo a 
identificação das dificuldades envolvendo o 
processo de escolha escolar, bem como das redes 
de apoio com que puderam contar. Será, pois, 
deste patrimônio rico de informação assente 
no ponto de vista e na voz dos próprios alunos 
adolescentes que partiremos para a análise.

A autonomia à prova da dúvida

Um olhar atento às respostas dadas pelos 
alunos relativamente ao processo de escolha 
vocacional, quer nos questionários, quer 
nas entrevistas, permite desvendar algumas 
ambiguidades. A proclamação da autonomia 
nas suas opções e, de uma forma mais ampla, 
a convergência dos inquiridos em torno de 
narrativas de celebração da autonomia individual 
traduz, claramente, o desejo adolescente de 
se destacar do mundo tutelado da infância 
e de dar provas de grandeza e maturidade, 
ambicionando aceder à “propriedade de si” 
(SINGLY, 2006) através da afirmação no espaço 
público (BREVIGLIERI, 2007). E adequa-se, de 
forma virtuosa, à ideologia de livre escolha que 
o sistema educativo português propaga.

Porém, em algumas outras passagens 
discursivas descobre-se que por detrás de 
uma “carapaça” (BREVIGLIERI, 2007) de 
autossuficiência encenada pelos adolescentes 
inquiridos desenvolve-se um jogo de claro-
escuro em que os territórios-fachada (os 
diferentes palcos sociais em que o adolescente 
brilha ao se assumir como protagonista 
principal) ocultam bastidores basilares (onde 
se articulam e agem, de diferentes formas e 
intensidades, muitos outros intervenientes) 
que alicerçam – mas também constrangem – 
as escolhas. Tais bastidores revelam-se apoios 
essenciais para enfrentar vulnerabilidades, ou 
seja, para amortecer as angústias existenciais 
experimentadas pelos alunos nos momentos 
de indecisão ou de fracasso. E, sem dúvida 
alguma, a escolaridade é uma potencial fonte 
de vulnerabilidade(s).
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Com efeito, a escolaridade constitui 
uma das provas estandardizadas associadas ao 
processo de individuação na contemporaneidade 
(VIEIRA, 2012). A sua imposição a todas as 
crianças e adolescentes, e até patamares de 
ensino cada vez mais avançados, representa 
a tradução concreta de um direito social nas 
biografias individuais. Mas essa obrigatoriedade 
não deixa de ter consequências.

De fato, a partir do momento em 
que todos estão na escola até mais tarde, a 
capacidade de orientação no sistema educativo 
torna-se um requisito fundamental para 
uma sobrevivência escolar bem-sucedida. 
Na verdade, a progressiva complexidade 
e mutabilidade dos sistemas de ensino na 
contemporaneidade, bem como a crescente 
diversidade de ofertas formativas, exigem um 
conhecimento aprofundado do mundo escolar. 
Ora, apesar de os recursos – nomeadamente 
informativos – estarem desigualmente 
distribuídos pelos diferentes grupos sociais, tal 
circunstância não determina necessariamente 
idênticos constrangimentos. Nem todos os 
atores sociais demonstram a mesma capacidade 
para mobilizar o conjunto de recursos que 
tem ao seu dispor – desde as infraestruturas 
coletivas aos capitais disponíveis, passando 
pelos múltiplos suportes, como é o caso, desde 
logo, da família (MARTUCELLI, 2006).

Por esse motivo, a análise do processo 
de escolha vocacional não deixa de fazer 
apelo à pluralidade de recursos potencialmente 
mobilizáveis e aos efetivamente mobilizados 
pelos inquiridos. É na diferença entre uns e 
outros que se exprime o diferencial capacitante 
de cada aluno que permite ampliar, com maior 
ou menor elasticidade, o espaço da escolha 
escolar – apesar dos constrangimentos. A 
capacidade de mobilizar recursos informativos 
afigura-se, pois, decisiva para enfrentar sem 
surpresas os momentos de escolha com que 
o sistema confronta o aluno em etapas bem 
precisas.

No processo de decisão que conduziu 
à opção vocacional realizada à entrada do 

ensino secundário, os alunos foram inquiridos 
relativamente às fontes de informação utilizadas 
para a escolha do curso frequentado (Tabela 1).

Contrastando com a autossuficiência 
proclamada, os resultados gerais apontam, des-
de logo, para uma pluralidade de recursos de 
informação a que os jovens alunos recorrem, 
enquanto recursos indispensáveis para navegar 
com maior segurança no sistema educativo, es-
pecialmente nos momentos críticos (GIDDENS, 
1994) das suas biografias, como sejam o da es-
colha de um percurso escolar/vocacional. Esta 
diversidade de recursos e de suportes acionados 
exprime, de forma inequívoca, a notável am-
pliação das esferas de existência e a acrescida 
intensidade de circulação entre universos so-
ciais alternativos ao universo familiar (como 
a escola, amigos, mídia) que os indivíduos em 
geral (LAHIRE, 1998), e os jovens, em particu-
lar (CICCHELLI; GALLAND, 2008; LE BRETON, 
2008) usufruem na contemporaneidade.

Tabela 1 – Fontes de informação utilizadas pelos alunos para 
escolha do curso

Fontes de informação N %

Mãe 981 55,3

Amigos 973 54,8

Professores 969 54,6

Psicólogos/Orientadores vocacionais 962 54,3

Internet 822 46,3

Pai 816 46,0

Outros familiares 503 28,4

Irmãos 395 22,3

TV 281 15,8

Revistas 171 9,6

Fonte: Inquérito aos alunos, feito pelas pesquisadoras.

Uma análise mais detalhada das 
respostas obtidas permite destacar o predomínio 
da mãe, referida por 55,3% dos inquiridos, 
como recurso de informação mais frequente. 
Não obstante a preponderância da figura 
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materna, outros elementos do grupo doméstico 
são igualmente envolvidos no processo de 
decisão, como se constata na tabela: embora 
de forma aparentemente menos determinante, 
os restantes membros da família mais restrita 
– pai e irmãos – bem como outros familiares, 
representam também importantes suportes a 
que os adolescentes inquiridos recorrem para 
esclarecer dúvidas ou obter informação.

Os amigos representam, como se comprova, 
uma fonte intensamente mobilizada para a 
escolha, a que 54,8% dos inquiridos confessam 
recorrer. O quotidiano das sociabilidades juvenis, 
dentro ou fora da escola, favorece sem dúvida a 
troca de informações relativamente ao processo 
de escolha que todos são obrigados a fazer.

Por sua vez, enveredar por uma dada 
opção vocacional é um processo que se constrói, 
primordialmente, no espaço escolar. Daí que 
os professores e especialistas da orientação 
sejam atores intrinsecamente envolvidos nesse 
processo, detendo elevado protagonismo como 
informadores privilegiados para a escolha, como 
se depreende das respostas dos inquiridos – 
respectivamente, 54,6% e 54,3% de referências.

A alguma distância das fontes anteriores, a 
internet como recurso de informação para a escolha 
destaca-se igualmente com alguma importância, 
recolhendo 46,3% das preferências dos alunos.

Em claro contraste com esses recursos, 
surgem as mídias tradicionais. Com efeito, 
a imprensa escrita parece exercer um papel 
diminuto na elucidação dos alunos quanto 
ao percurso vocacional a seguir, uma vez que 
recolhe apenas 9,2% das respostas. Como sugere 
Ponte (2012), este recurso informativo parece 
ser sobretudo um meio mobilizado pelos adultos 
(nomeadamente os pais) para aprofundarem 
conhecimentos úteis para o exercício de 
uma orientação parental esclarecida. O 
mesmo sucederá porventura com as revistas 
e a televisão, enquanto recurso informativo 
preferencialmente parental, dada a reduzida 
utilização – respectivamente, 9,6% e 15,6% – 
que os jovens afirmam fazer destas mídias para 
construírem as suas escolhas escolares.

Aliás, o agrupamento das fontes de 
informação por categorias – mundo familiar 
(pai, mãe, irmãos e outros familiares); mundo 
escolar (professores e psicólogos/orientadores 
escolares); grupo de pares (amigos); internet e 
mídias tradicionais (televisão, jornais e revistas) 
– evidencia o lugar modesto que os meios de 
comunicação detêm, em termos comparativos, 
enquanto fontes de informação utilizadas pelos 
jovens. Ora, tal resultado contrasta com a ideia 
generalizada da onipresença das tecnologias de 
informação na vida dos jovens e merece, sem 
dúvida, ser aprofundado.

Nos bastidores: a relevância dos 
suportes

Apoios confessados

Vimos como, apesar da narrativa da 
renúncia da influência de outros protagonizada 
pelos alunos, nos bastidores do processo de 
escolha vocacional entram em cena, afinal, 
vários atores que se revelam importantes 
suportes neste processo.

Por sua vez, as mídias não parecem 
assumir um papel de recurso informativo 
verdadeiramente destacado, ao contrário 
do que esperaria. De fato, sabe-se quanto 
os adolescentes são hoje particularmente 
sujeitos a uma “sedução do mundo” por parte 
das tecnologias de comunicação modernas 
(MARCELLI, 2008; PASQUIER, 2005; ALMEIDA, 
2011). Assim, os resultados obtidos não deixam 
de gerar perplexidade: a ideia de senso comum 
de que as mídias detêm uma forte influência nas 
crianças e jovens é aparentemente contrariada 
quando analisamos o grau de importância que 
os inquiridos atribuem a cada uma das fontes 
de informação de que se socorreram (Tabela 
2). Exploremos, com a ajuda da Tabela 2, tais 
questões e perplexidades.

Estes dados confirmam, antes de mais, 
o papel essencial da mãe no acompanhamento 
do processo de escolarização dos filhos e na 
estruturação das suas opções vocacionais: 
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dos 55,3% que utilizaram a mãe como fonte 
de informação, 40% afirmaram que foi 
“importante” ou “muito importante” sendo 
apenas de 14,3% os que apresentaram uma 
opinião contrária.

Resultado que não surpreende, de 
resto. Expressão de normatividades de gênero 
persistentes, que se (re)afirmam na distribuição 
desigual das responsabilidades parentais entre 
os cônjuges, a mãe representa, no quadro 
doméstico, a figura do cuidador do outro. 
O acompanhamento da vida escolar dos 
filhos, incluindo os contatos com a escola, 
é uma das facetas frequentes desse cuidado, 
como vários estudos realizados em Portugal 
o têm demonstrado (ABOIM, 2005; WALL; 
GUERREIRO, 2005; DIOGO, 2008; GONÇALVES, 
2008; SEABRA et al., 2011). O regime de 
envolvimento através de ações de proximidade 
(RESENDE, 2010), que muitas mães exercitam 
quotidianamente no quadro familiar, expressa 
na figura de confidente, confere-lhe o estatuto 
de interlocutor privilegiado dos filhos para os 
assuntos escolares e consagra-a como potencial 
parceiro no desenvolvimento de atividades 
(conjuntas) de exploração vocacional 
(GONÇALVES, 2008) – como dão aliás conta os 
testemunhos dos entrevistados.

A minha mãe, principalmente, perguntava 
o que é que tinha dado os testes da 
psicóloga, e eu dizia que davam para 
ciências - que é a área que eu escolhi - 
e a minha mãe disse “pronto, se é a área 

que tu queres, se foi a área que te deu na 
psicóloga, é seguires em frente […]. (Ent 
2, aluna, 17 anos, 10º ano, curso CCH de 
Ciências e Tecnologias, escola A).

Por sua vez, o pai, a quem os alunos 
afirmaram (Tabela 1) recorrer menos que aos 
amigos ou à internet por exemplo, revela-se, 
afinal, uma fonte bastante relevante para a 
maioria dos que a utilizaram. De fato, a seguir a 
mãe, e com idênticos valores aos dos psicólogos/
orientadores escolares, o papel dos pais terá sido 
“importante” ou “muito importante” para 34% 
dos alunos. A menor disponibilidade temporal 
– por vezes mesmo física, no caso de famílias 
monoparentais em que os jovens habitam com 
a mãe – que os pais portugueses revelam com 
maior frequência pode explicar os valores mais 
modestos, comparativamente com o das mães, 
da sua mobilização como fonte de informação. 
Mas tal não significa que a importância que 
lhe é atribuída pelos filhos seja menor, como 
se comprova.

Aliás, da avaliação dos inquiridos 
ressalta o fato de esse suporte ser mesmo 
menos dispensável do que o trabalho – técnico, 
especializado – realizado pelos psicólogos/
orientadores escolares: os dados denotam ser 
bem mais elevado o número dos que entendem 
que os psicólogos/orientadores escolares não 
foram “nada” ou foram “pouco importantes” 
(18%) do que aqueles que pensam o mesmo 
relativamente aos pais (10%). Não obstante, tal 
não é a norma: muitos outros (34%) consideram 

Tabela 2 – Grau de importância atribuída pelos alunos às fontes de informação utilizadas (%)

Grau de importância A B C D E F G H I J L

Nada/Pouco importante 7,0 11,0 6,4 21,5 22,3 18,0 10,0 12,0 5,5 10,2 23,1

Nem pouco/nem muito 0,3 0,8 0,3 1,7 2,3 2,3 2,0 2,3 0,8 1,3 2,9

Importante/Muito 2,3 4,0 2,5 23,1 30,1 34,0 34,0 40,0 16,0 17,0 28,8

TOTAL 9,6 15,8 9,2 46,3 54,6 54,3 46,0 55,3 22,3 28,4 54,8

Fonte: Inquérito aos alunos, feito pelas pesquisadoras.
Legenda: Mídia (A – Revistas B – TV C – Jornais D – Internet); Mundo escolar (E –Professores F – Psicólogos/Orientadores escolares); Mundo familiar (G – 
Pai H - Mãe I - Irmãos J – Outros familiares); Mundo dos pares (L – Amigos).
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“muito importante” o contributo dado por estes 
profissionais para o seu processo de escolha.

De fato em Portugal, no espaço escolar, 
têm vindo a consagrar-se condições para o 
exercício regular e obrigatório da orientação 
escolar e vocacional. Os profissionais que 
exercem este “trabalho sobre o outro” (DUBET, 
2002) – professores orientadores ou psicólogos 
escolares – estão institucionalmente alocados à 
generalidade das escolas públicas, em particular 
as do ensino básico, e, nesse âmbito, concebem 
e desenvolvem anualmente uma intervenção 
de orientação escolar e vocacional dirigida aos 
alunos do 9º ano. Se bem que essa intervenção 
possa variar de acordo com os princípios de 
orientação professados por cada profissional e 
o contexto escolar concreto em que se inscreve 
(DIONÍSIO, 2007), e ainda que a participação 
dos alunos nestas ações seja facultativa, o certo 
é que mais de metade dos alunos inquiridos 
(54,3%) indica ter utilizado também esse recurso 
como fonte de informação para a escolha.

Havia uma psicóloga lá na escola que foi 
à nossa turma, perguntou quem é que 
estaria interessado, e a partir daí passamos 
a ter de 2 em 2 semanas uma espécie de 
acompanhamento, fomos fazendo alguns 
testes. E depois no final ela foi-nos 
indicando as escolas e os cursos que podiam 
estar abertos. (Ent 14, aluna, 16 anos, 10º 
ano, curso CCH de Artes Visuais, escola B).

Surgindo como a 4ª fonte considerada 
pelos alunos como “importante /muito impor-
tante”, a relevância da ação dos professores é, 
por sua vez, claramente assumida por 30% dos 
alunos. Ela alicerça-se no seu contributo para a 
produção quotidiana da experiência escolar do 
aluno, do desempenho do ofício de aluno e das 
expectativas e aspirações construídas ao longo 
do percurso acadêmico. Pelo poder prescritivo 
e avaliativo que detêm, os docentes são, pois, 
protagonistas incontornáveis neste processo. O 
julgamento que os diferentes professores vão 
exercendo sobre o desempenho dos alunos in-

fluenciará, certamente, embora não determine, 
necessariamente, o processo de delimitação 
(inclusão/exclusão) e tradução (em opções cur-
riculares) de determinadas áreas de “vocação”. 
Mas para além deste processo institucional de 
orientação pelo (in)sucesso consagrado pelo 
julgamento docente, também o envolvimento 
mais próximo, tendencialmente afetivo, entre 
professores e alunos que hoje marca generica-
mente os ambientes escolares (RESENDE, 2010) 
propicia espaços de inter-relação informal que 
constituem pretextos para o esclarecimento, 
a informação ou o aconselhamento. [...] acho 
que apesar de que os professores que cá es-
tão e no fundo todos docentes se preocupa-
rem conosco, eles propõem e não impõem [...]. 
(Ent13, aluna, 18 anos, 12º ano, curso CCH de 
Artes Visuais, escola B).

Mas a Tabela 2 desvenda também uma 
certa polarização nas respostas dos alunos, 
observando-se avaliações contrastantes acerca 
da importância dos docentes: para um grupo 
assinalável de alunos (22, 3%), porventura 
aqueles mais desfiliados no que toca o 
investimento escolar, os professores não são 
“nada” ou são “pouco importantes” como 
recurso de informação para a escolha.

Por sua vez, o peso dos amigos na 
estruturação das biografias juvenis é confirmado 
pelos cerca de 29% de alunos que os reconhecem 
como recurso de informação “importante” ou 
“muito importante”. A cada vez mais precoce 
(SINGLY, 2006) afirmação do mundo adolescente, 
propiciada pela massificação do ensino básico 
e secundário e pelo alongamento da juventude 
que a acompanha (CAVALLI; GALLAND, 1993; 
FERREIRA, 2008), vem contribuir fortemente 
para o reforço dos pares na socialização juvenil.

Tal reforço tem, indubitavelmente, uma 
faceta de conformação (PASQUIER; BUZZI; 
CAVALLI, 2008) graças à pressão, particularmente 
intensa neste período da vida, exercida pela 
comunidade dos pares que submete (com maior 
ou menor tirania, como defende Pasquier 
(2005)) cada jovem aos desígnios do coletivo 
– em termos de preferências, comportamentos, 
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aparência física, apresentação de si. Mas, 
simultaneamente, o reforço da influência do 
grupo de pares tem uma faceta inequívoca de 
emancipação pois amplia o escopo das relações e 
consagra uma autonomia relacional (CICCHELLI; 
GALLAND, 2008; PAPPÁMIKAIL, 2013) face ao 
grupo familiar.

Assim se compreende que, acompanhando 
diariamente o adolescente nas suas descobertas 
e nos seus dilemas, de forma particularmente 
intensa e próxima, os amigos constituam suporte 
incontornável para os momentos dilemáticos. 
Confidentes naturais, os pares são interlocutores 
privilegiados na busca e na exploração de 
caminhos e de percursos (também escolares), 
como se atesta na Tabela 1. Embora nada faça 
supor que, no momento da escolha, esta seja 
necessariamente ditada pela conformação às 
opções vocacionais dos amigos – a reivindicação 
da busca da autenticidade (escolar/vocacional) 
como alicerce de um projeto identitário em 
construção parece ser a norma – a influência dos 
pares na relação do jovem com a escolaridade 
não deixará certamente de estar presente, embora 
de forma difusa. Esta opera segundo vários 
desdobramentos possíveis – desde os horizontes 
de normatividade escolar que os amigos trilham 
(prosseguimento /abandono precoce dos estudos) 
até aos hábitos de trabalho e/ou mimetismo do 
método dos outros, passando pela autoavaliação 
de saberes, habilidades e competências na 
comparação com os outros e, obviamente, pelo 
incentivo/motivação para chegar à universidade:

E deixei de estudar, não tinha interesse, 
quer dizer, ter tinha, mas era… tipo… a idade 
não puxava para estudar, não tinha noção 
da vida e isso assim… deixei a escola… 
[…] e fui trabalhar com os meus pais… pá 
tive… dois anos, dois anos a trabalhar, ya, 
depois cheguei a um… pá, no ano passado… 
em Setembro do ano passado já me queria 
inscrever num curso profissional para tirar 
pelo menos o décimo segundo ano…[…] é 
pá e depois com uns amigos ajudaram-me e 
deram-me força para, para voltar a estudar. 

(Ent 17, aluno, 21 anos, 10º ano, curso CCTP 
de Energias Renováveis, escola C).

Já a ação dos outros familiares e, em 
particular, dos irmãos apenas é salientada por 
17% e 16% dos inquiridos, respectivamente. 
Não tão significativa quando comparada com 
a mãe, o pai, os orientadores vocacionais, os 
professores e os pares, a influência destes 
atores poderá, ainda assim, ganhar novos 
contornos se atentarmos como somente 5,5% 
dos inquiridos os consideraram uma fonte de 
informação “pouco” ou “nada importante”. Na 
senda de pistas reveladas por outros estudos, 
pode-se mesmo colocar como hipótese o lugar 
determinante que os familiares colaterais 
(primos, mas sobretudo irmãos mais velhos) 
podem assumir como conselheiros privilegiados 
da carreira escolar dos inquiridos, em casos 
sobretudo de maior desconhecimento (ou 
desinvestimento) dos pais relativamente ao 
sistema de ensino (DIOGO, 2008).

Sim, o meu irmão é professor. (Do Ensino) 
Primário. Uma das opções a não escolher é 
Educação, porque… ele também nunca me 
disse para não seguir, “se quiseres seguir, 
segues, tens é que ter umas notas em 
condições se queres trabalhar daqui a uns 
anos”. (Ent 4, aluna, 19 anos, 12º ano, curso 
CCH de Ciências e Tecnologias, escola A).

Família, professores/psicólogos e amigos 
detêm, pois, um lugar importante enquanto 
elementos que alimentam, nos bastidores, o 
processo de escolha dos adolescentes. Longe de 
ser um processo vivido no singular, o processo 
de escolha desenrola-se, para a generalidade, 
alicerçado de forma mais ou menos intensa em 
vários suportes…

Influências ocultadas?

Por outro lado, também parece 
inequívoca a reduzida influência das mídias 
tradicionais (televisão, revistas e jornais) 
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sobre os alunos, no que concerne o processo 
de elaboração de escolhas escolares. Estes 
meios não apenas são pouco apontados como 
fontes de informação, como aqueles que os 
indicam atribuem-lhes, genericamente, pouca 
ou nenhuma importância. A própria televisão é 
apontada como “importante/muito importante” 
para apenas 4% de entre os 15,8% que referiram 
esta mídia. Como se explica este resultado, em 
contramão com o que seria expectável?

Em completa dissonância com todos os 
que advogam os efeitos nefastos das mídias, em 
particular da televisão, nos comportamentos das 
crianças e jovens, estes dados parecem traduzir, 
em primeiro lugar, uma clara preferência dos 
alunos pelas fontes pessoais e diretas – os pais, 
os professores, os amigos – porventura, por estas 
lhes parecerem bem mais credíveis e dignas de 
confiança do que as mídias. Isso não significa, 
como veremos adiante, que não possam utilizar 
os jornais, as revistas e a televisão como meios 
complementares de informação e/ou reforço 
das suas opções. Mas, em termos comparativos, 
e mais do que negarem a influência das mídias, 
o que parece sobressair do ponto de vista dos 
jovens inquiridos é a enorme importância que a 
comunicação interpessoal terá no seu processo 
de estruturação dos campos de possíveis.

A teoria das duas etapas de comunicação 
(two-step-flow of communication), construída 
por Lazarsfeld (1944; 1955) na década de 40 
do século XX poderá ajudar-nos a entender 
esses resultados. Criticando as concepções 
que defendiam a existência de uma relação 
direta e linear entre as mensagens midiáticas 
e os comportamentos dos mais novos, este 
autor salientou a importância da comunicação 
interpessoal e dos líderes de opinião na análise dos 
efeitos provocados pelas mídias. Defendendo que 
os efeitos dos meios de comunicação eram muito 
mais limitados do que se supunha, advogou que 
o fluxo da comunicação midiática se desenrola 
em duas etapas: na primeira, encontram-se os 
indivíduos que seguem atentamente as mídias 
e, por isso, estão bem informados; na segunda, 
situam-se os indivíduos menos expostos às 

mídias e que dependem dos outros para estarem 
informados. Segundo Lazarsfed, são os líderes 
de opinião que transmitem as novas ideias e 
valores ao seu grupo de pares e são eles quem 
desempenham o papel mais importante na 
formação da opinião pública.

A aplicação desta perspectiva ao universo 
dos jovens inquiridos permite-nos justificar 
melhor a importância por eles concedida aos 
seus amigos enquanto fonte de informação 
e a enfatizar o eventual papel de mediadores 
que muitos deles poderão ter junto dos pares 
sobre conteúdos de teor escolar e profissional 
difundidos pelas mídia. O mesmo pode ser, 
aliás, estendido à família, aos professores e aos 
orientadores vocacionais...

Sem pôr em causa que as mídias 
detêm um importante papel na formação do 
quadro cognitivo dos atores sociais (BERGER; 
LUCKMANN, 1966; McCOMBS; SHAWN, 1972; 
WOLF, 1987; SAPERAS, 1993; COLLING, 
2001; NOELLE-NEUMAN, 2002), e se fazem 
sentir no plano das intenções, conhecimentos, 
crenças ou opiniões, isto é, das representações 
mentais que monitorizam atividades concretas 
dos atores sociais (VAN DIJK, 2005, p. 75), as 
respostas destes alunos levam-nos, portanto, a 
sublinhar o que várias pesquisas têm vindo a 
demonstrar desde a década de 60 do século XX: 
não existe uma correlação direta entre a difusão 
de informação e a integração dessa informação 
nas representações e ações dos indivíduos. A 
prática da recepção das mídias é, na verdade, 
uma atividade complexa, seletiva e crítica, na 
qual interferem as crenças e os valores dos 
indivíduos, as suas experiências prévias, as 
suas expetativas, os seus interesses, bem como 
a confiança e a credibilidade que depositam 
na informação que recebem (KLAPPER, 1960; 
MORLEY, 1977-78,1980; HALL, 1980; FELT, 
2000; ABRANTES; DAYAN, 2006).

Ainda assim, a forte presença das mídia nos 
tempos livres infantis e juvenis e a predominância 
da televisão nos consumos dos jovens (SEIXAS, 
1997; PINTO, 2000; ROBERTS, 2000; ROE, 2000; 
CARDOSO et al. 2005; CARDOSO, 2007, PONTE e 
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MALHO, 2008; ALMEIDA, 2008; LIVINGSTONE; 
BOVILL, 2013) levanta-nos reservas relativamente 
a esta aparente imunidade dos nossos inquiridos 
aos efeitos dos meios de comunicação tradicionais. 
De outra forma, como conseguiríamos explicar 
o fato de muitos jovens reproduzirem no seu 
quotidiano, tanto através de comportamentos 
ou expressões linguísticas, como do uso de 
determinadas peças de vestuário e/ou adereços, 
valores e atitudes idênticas às difundidas em 
programas televisivos infanto-juvenis de grande 
audiência? Como compreender os motivos que 
levam muitos alunos a procurar cada vez mais 
cursos associados a profissões com as quais não 
contatam facilmente no seu dia-a-dia, como 
“Criminologia”, “Design de Moda” ou “Alta 
Cozinha” (tal como tem vindo a ser noticiado 
pela mídia) sem se ter em conta o peso de séries 
televisivas como o CSI ou os concursos como o 
Project Runway ou o MasterChef?

Ao invés, por que motivo apenas um 
estudante entrevistado (a seguir citado) equacionou 
a hipótese de a televisão ter tido efeitos na 
construção de sua trajetória escolar e profissional?:

[…] depende muito dos programas de televisão, 
por exemplo, eu queria ser jornalista mas... se 
calhar começou com a ideia de um programa 
de televisão que era “Os jornalistas” ou uma 
coisa deste género […]. (Ent 11, aluna, 18 
anos, 12º ano, curso CCH de Ciências Sócio-
Económicas, escola B).

Muito provavelmente pela simples 
razão de que reconhecer a influência das 
mídias significará, para muitos alunos, negar a 
autenticidade das suas escolhas.

Se os jovens têm consciência de que “o 
que dizem da televisão implica socialmente toda 
a sua pessoa”, como sugere Pasquier (2006), 
parece-nos plausível admitir a hipótese de que o 
desejo de projetarem para o exterior uma imagem 
positiva de si, que implica a afirmação de uma 
forte autonomia, capacidade de determinação 
individual e autêntica do seu futuro, passe pela 
negação dos efeitos das mídias a este respeito.

Por fim, como entender a supremacia 
da internet enquanto fonte de informação 
reconhecidamente válida para orientar as escolhas 
escolares dos inquiridos, comparativamente 
com as mídias tradicionais? Com efeito, 46,3% 
dos jovens inquiridos referiram ter utilizado 
a internet e, entre estes, 23,1% considerou-a 
bastante importante. Por seu lado, dos 24 jovens 
entrevistados, metade referiu que se tinha munido 
da internet para se informar sobre os cursos 
lecionados em determinadas universidades, 
médias de nota de acesso em vigor e/ou saídas 
profissionais que lhes estão associadas.

A importância da internet nas práticas 
comunicacionais das gerações portuguesas 
mais novas (CARDOSO et al., 2005; PONTE; 
MALHO, 2008; ALMEIDA, 2008) não será 
certamente alheia à esmagadora preferência 
por este meio. Constituindo uma plataforma 
de intercomunicação pessoal na qual os jovens 
podem disseminar e partilhar com os seus pares 
as suas convicções, gostos e valores, admitimos, 
inclusivamente, que a influência dos amigos 
sobre diversas opções escolares e atividades 
profissionais se poderá fazer sentir também nas 
interações sociais realizadas on-line.

Mas o fato de os próprios orientadores 
vocacionais verem a internet como uma útil fonte 
de informação, promovendo explicitamente o 
seu uso – o que reforça a importância da sua 
ação mediadora – contribuirá bastante para que 
esta mídia pareça associada a uma procura ativa 
e consciente de informação por parte dos jovens.

Se a internet possibilita aos alunos 
conhecer novas profissões, obter informações 
sobre cursos que têm mais saídas profissionais e 
até pode contribuir para (des)construir possíveis 
opções profissionais, os depoimentos dos 
alunos entrevistados levam-nos, no entanto, 
a pensar que este meio parece essencialmente 
destinado a (re)confirmar ou a «afinar» escolhas 
previamente formadas, uma vez que as crenças, 
as expectativas e os interesses pessoais que 
os alunos já possuíam sobre determinadas 
questões parecem constituir um importante 
filtro relativamente aos seus efeitos:
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- (Pretendo entrar para) o (Instituto Superior) 
Técnico da Universidade de Lisboa, os alunos 
que são formados lá têm mais hipótese de 
ter emprego… é uma Universidade excelente 
que forma excelentes alunos.
- Em que é que baseaste a tua informação a 
comparar as diferentes Universidades?
- Vi estudos na internet a informar que 
a percentagem de alunos que saíam do 
Técnico tinham emprego no ano a seguir, 
enquanto noutras Universidades não … 
para mim foi o mais importante. (Ent 1, 
rapaz, 17 anos, 10º ano, curso CCH de 
Ciências e Tecnologias, escola A).

Conclusões

A partir dos dados empíricos recolhidos 
no âmbito do projeto “O futuro em aberto: 
incertezas e riscos nas escolhas escolares” 
procuramos demonstrar, neste artigo, quem 
são os interlocutores dos alunos no processo 
de (re)definição das suas vocações escolares 
e profissionais, a que suportes informativos 
recorrem para suportar as suas escolhas e que 
grau de importância atribuem a estas fontes de 
informação. Adicionalmente, tentamos (re)situar 
a negação das influências externas no processo 
de definição do percurso escolar no quadro dos 
processos de construção de si na adolescência.

Com efeito, a primeira conclusão a 
salientar prende-se com as vulnerabilidades que 
o processo de fabricação da escolha comporta, 
patentes nas inseguranças, recuos e hesitações 
manifestadas por muitos alunos nos momentos 
em que têm que optar por determinada via de 
ensino ou curso profissional, ainda que não 
reconhecida e assumida por estes. Refugiando-
se num discurso que enaltece a sua autonomia, 
autenticidade e autossuficiência para decidir 
o futuro, os adolescentes parecem construir 
uma carapaça discursiva que visará justamente 
ocultar as fragilidades que terão acompanhado 
aquele processo.

Quando tentamos levantar este escudo 
protetor e desvendar os reais contornos 

desta pretensa liberdade e autonomia totais, 
descobrimos que, afinal, estas decisões são 
suportadas por uma pluralidade de recursos de 
informação. Longe de ser um processo vivido 
no singular, o processo de escolha, para a 
generalidade dos alunos, encontra-se alicerçado 
de forma mais ou menos intensa em várias 
fontes de (in)formação.

Esta diversidade de suportes a que os 
jovens alunos recorrem para conseguir orientar-
se com maior segurança no sistema educativo 
permite-nos também constatar como, na 
contemporaneidade, se ampliaram os espaços de 
interação social e os territórios de existência dos 
jovens e se intensificou a circulação destes atores 
entre vários contextos alternativos ao universo 
familiar: a escola, os amigos, as mídia. Uma 
diversidade que, constituindo uma oportunidade 
de amplificar horizontes e as possibilidades de 
escolha, pode simultaneamente reforçar dúvidas, 
hesitações e os sentimentos de vulnerabilidade.

Ainda assim, verificamos como é justamente 
nestes universos que os alunos dispõem de vários 
apoios, entre os quais se destacam, pela ordem de 
importância que por eles lhes é atribuída, a mãe, 
o pai, os orientadores profissionais, os professores 
e os amigos. Verdadeiras âncoras emocionais 
em muitos casos, estes atores contribuem 
decisivamente para amortecer as angústias e 
dilemas da escolha, funcionando, assim, como um 
halo protetor das incertezas sentidas pelos alunos. 
Noutras situações, o seu papel fundamental será 
exercido através de estratégias de incentivo que 
possibilitem aos alunos um autoreconhecimento 
de capacidades suficientemente eficaz para 
os levar a experimentar novas opções ou a 
aventurarem-se no prosseguimento dos seus 
percursos escolares/profissionais.

Contra o que seria expectável e é apregoado 
por todos os que advogam os resultados nefastos 
das mídia, em particular da televisão, nos 
comportamentos das crianças e jovens, os dados 
obtidos nesta pesquisa permitem-nos ainda 
salientar que a grande maioria dos alunos não 
reconhece a influência da televisão, das revistas 
e dos jornais no seu processo de elaboração de 
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escolhas escolares. A sua clara preferência pelas 
fontes pessoais e diretas – pais, orientadores, 
professores ou amigos –, provavelmente por 
lhes conferirem muito mais credibilidade do 
que às mídia, leva-nos a supor que aquelas 
desempenharão um importante papel de 
mediadores junto dos alunos, sobre conteúdos de 
teor escolar e profissional difundidos pelas mídia. 
Mas admitimos também que a ocultação dos 
efeitos dos meios de comunicação tradicionais 
por parte dos alunos se encontre diretamente 
relacionada com o seu desejo de afirmação da 
autenticidade das suas escolhas e de capacidade 
de determinação individual do seu futuro.

Em contrapartida, a internet é 
assumidamente reconhecida como uma válida 
fonte de informação, quer pelos alunos, quer 
pelos próprios orientadores vocacionais que, 
inclusivamente, promovem explicitamente o seu 

uso. Esta atitude positiva por parte do mundo 
escolar relativamente a esta mídia poderá 
explicar a supremacia da internet relativamente 
aos outros meios de comunicação e o fato de 
esta ser ativa e conscientemente procurada pelos 
jovens, quer para conhecerem novas profissões 
e/ou obterem informações sobre cursos que têm 
mais saídas profissionais como, e sobretudo, 
para (re)confirmarem ou afinarem escolhas 
previamente formadas.

A descoberta dos atores que intervêm nos 
bastidores do processo de escolha vocacional e 
a compreensão da preponderância do seu papel 
permitem-nos, em suma, concluir, que se pode 
falar com propriedade do exercício de uma 
autonomia sob influência que os adolescentes 
desenvolvem nos seus diferentes domínios de 
existência – entre os quais se conta, justamente, 
a experiência escolar.

Referências

ABOIM, Sofia. Dinâmicas de interacção e tipos de conjugalidade. In: WALL, Karin (Org.). Famílias em Portugal. Lisboa: Imprensa 
de Ciências Sociais, 2005. p. 231-304.

ABRANTES, José Carlos; DAYAN, Daniel (Org.). Televisão: das audiências aos públicos. Lisboa: Livros Horizonte/CIMJ, 2006.

ALMEIDA, Ana Nunes (Org.). Crianças e internet: usos e representações, a família e a escola. Lisboa: Instituto de Ciências Sociais, 
2008. Relatório do inquérito (policopiado).

ALMEIDA, Ana Nunes. Os mundos da infância: olhares, espaços e personagens. In: ALMEIDA, Ana Nunes (Org.). História da vida 
privada em Portugal: os nossos dias. Lisboa: Círculo de Leitores, 2011. (Temas e debates). p. 142-173.

BERGER, Peter, LUCKMANN, Thomas. The social construction of reality. New York: Doubleday, 1966.

BREVIGLIERI, Marc. Ouvrir le monde en personne: une anthropologie des adolescences. In: BREVIGLIERI, Marc; CICCHELLI, Vincenzo 
(Org.). Adolescences méditerranéennes. Paris: L’Harmattan, 2007. p. 19-58.

CARDOSO, Gustavo et al. A sociedade em rede em Portugal. Porto: Campo das Letras, 2005.

CARDOSO, Gustavo (Org.). E-generation: os usos de media pelas crianças e jovens em Portugal. Lisboa: CIES-ISCTE, 2007.

CAVALLI, Alessandro; GALLAND, Olivier (Org.). L’allongement de la jeunesse. Arles: Actes Sud, 1993.

CICCHELLI, Vincenzo; GALLAND, Olivier (Org.). Les nouvelles jeunesses. Paris: La Documentation Française, 2008.

COLLING, Leandro. Agenda-setting e framing: reafirmando os efeitos limitados. Revista Famecos, n.14, p.88-101, 2001.

DIOGO, Ana Matias. Investimento das famílias na escola: dinâmicas familiares e contexto escolar local. Lisboa: Celta, 2008.

DIONÍSIO, Bruno. O psicólogo na escola e a escola no psicólogo: interrogações preliminares de um tema de pesquisa. In: VIEIRA, 
Maria Manuel (Org.). Escola, jovens e media. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2007. p. 95-108.



10281028 Maria Manuel VIEIRA; Maria Benedita Portugal e MELO; Lia PAPPÁMIKAIL. Da fabricação das escolhas...

DUBET, François. Le déclin de l’institution. Paris: Du Seuil, 2002.

FELT, Ulrich. A adaptação do conhecimento científico ao espaço público. In: GONÇALVES Maria Eduarda (Org.). Cultura científica 
e participação pública. Oeiras: Celta, 2000. p. 265-289.

FERREIRA, Vítor Sérgio. A condição juvenil portuguesa na viragem do milénio: tendências longitudinais nas transições para a vida 
adulta. In: FÓRUM UNIVERSAL, 2008, Aveiro. 3 anos, 30 ideias. Aveiro: Universidade de Aveiro: Fundação João Jacinto Magalhães: 
Centro Universitário Fé e Cultura, 2008. p. 139-154.

GIDDENS, Anthony. Modernidade e identidade pessoal. Oeiras: Celta, 1994.

GONÇALVES, Carlos Manuel. Pais aflitos, filhos com futuro incerto? Um estudo sobre a influência das famílias na orientação dos 
filhos. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2008.

HALL, Stuart. Encoding/decoding. In: HALL, Stuart et al. (Org.). Culture, media, language. London; New York: Routledge: CCCS, 
1980. p. 128-138.

KLAPPER, Joseph. The effects of mass communication. New York: Free Press, 1960.

LAHIRE, Bernard. L’homme pluriel: les ressorts de l’action. Paris: Nathan, 1998.

LAZARSFELD, Paul; BERELSON, Bernard; GAUDET, Hazel. The people’s choice: how the voter makes up his mind in a presidential 
campaign. New York: Duell, Sloan and Pearce, 1944.

LAZARSFELD, Paul; KATZ, Elihu. Personal influence: the part played by people in the flow of mass communication. New York: 
Free Press, 1955.

LE BRETON, David (Org.). Cultures adolescentes: entre turbulence et construction de soi. Paris: Autrement, 2008.

LIVINGSTONE, Sonia; BOVILL, Moira (Org.) Children and their changing media environment: a European comparative study. 
New York: Routledge, 2013.

MARCELLI, Daniel. Quoi de nouveau dans les relations parents/adolescents? In: LE BRETON, David (Org.). Cultures adolescentes: 
entre turbulence et construction de soi. Paris: Autrement, 2008. p. 12-23.

MARTUCCELLI, Danilo. Forgé par l’épreuve: l’individu dans la France contemporaine. Paris: Armand Colin, 2006.

MCCOMBS, Maxwell; SHAW, Donald. The agenda-setting function of mass media. Public Opinion Quarterly, v. 36, n. 2, p. 176-187, 1972.

MORLEY, David. Texts, readers, subjects. In: HALL, Stuart et al. (Org.). Culture, media, language. London; New York: Routledge: 
CCCS, 1980. p. 128-138.

MORLEY, David. The nationwide audience. London: British Film Institute, 1980.

NOELLE-NEUMANN, Elisabeth. Os efeitos de meios de comunicação na pesquisa sobre os seus efeitos. In: ESTEVES, João 
Pissarra (Org.). Comunicação e sociedade: os efeitos sociais dos meios de comunicação de massa. Lisboa: Livros Horizonte, 
2002. p. 151-159.

PAPPÁMIKAIL, Lia. Adolescência e autonomia: negociações familiares e construção de si. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2013.

PASQUIER, Dominique. Cultures lycéennes: la tyrannie de la majorité. Paris: Autrement, 2005.

PASQUIER, Dominique. Públicos e comunidades sociais: o papel dos media nas sociabilidades juvenis. In: ABRANTES, José Carlos 
(Org.). Ecrãs em mudança. Lisboa: Livros Horizonte, 2006. p. 39-49.

PASQUIER, Dominique; BUZZI, Carlo; CAVALLI, Alessandro. Quelle culture adolescente? In: CAVALLI, Alessandro; CICCHELLI, 
Vincenzo; GALLAND, Olivier (Org.). Deux pays, deux jeunesses? La condition juvénile en France et en Italie. Rennes: Presses 
Universitaires de Rennes, 2008. p. 209-229.



1029Educ. Pesqui., São Paulo, v. 42, n. 4, p. 1015-1029, out./dez., 2016.

PINTO, Manuel. A televisão no quotidiano das crianças. Porto: Afrontamento, 2000.

PONTE, Cristina. Jovens e escolhas vocacionais em magazines informativos portugueses (2000-2008). Observatório (OBS*) 
Journal, v. 6, n. 4, p.7 7-107, 2012. Disponível em: <http://obs.obercom.pt/>. Acesso em: 12 fev. 2013.

PONTE, Cristina; MALHO, Maria João. Crianças e jovens. In: REBELO, José (Org.). Públicos de comunicação social em Portugal. 
Lisboa: Entidade Reguladora da Comunicação, 2008. p. 121-202.

RESENDE, José Manuel. A sociedade contra a escola? A socialização política escolar num contexto de incerteza. Lisboa: Instituto 
Piaget, 2010.

ROBERTS, Donald. Media and youth: access; exposure, and privatization. Journal of Adolescent Health, v. 27, n. 2, p. 8-14, 
2000. Supplement 1.

ROE, Keith. Adolescent’s media use: a European view. Journal of Adolescent Health, v. 27, n. 2, p. 15-21, 2000. Supplement 1.

SAPERAS, Enric. Os efeitos cognitivos da comunicação de massas. Porto: ASA, 1993.

SEABRA, Teresa et al. (Org.). Trajetos e projetos de jovens descendentes de imigrantes à saída da escolaridade básica. 
Lisboa: Alto-Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, 2011.

SEIXAS, Maria José Metello de. Mesmo nos concursos a gente aprende coisas. Televisão e escola – um conflito de universos e 
discursos. Educação, Sociedade e Culturas, n. 8, p. 21-43, 1997.

SINGLY, François de. Les adonaissants. Paris: Armand Colin, 2006.

VAN DIJK, Teun. Discurso, notícia e ideologia: estudos na análise crítica do discurso. Porto: Campo das Letras, 2005.

VIEIRA, Maria Manuel. Incerteza e individuação: escolarização como processo de construção biográfica. In: DAYRELL, 
Juarez et al. (Org.). Família, escola e juventude: olhares cruzados Brasil-Portugal. Belo Horizonte: UFMG, 2012. p. 
276-297.

VIEIRA, Maria Manuel; PAPPÁMIKAIL, Lia; NUNES, Cátia. Escolhas escolares e modalidades de sucesso no ensino secundário: 
percursos e temporalidades. Sociologia: Problemas e Práticas, n. 70, p. 45-70, 2012.

WALL, Karin, GUERREIRO, Maria Dores. A divisão familiar do trabalho. In: WALL, Karin (Org.). Famílias em Portugal. Lisboa: 
Imprensa de Ciências Sociais, 2005. p. 303-362.

WOLF, Mauro. Teorias da comunicação. Lisboa: Presença,1987.

Recebido em: 29.10.2014

Aprovado em: 14.04.2015

Maria Manuel Vieira é socióloga, investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, nas áreas 
de Educação e Juventude e coordenadora do Observatório Permanente da Juventude do Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade de Lisboa (OPJ-ICS).

Maria Benedita Portugal e Melo é socióloga, investigadora da Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Educação 
e Formação do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa (UIDEF) nas áreas de educação, cultura e comunicação. É 
colaboradora do Observatório Permanente da Juventude do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (OPJ-ICS).

Lia Pappámikail é socióloga, investigadora do Observatório Permanente da Juventude do Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade de Lisboa (OPJ-ICS), nas áreas da educação, juventude e metodologias de pesquisa.





1031Educ. Pesqui., São Paulo, v. 42, n. 4, p. 1031-1044, out./dez., 2016.

Autoridade docente: repensar um conceitoI

Thiago Miranda dos Santos MoreiraII

Resumo

Vivemos uma crise de autoridade no mundo moderno e seu 
impacto no âmbito educacional tem sido objeto de análises e 
críticas sob diferentes perspectivas. De acordo com Hannah 
Arendt, esse não é um fenômeno gerado na esfera da educação, 
não obstante, seu impacto nesse âmbito apareça aos olhos da 
autora como o sintoma mais evidente da profundidade e seriedade 
desta crise. Este trabalho tem por objetivo analisar o conceito de 
autoridade na obra de Hannah Arendt, propondo uma abordagem 
que busca romper com as perspectivas que veem a autoridade 
como um epifenômeno do poder. Desse modo, busca-se lançar 
um olhar sobre a autoridade como um elemento consubstancial à 
educação e não como um mero instrumento de poder, submissão 
e sujeição de indivíduos. Assim, num primeiro momento, será 
apresentada a perspectiva de Alain Renaut, filósofo francês que, 
em sua abordagem da autoridade, dialoga direta e criticamente 
com Arendt. Em seguida, será apresentada a origem do conceito 
sob a perspectiva de Hannah Arendt, bem como sua relação com 
a educação.
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Teacher authority: rethinking a conceptI

Thiago Miranda dos Santos MoreiraII

Abstract

We are experiencing a crisis of authority in the modern world, 
and its impact on education has been analyzed and examined from 
many different perspectives. According to Hannah Arendt, this 
phenomenon has not been generated in the sphere of education; 
nevertheless, Arendt sees its impact on education as the most 
evident symptom of how deep and serious this crisis is. This study 
has sought to analyze Hannah Arendt’s concept of authority, 
proposing an approach aimed at breaking away from perspectives 
that consider authority an epiphenomenon of power. In so doing, 
I seek to view authority as a consubstantial element of education, 
and not just an instrument of power over, submission, and 
subjection of individuals. First, we will present the perspective of 
French philosopher Alain Renaut, as he proposes a direct, critical 
discussion with Arendt’s views on authority. Next, I will present 
the origins of the concept from Hannah Arendt’s perspective, as 
well as its connection with education.
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A perspectiva de Alain Renaut

As dificuldades enfrentadas atualmente 
na educação das crianças, seja no âmbito da 
família ou da escola, tem feito surgir uma 
variedade de questões acerca do lugar da 
autoridade como mediadora da relação entre 
adultos e crianças. Nas palavras de Renaut 
(2002, p. 11), educadores submersos e pais 
desnorteados são, todos os dias, “confrontados 
com os suplícios da negociação e da justificação 
permanentes: nunca, sem dúvida, as relações 
com o mundo da infância foram tão complexas 
como actualmente”. Nesse contexto, Renaut 
propõe, em sua obra “O fim da autoridade” 
(2004), fazer uma pausa para compreender a 
fundo as questões colocadas por esta crise e 
seus significados para a educação nos dias de 
hoje. Procurando afastar-se tanto do discurso 
restaurativo – segundo o qual “interpretamos 
o percurso realizado nas últimas décadas como 
uma derrapagem na irresponsabilidade, contra 
a qual se trataria de rearmar moralmente, ou 
até mesmo juridicamente, as formas antigas 
de autoridade” (RENAUT, 2004, p. 8) – como 
do discurso progressista – que recusa assumir 
o passado como modelo e defende que “o 
que foi adquirido nas últimas gerações em 
matéria de liberdades não pode ser cerceado” 
(RENAUT, 2004, p. 9) –, Renaut nos apresenta 
uma reflexão sólida acerca do significado desta 
perda de autoridade, vinculando-a aos avanços 
democráticos das sociedades modernas.

Para Renaut (2004, p. 24), a crise de 
autoridade que vivenciamos atualmente origina-
se na própria história das sociedades modernas 
que, através do Iluminismo e das revoluções 
políticas do século XVIII, estabeleceram valores 
através dos quais, a priori, abordamos o mundo 
humano e que regulam as relações entre os 
sujeitos declarados livres e iguais em direitos. 
Assim, por meio de um longo processo coletivo, 
passamos a identificar o “outro”, seja qual for 
sua identidade de gênero, cultural ou racial, 
como um outro eu, igualmente portador dos 
mesmos direitos fundamentais. De acordo com 

Renaut (2004), esses pressupostos das sociedades 
modernas estariam tão profundamente inscritos 
em nossas consciências, que já teriam se tornado 
um elemento primeiro da nossa compreensão 
do mundo social, “tal como a lei da queda dos 
corpos e a teoria da evolução das espécies” 
(RENAUT, 2004, p. 25).

Deste modo, por intermédio de um 
processo lento, mas firme, na direção de uma 
sociedade mais justa, as lentas transformações 
geradas pelos avanços destes pressupostos da 
consciência moderna engendraram uma nova 
forma de relacionamento entre os sujeitos. 
E são estes avanços que, segundo Renaut, 
solaparam as formas tradicionais de autoridade 
e fragilizaram os poderes.

Não existe verdadeira modernização das 
sociedades, já o compreendemos, sem 
esta crise dos poderes que é, de alguma 
maneira, em benefício da inevitável 
fragilização através do reconhecimento do 
direito dos sujeitos a julgá-los, congênita 
dos espaços conquistados sucessivamente 
pela democracia: o da política, em primeiro 
lugar, mas também os do casal, da família, 
da escola, mais geralmente todas as esferas 
da sociedade em que exista o exercício de 
um poder exposto doravante a ter que se 
justificar e argumentar junto daqueles sobre 
quem se exerce. Não existe modernização 
ou democratização, portanto, sem 
crise do poder, mas também não existe 
modernização sem, mais radicalmente 
ainda, crise da autoridade, mesmo quando 
é muito forte a tentação de voltar a dar aos 
poderes, fragilizados pela própria lógica da 
democracia, essa dimensão de autoridade 
que os tinha outrora encorpado. (RENAUT, 
2004, p. 60-61).

Assim, sob a perspectiva de Renaut, 
a moderna perda da autoridade é fruto dessa 
fragilização dos poderes – e consequentemente 
da autoridade –, realizada em nome da liberdade 
e da igualdade de direitos e é, portanto, um 
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elemento necessário à modernização e à 
democratização das sociedades. Em outras 
palavras, a perda da autoridade é “o preço a 
pagar pelas sociedades que atravessam essa 
dinâmica irresistível da igualdade” (RENAUT, 
2004, p. 61). Assim, não há mais poder que 
transcenda a esfera dos assuntos humanos e 
desde então todo poder se instala, a priori, entre 
iguais, devendo justificar-se constantemente e 
sujeitar-se ao julgamento daqueles sobre os 
quais ele é exercido.

Neste ponto, já é possível observar que, 
para Renaut, a autoridade é um dispositivo capaz 
de produzir um aumento do poder. A despeito 
de realizar uma abordagem fundamentalmente 
diferente da apresentada por Arendt, é em seu 
ensaio “O que é autoridade?” que Renaut busca 
a fundamentação teórica para sua análise.

Onde os gregos não tinham forjado 
nenhum termo correspondente a uma 
tal noção e se tinham limitado a falar 
do poder, a auctoritas é o termo que os 
romanos criaram, derivando-o do verbo 
que significava ‘aumentar’ (augere), 
para exprimir o que, no quadro de uma 
relação de poder (potestas ou imperium), 
pode produzir um ‘aumento’ desse poder. 
(RENAUT, 2004, p. 33, grifos do autor).

Assim, de acordo com Renaut (2004, p. 
32), “não há autoridade sem poder” e a função 
da autoridade seria a de aumentar um poder sem 
o uso da força. Um recurso ao qual se recorre 
sempre que, num espaço social qualquer, há 
uma igualdade relativa entre dois sujeitos, um 
ocupando a posição daquele que deve mandar 
e o outro a posição daquele que deve obedecer. 
Sem recorrer à força, o sujeito que ocupa o polo 
do poder recorreria, então, a um dispositivo 
que acrescenta ao seu poder uma dimensão 
transcendente, enigmática, fazendo com 
que a obediência do outro, se transforme em 
obediência voluntária. Isso posto, temos que, 
para Renaut, autoridade é um dispositivo que 
transforma um poder em um superpoder, que 

faria a submissão transformar-se em obediência 
voluntária, permitindo uma dominação sem uso 
da violência.

Assim, o recurso à autoridade intervém 
quando um poder, por razões diversas, 
tem necessidade, a fim de cumprir 
eficazmente a função que é sua e de 
obter obediência daqueles sob quem se 
exerce, de um acrescento de justificação 
ou de fundamentação: quando precisa, 
poderíamos dizer de um ‘superpoder’ que 
não pode consistir simplesmente em juntar-
lhe mais um poder, mas sim, em modificar 
a natureza ou o próprio teor desse poder. 
(RENAUT, 2004, p. 34, grifos nossos).

De acordo com Renaut, é deste modo 
que o dispositivo da autoridade contribui para 
a dominação de uma minoria sobre a maioria, 
pois um superpoder não pode ser questionado, 
contestado ou avaliado: “um poder a que se 
acrescenta uma dimensão de autoridade é um 
poder que não se discute” (RENAUT, 2004, p. 
34). Em um contexto no qual a liberdade e a 
igualdade de todos os seres são pressupostos 
da relação entre os homens, o dispositivo da 
autoridade já não poderia mais funcionar sem 
entrar em franca contradição com os princípios 
que regem o mundo social e a relação entre os 
sujeitos e é neste contexto que Renaut localiza 
as dificuldades enfrentadas pela educação 
contemporânea. Pois “o poder pedagógico ou 
educativo estavam por definição, na medida 
simplesmente em que se tratava de um 
poder, exposto a reconhecer ele também tais 
reorganizações” (RENAUT, 2004, p. 32).

Segundo o autor, a relação entre adultos 
e crianças foi, cronologicamente, a última a 
ser perturbada pela irresistível equalização 
de todas as relações sociais. Pois, se a cultura 
democrática da igualdade é a “da igual 
dignidade de todos os seres humanos”, como 
negar às crianças “a mesma dignidade, o 
mesmo respeito, os mesmos direitos, as mesmas 
liberdades?” (RENAUT, 2004, p. 108). De acordo 
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com Renaut (2004, p. 108), foi um trabalho de 
“laicização do poder educativo”, que consistiu 
em despojar a educação de seu poder quase 
sagrado, que amenizou as distâncias entre 
adultos e crianças, enevoando as fronteiras e 
nos colocando diante das grandes dificuldades 
enfrentadas pela educação contemporânea. É, 
portanto, na relação com as crianças que se 
coloca a grande aporia engendrada por estes 
avanços democráticos:

Porque a infância apela a que mantenha 
com ela, na escola ou numa família, 
um conjunto de relações em que o 
reconhecimento da similitude do outro 
permite ainda mais dificilmente do 
que noutros locais abstrairmo-nos 
da sua dessemelhança, é aqui mais 
particularmente que vê a luz do dia 
uma dúvida acerca do devia ser, numa 
sociedade democrática, o poder que a 
educação exige aos adultos que exerçam 
para escolher os conteúdos, as referências 
e as normas a transmitir às crianças, 
assim como as modalidades e o ritmo de 
sua transmissão. (RENAUT, 2004, p. 31).

Sob a perspectiva de Renaut, as 
sociedades democráticas, fundadas numa recusa 
pressuposta de qualquer assimetria, qualquer 
diferença de lugares, se veem confrontadas com 
a questão de definir até que ponto a criança é 
um igual de fato. E isso porque, mesmo quando 
identificamos a criança como um pequeno 
homem – portadora dos mesmos direitos dos 
adultos – não podemos ignorar que ela também 
é portadora do direito à proteção, que estaria 
em um risco evidente caso uma liberdade seja 
atribuída às crianças. Dito de outro modo, como 
conciliar direitos aparentemente contraditórios? 
Como libertar as crianças sem falhar em 
protegê-las? Como encarar esta aporia, 
“intrínseca à escolha irreversível dos nossos 
valores” (RENAUT, 2004, p. 116), na relação 
entre adultos e crianças? Estas questões não 
foram ignoradas por Renaut, às quais o autor 

dedica grande parte de sua obra. Sem procurar 
encerrar a questão, o autor considera que, após 
o fim da autoridade, “o poder dos pais reside 
precisamente na sua capacidade de articular 
esses dois tipos de direitos [de liberdade e de 
proteção]” (RENAUT, 2004, p. 135). Assim, o 
autor sustenta a opinião de que não se trata 
de abandonar as crianças à sua própria sorte, 
atribuindo-lhes todos os direitos conferidos aos 
adultos bem como todas as responsabilidades 
exigidas por este estatuto. Ao mesmo tempo, 
é preciso considerar se as limitações impostas 
à sua liberdade, necessárias para a efetivação 
mesma da educação, não entrariam em franca 
contradição “com o reconhecimento da sua 
identidade humana” (RENAUT, 2004, p. 113).

Na tensão em que se encontra com a 
dinâmica da igualdade, o poder que 
tem que se exercer sobre as crianças no 
empreendimento de as educar não pode 
valer-se actualmente se não de cada vez 
menos dos meios “tradicionais”, no sentido 
mais estrito do termo (no sentido em que 
faz referência a uma fundamentação pela 
tradição), para se fazer, se não reconhecer, 
pelo menos admitir. Esse poder tem, contudo, 
que se afirmar, pelo menos devendo existir 
qualquer coisa como uma escola ou uma 
família. (RENAUT, 2004, p. 126-127).

Sem a pretensão de encerrar a 
problemática em torno da autoridade e das 
dificuldades modernas na relação entre adultos 
e crianças, Renaut sugere uma articulação entre 
o exercício daquilo de que denomina como 
“poder educativo” e as normas oferecidas pela 
Convenção sobre os direitos da criança e do 
adolescente, adotada pela ONU em 1989. Sem 
tomar o texto da convenção de forma literal, 
caberia, segundo o autor, tomá-lo como uma 
referência para um interrogar o próprio exercício 
do poder. “Uma interrogação que se deveria 
conceber sobretudo com um alcance prático, 
perguntando-se através de que dispositivos, a 
maior parte das vezes institucionais, consolidar 
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os poderes tal como se tem que exercer e 
onde se exercem” (RENAUT, 2004, p. 192). Em 
outras palavras, Renaut sugere “modernizar os 
poderes”, para que estes possam ser exercidos 
no quadro da liberdade e da igualdade como 
direitos de todos os homens, que é o princípio de 
todas as sociedades democráticas. Pois “quanto 
mais o poder se dessacraliza ou ‘desencanta’, 
separando-se da autoridade, melhor assumimos 
a lógica das escolhas de valores adequados aos 
Modernos” (RENAUT, 2004, p. 63).

Poder e autoridade

Como afirmamos anteriormente, em sua 
análise sobre o conceito de autoridade, Renaut 
dialoga direta e criticamente com Hannah 
Arendt, recorrendo fundamentalmente a dois 
de seus ensaios: “O que é autoridade?” e “Crise 
na educação”. Não obstante, o autor reconhece 
ter adotado uma abordagem distinta daquela 
proposta pela autora (RENAUT, 2004, p. 50). 
A principal divergência entre os dois autores 
refere-se à questão do poder. Sob a perspectiva 
de Renaut, a autoridade opera como um epife-
nômeno do poder, um mero dispositivo articu-
lado na Antiguidade para dar aos poderes cons-
tituídos uma aura transcendente e enigmática, 
aumentando a eficácia de um poder em cumprir 
sua função, que seria a de obter obediência. 
Assim, para Renaut, a autoridade funcionaria 
como um véu que encobre as reais intenções de 
dominação do exercício de poder, para que seja 
possível obter daqueles sobre quem o poder se 
exerce, uma obediência servil e inconteste.

Ora, ao se referir à autoridade como um 
mero instrumento do poder, Alain Renaut passa 
ao largo das distinções propostas por Arendt, 
tanto no que tange ao fenômeno do poder, 
quanto no da autoridade, operando o que a 
autora denomina como uma “quase universal 
funcionalização de todos os conceitos e ideias”. 
Pois a atenção de Renaut recai apenas sobre 
a função das coisas e, assim, “o que quer que 
preencha a mesma função pode, conforme tal 
ponto de vista, ser englobado sob a mesma 

denominação” (ARENDT, 2001, p. 139-140). 
Dito de outro modo, se o poder é capaz de obter 
violência e se a autoridade é capaz de aumentar 
esse poder, podemos tomá-los como fenômenos 
indissociáveis ou até mesmo como sinônimos.

De acordo com Arendt (2009), autoridade 
e poder não são a mesma coisa. O poder é a 
capacidade humana para agir em concerto; 
nunca é propriedade de um indivíduo, mas 
pertence a um grupo e só existe enquanto o grupo 
permanece unido. É, portanto, um fenômeno 
político, que brota na teia de relações humanas, 
do agir entre iguais, não possuindo nenhuma 
relação com mando e obediência. Quando nos 
referimos à obediência numa relação de poder, 
deveríamos nos referir ao consentimento. “Um 
adulto consente onde uma criança obedece; 
se dizemos que um adulto obedece, ele apoia 
a organização, a autoridade ou a lei que 
reivindica ‘obediência’” (ARENDT, 2004, p. 
109). A autoridade, por sua vez, dispensa tanto 
a coerção – que é baseada na força – como 
a persuasão – que pressupõe igualdade. Está 
fundada no reconhecimento daqueles a quem se 
pede que obedeçam (ARENDT, 2009, p. 62) e 
não no poder daquele que manda.

A relação autoritária entre o que manda e 
o que obedece não se assenta nem na razão 
comum nem no poder do que manda; o 
que eles possuem em comum é a própria 
hierarquia, cujo direito e legitimidade 
ambos reconhecem e na qual ambos 
tem seu lugar estável predeterminado. 
(ARENDT, 2001, p. 129).

Portanto, assim como para Arendt, o 
poder não se confunde com a dominação - pois 
se trata de uma relação política de igualdade 
-, a autoridade não é um simples instrumento 
do poder. Um claro exemplo de uma relação de 
autoridade pode ser obtido ao considerarmos 
aquela que se estabelece entre um estudante 
universitário e seu orientador. Buscando iniciar-
se nas atividades acadêmicas, o estudante 
procura o auxílio de um professor, não por uma 
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suposta imposição social, mas por reconhecer 
nele uma legitimidade, uma experiência superior 
a sua em um campo específico dos saberes, que o 
autoriza a guiá-lo em seu processo de formação. 
Quando segue os conselhos de seu orientador, 
que lhe sugere uma leitura, um estilo ou uma 
forma de escrita, o estudante não se torna um ser 
submisso, destituído de autonomia, tampouco 
abdica de sua razão crítica. Podemos nos referir 
à obediência, evidentemente, desde que se tenha 
em mente que se trata de uma obediência que 
não obriga, estando, portanto, mais próxima da 
noção de consentimento. Pois a autoridade do 
orientador não está baseada na sua capacidade 
de fazer-se obedecer, mas no reconhecimento por 
parte do estudante, da assimetria existente entre 
o seu lugar e o de seu mestre. A questão do poder 
não está posta neste caso, pois não se trata de 
uma relação política, baseada na igualdade entre 
os dois polos. Fora do âmbito acadêmico, na 
esfera pública, estudante e professor são iguais 
e, portanto, pode-se afirmar que a autoridade 
está suspensa.

A autoridade sempre engendra a 
obediência (ARENDT, 2001, p. 129), e esse é 
o motivo pelo qual é comumente confundida 
com outros dispositivos capazes de obter 
o mesmo resultado, como o poder ou a 
violência. Contudo, seria correto afirmar que 
a autoridade está presente em toda relação 
de mando e obediência? Tomemos como 
exemplo duas situações nas quais o elemento 
da obediência se faz presente: um médico 
obtém obediência de seus pacientes tanto 
quanto uma pessoa armada é capaz de obter 
obediência daqueles a quem ameaça. O 
paciente se submete às ordens médicas por 
reconhecer nele a autoridade do especialista, 
por pressupor que seus conhecimentos o 
autorizam a dizer qual medicação tomar, 
a dosagem e a frequência. Seria plausível 
afirmar que o médico exerce sua autoridade 
objetivando a submissão do paciente? Já no 
segundo exemplo, a obediência se origina do 
medo. Não há, por parte de quem obedece, 
qualquer reconhecimento da legitimidade 

daquele que dita as ordens, mas apenas a 
preocupação pela própria integridade física; 
não há, portanto, uma relação de autoridade, 
ao menos se considerarmos a partir das 
distinções propostas por Arendt.

O mesmo exercício reflexivo se aplica 
à relação entre adultos e crianças, foco deste 
trabalho. Uma criança pode obedecer seus 
pais sem que eles tenham que recorrer à 
persuasão ou a qualquer dispositivo coercitivo. 
Diferentemente da autoridade do especialista, 
esta autoridade não deriva, ao menos não 
necessariamente, de algum conhecimento 
específico em alguma área do conhecimento, 
como no caso do médico – há casos de pais 
analfabetos que exercem sobre seus filhos 
uma autoridade inimaginável para pais com 
diploma de ensino superior. Essa autoridade 
emerge de uma relação de confiança por parte 
de quem obedece. Origina-se da assimetria 
dos lugares que adultos e crianças ocupam 
no mundo. A essência dessa autoridade não 
está na obediência, mas no reconhecimento 
dessa assimetria tanto pelo adulto quanto pela 
criança. “Sua insígnia é o reconhecimento 
inquestionável daqueles a quem se pede que 
obedeçam; nem a coerção nem a persuasão são 
necessárias” (ARENDT, 2009, p. 62). E nada 
indica que, neste caso, os pais que restringem 
a liberdade de seus filhos o fazem por um 
desejo incontrolável de poder. A priori, os 
pais podem considerar que seus filhos não tem 
discernimento suficiente para tomar decisões 
e, portanto, buscam apenas o seu bem-estar.

Considerar a autoridade como um 
instrumento do poder – ou até mesmo os dois 
termos como sinônimos – indica não somente 
certo desprezo pelos significados linguísticos, 
“mas também resulta em uma certa cegueira às 
realidades a que eles correspondem” (ARENDT, 
2009, p. 60). Não se trata apenas de uma questão 
de imprecisão no uso dos termos. Nas palavras 
de Arendt:

Por trás da aparente confusão subjaz a firme 
convicção à luz da qual todas as distinções 
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seriam, no melhor dos casos, de pouca 
importância: a convicção de que o tema 
político mais crucial é, e sempre foi, a questão 
sobre “quem domina quem”. Poder, vigor, 
força, autoridade e violência seriam simples 
palavras para indicar os meios em função 
dos quais o homem domina o homem; são 
tomados por sinônimos porque têm a mesma 
função. (ARENDT, 2009, p. 60).

De acordo com Arendt (2001, p. 141), 
este equacionamento entre autoridade, poder 
e violência não tem como única consequência 
o enevoamento das linhas distintivas entre os 
fenômenos, mas também pode levar ao absurdo 
de considerarmos a possibilidade de produzir 
substitutivos para a restauração da autoridade. 
A esse respeito, um acontecimento recente 
adquire um significado emblemático: trata-se do 
projeto de lei 267/20111, de autoria da deputada 
Cida Borghetti, que tramitou no Congresso 
Nacional e que foi arquivado em janeiro de 
2015. Esse projeto objetivava inserir o artigo 
53-A no Estatuto da Criança e do Adolescente, 
estabelecendo como um dever da criança e 
do adolescente, na qualidade de estudante, 
“observar os códigos de ética e de conduta da 
instituição de ensino a que estiver vinculado 
assim como respeitar a autoridade intelectual e 
moral de seus docentes” (BRASIL, 2011) e previa 
punições administrativas, que podiam chegar 
ao âmbito jurídico em casos de reincidência 
grave. A despeito de seu arquivamento, não 
deixa de ser relevante que, em março de 2012, 
o projeto tenha sido aprovado por unanimidade 
na Comissão de Seguridade Social e da Família. 
Evidentemente, tratou-se de uma tentativa 
– frustrada de restaurar, por meio da coerção 
punitiva, a autoridade do professor. Tudo se 
passa como se, em algum momento de nossa 
história, tivéssemos nos desviado do bom 

1- O texto completo da lei, os pareceres dos relatores e as informações 
sobre a tramitação podem ser conferidas no seguinte endereço: < http://
www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposic
ao=491406 > Acesso em: 02 jun. 2015.

caminho e bastasse corrigir o rumo para que as 
coisas voltem a ser como antes.

E é por essa razão que, em seus esforços 
para responder à questão “o que é autoridade?”, 
Arendt busca compreender o conceito a partir 
da experiência política que lhe deu luz e 
origem: a fundação da cidade de Roma. Não por 
uma suposta “nostalgia da república romana”, 
como afirma Renaut (2004, p. 62), mas porque 
a confusão e as controvérsias em torno do 
termo exigem voltar-se para a autoridade em 
si mesma, buscando compreender a genealogia 
das transformações do fenômeno a partir da 
evocação de sua experiência primeira.

A origem do conceito

A palavra e o conceito de autoridade 
surgiram no contexto da república romana, cuja 
convicção acerca do caráter sagrado da fundação 
sustentava uma relação entre as gerações calcadas 
no princípio de que, “uma vez que alguma coisa 
tenha sido fundada, ela permanece obrigatória 
para todas as gerações futuras” (ARENDT, 2001, 
p. 162). Essa foi a razão pela qual os romanos, 
diferentemente dos gregos, foram incapazes 
de repetir a fundação de Roma, mas lograram 
ampliar a fundação original até colocar todo o 
mundo ocidental sob a administração romana. 
A palavra auctoritas é derivada do verbo augere 
ou augeo, que significam aumentar. De acordo 
com Arendt (2001), na república romana, a 
autoridade era uma prerrogativa do Senado, 
composto pelos anciãos ou patres, que obtinham 
sua autoridade por descendência daqueles que 
fundaram a cidade de Roma. Era o Senado que 
conferia legitimidade a uma lei oriunda de um 
poder (potestas). Assim, a influência exercida 
por essa autoridade não governava as ações do 
presente, mas servia apenas para determinar 
se uma lei estava ou não de acordo com os 
valores da fundação da cidade. Portanto, o que 
a auctoritas romana aumentava era a fundação 
e não o poder, como sugere Renaut (2004). A 
influência do Senado romano não determinava o 
curso dos eventos futuros, mas apenas revelava 
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aprovação, capaz de aumentar as ações humanas. 
As deliberações do Senado romano não eram 
uma ordem, mas um conselho. Evidentemente, 
um conselho que não se podia ignorar sem risco, 
mas que tampouco se transforma em obrigação, 
pois os membros do Senado tinham autoridade 
entre os homens e não poder sobre eles.

De acordo com Arendt (2001), o 
poder (potestas) romano estava arraigado no 
presente, ao passo que a autoridade (auctoritas) 
fincava suas bases no passado. Não um 
passado transcendente, divino, mas terreno, 
vinculado aos feitos dos antepassados, que se 
transformavam em verdadeiros exemplos para 
a vida política do presente. Esse era o motivo 
pelo qual a velhice era vista pelos romanos 
como o próprio clímax da vida humana, pois 
os velhos tinham tido a oportunidade de viver 
mais próximo desses antepassados. Assim, 
a autoridade originava-se de um passado 
mundano, um passado que era santificado pela 
tradição, de fato, mas cuja origem eram os feitos 
dos homens e não eventos sobre-humanos.

 Ser portador da autoridade não era um 
privilégio; ao contrário, significava ser capaz de 
arcar com todo o peso do passado e de assumir 
a responsabilidade pela transmissibilidade de 
um legado.

[...] assim, também toda a autoridade 
deriva dessa fundação, remetendo cada 
ato ao sagrado início da história romana e 
somando, por assim dizer, a cada momento 
singular todo o peso do passado. Gravitas, a 
capacidade de arcar com esse peso se torna o 
traço mais proeminente do caráter romano, 
assim como o Senado, a representação da 
autoridade na República, podia funcionar – 
nas palavras de Plutarco (Vida de Licurgo) 
– como ‘um peso central, que, à maneira 
do lastro em uma embarcação, mantém as 
coisas sempre no justo equilíbrio’. (ARENDT, 
2001, p. 165-166).

Nesse contexto, a autoridade derivava 
do reconhecimento de uma assimetria 

geracional entre aqueles que estavam há mais 
tempo no mundo e aqueles que nele haviam 
acabado de chegar. Vinculava-se à tradição, 
mas não uma tradição entendida como um 
conjunto de normas cristalizado, imutável. 
Antes, essa tradição tomava a forma de um 
legado, material e imaterial que devia ser 
preservado, de modo a garantir a durabilidade 
da civitas romana. Desse modo, como 
observa Miriam Revault D’Allones (2008), a 
autoridade romana estava inscrita sob uma 
dimensão de temporalidade. Os adultos eram 
os responsáveis por iniciar os mais jovens 
numa herança simbólica de experiências 
compartilhadas que, ao apropriarem-se dela, 
garantiam a durabilidade do mundo comum. 
A transmissão do legado dos antepassados de 
uma geração para a outra não significava uma 
prisão, como costumam afirmar os entusiastas 
da noção de progresso, mas apenas que o 
respeito pelo passado era uma condição para 
a durabilidade da república. A onipresença 
do passado não proibia a inovação: o que 
caracterizava o pensamento dos romanos 
era esse esforço permanente de ponderar a 
duração. É deste modo que o interesse pela 
posteridade – a permanência ou a duração 
de um mundo comum – era indissociável do 
interesse pelo passado. “Não se trata apenas 
de perpetuar o instituído, e sim de assentar 
a mudança em um continuum temporal” 
(REVAULT D’ALLONES, 2008, p. 31). Era 
esta fidelidade à origem que permitia uma 
continuidade efetivamente transmitida entre 
as gerações, garantindo a permanência de um 
mundo compartilhado por todos. Portanto, 
“consolidar, aumentar e inovar não tem nada 
de antinômicos” (REVAULT D’ALLONES, 
2008, p. 31. Tradução nossa), pois o passado 
iluminava o presente, mas não o guiava. 
O que estava em jogo não era um desejo 
de poder ou de domínio sobre os demais, 
mas a durabilidade de um mundo comum, 
a instituição que assegurava aos homens o 
pertencimento a uma comunidade política e a 
possibilidade de vivenciar a liberdade.
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Autoridade docente: uma questão 
de reconhecimento e responsabilidade

Como vimos, a essência da experiência 
romana – que deu origem à autoridade como 
palavra e conceito – era “considerar o passado 
qua passado, os antepassados, em cada 
instância, como exemplos de conduta para seus 
descendentes” (ARENDT, 2001, p. 244, grifo da 
autora). Nesse contexto, a autoridade geracional 
encontrava-se profundamente arraigada na 
autoridade do passado e era motivada por 
um interesse na permanência de um mundo 
comum, através da transmissibilidade do legado 
do passado para as gerações futuras. É a partir 
do esvanecimento desta forma de tradição e de 
autoridade que Arendt enuncia o que parece ser 
a grande aporia na qual se encontra a educação 
nos dias atuais:

O problema na educação do mundo 
moderno está no fato de, por sua natureza, 
não poder abrir mão nem da autoridade 
nem da tradição, e ser obrigada, apesar 
disso, a caminhar em um mundo que não 
é estruturado nem pela autoridade nem 
tampouco mantido coeso pela tradição. 
(ARENDT, 2001, p. 245-246).

Arendt (2001) considera que a extensão 
desta crise para áreas denominadas por ela de pré-
políticas, como a educação escolar e a criação 
dos filhos, é o sintoma mais evidente que indica 
sua profundidade e seriedade. Entretanto, antes 
de prosseguir, é preciso assinalar que a palavra 
crise, no pensamento arendtiano, significa 
apenas que perdemos as respostas, os critérios 
para o julgamento. Não significa degeneração 
ou morte, mas um momento oportuno para 
investigar a essência de tudo aquilo que foi 
posto a nu (ARENDT, 2001). Nesse sentido, 
encarar a crise da autoridade e sua relação com 
o âmbito da educação sob este signo significa 
investigar a natureza da questão e buscar novas 
respostas para os problemas que enfrentamos, 
evitando a adesão acrítica a fórmulas prontas, 

que se apresentam como verdadeiras panaceias 
que se propõem a resolver, como em um passe 
de mágica, todos os problemas educacionais.

Portanto, admitir a existência de uma 
crise de autoridade com sérias implicações para o 
âmbito educacional nos convida a compreender a 
questão em sua essência e, segundo Arendt (2001, 
p. 223), “a essência da educação é a natalidade, 
o fato de que seres nascem para o mundo”. Não 
apenas como mais um exemplar da espécie 
humana, mas como um ser único, distinto. Isso 
significa que ao fato do nascimento biológico de 
cada criança, une-se o fato da natalidade, ou seja, 
o fato de que cada criança que vem ao mundo, 
além de ser um representante da espécie humana, 
é também um alguém diferente de todos os que 
vieram antes dele.

Os pais humanos […] não trouxeram seus 
filhos à vida mediante a concepção e o 
nascimento, mas simultaneamente os 
introduziram em um mundo. Eles assumem 
na educação a responsabilidade, ao mesmo 
tempo, pela vida e o desenvolvimento da 
criança e pela continuidade do mundo. 
(ARENDT, 2001, p. 235, grifos nossos).

Este mundo, referido por Arendt, não é 
o mundo natural, mas um mundo construído 
pelo artifício das mãos humanas. “Um mundo 
de coisas, interposto entre os que o possuem em 
comum, como uma mesa que se interpõe entre 
os que se assentam em seu redor” (ARENDT, 
2010, p. 64). Trata-se, portanto, de um conjunto 
de símbolos, instrumentos, instituições, 
linguagens, costumes, culturas e que do ponto 
de vista da criança é sempre velho. Um mundo 
de regras complexas e opacas, que não são 
autoevidentes e, por isso, exige a mediação dos 
adultos para que os mais jovens sejam iniciados 
nessa herança simbólica. Por serem um devir, 
seres em formação, as crianças precisam de 
proteção para que nada de mal lhes aconteça 
por parte do mundo. De acordo com Arendt, 
“tudo que vive, e não apenas a vida vegetativa, 
emerge das trevas, e, por mais forte que seja 
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sua tendência natural em orientar-se para a 
luz, precisa da segurança da escuridão para 
poder crescer” (ARENDT, 2001, p. 236). O lugar 
dessa proteção é o lar, o âmbito privado, um 
plano da existência no qual, prioritariamente, 
se busca atender as necessidades da vida, 
garantir a sobrevivência individual e prover a 
continuidade da espécie.

Em nossa sociedade, a passagem do 
âmbito privado para o público é realizada por 
meio da escola, “a instituição que interpomos 
entre o domínio privado do lar e o mundo” 
(ARENDT, 2001, p. 238). É neste sentido 
que Arendt denomina a educação de pré-
política, pois é essa a forma que escolhemos 
para inserir os mais novos em um mundo 
compartilhado, formado por um conjunto 
de símbolos, instrumentos, instituições, 
linguagens, costumes, cultura. Um mundo 
de regras complexas e opacas, e que por não 
serem autoevidentes, exigem a mediação 
dos adultos para que os mais novos possam 
apropriar-se dessa herança simbólica e, junto 
com outros homens, agir e criar o novo. Isso 
significa que, no âmbito da educação, não são 
as necessidades individuais dos sujeitos que 
estão em jogo, mas o próprio mundo comum. 
No contexto escolar, o professor assume a 
figura de um representante do mundo, que, 
ao iniciar os mais jovens nessa herança 
simbólica, assume a responsabilidade pela sua 
continuidade. Pois este mundo comum, tal 
como a vida, também necessita de proteção, 
para que não seja arruinado “pelo assédio 
do novo que irrompe sobre ele a cada nova 
geração” (ARENDT, 2001, p. 235). Sendo o 
mundo feito por mãos mortais, está sujeito 
ao desgaste pelo tempo e para preservá-
lo “contra a mortalidade de seus criadores e 
habitantes, ele deve ser, continuamente, posto 
em ordem” (ARENDT, 2001, p. 243). É somente 
ao responsabilizar-se, tanto pelo mundo 
quanto pelos mais jovens, que o professor 
pode ser reconhecido como um alguém dotado 
de autoridade (ARENDT, 2001). Sua tarefa 
fundamental é auxiliar os jovens a ingressar 

neste mundo compartilhado para que eles 
também possam tornar-se um alguém e, a seu 
tempo, assumir a responsabilidade pelo mundo 
ao qual pertencem. Assim, sob a perspectiva 
arendtiana, a autoridade docente não está 
relacionada, necessariamente, à qualificação 
do professor – ainda que conhecer as coisas 
do mundo para instruir os mais jovens seja 
indispensável, essa qualificação, por si só, não 
engendra autoridade. Tampouco se trata de 
um dispositivo utilizado por professores para 
obter obediência de seus alunos quando estes 
se recusam a ouvi-lo. Pois, como vimos, a 
autoridade não é um mero dispositivo do poder; 
antes é um fenômeno que se interpõe em um 
contexto institucional em que cada um tem 
seu lugar pré-determinado, visto que se trata 
de um âmbito que proporciona a possibilidade 
de uma troca intergeracional entre os 
professores e seus alunos. Essa assimetria 
pressuposta numa relação de autoridade não 
visa conformar e sujeitar as crianças, mas 
sim, permitir que elas possam familiarizar-se 
com este legado cultural de modo que possam 
sentir-se em casa no mundo.

Esta preocupação com a permanência 
e conservação de um mundo público 
compartilhado nada tem a ver com um desejo 
de dominação ou poder. O que está em jogo não 
é a perpetuação de um sistema social tal como 
ele é (SINGER, 2010), mas a durabilidade de um 
mundo comum que possa ser um lugar adequado 
para a sobrevivência daqueles que virão depois 
de nós. Esse é um compromisso ético-político 
que implica o ônus da defesa, da conservação 
e da administração das coisas do mundo, bem 
como da decisão de que parte de nosso legado 
é digno de ser transmitido. Por serem recém-
chegadas, as crianças não podem assumir essa 
responsabilidade e caso não sejam iniciadas no 
mundo, permanecerão como estrangeiras. É por 
esse motivo que Arendt (2001) propõe divorciar 
decisivamente o âmbito da educação da vida 
pública e política, “para aplicar exclusivamente 
a ele um conceito de autoridade e uma atitude 
face ao passado que lhe são apropriados mas 
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não possuem validade geral, não devendo 
reclamar uma aplicação generalizada no 
mundo dos adultos” (ARENDT, 2001, p. 246). 
Como assinala Carvalho (2013b), não se trata 
de uma adesão à ideia ingênua de que a escola 
se encontraria numa esfera acima das disputas 
políticas. Antes, o que interessa é “distinguir a 
natureza das relações que se estabelecem entre 
cidadãos na esfera pública das que regulam as 
interações entre professores e alunos o ambiente 
escolar” (CARVALHO, 2013b, p. 38). Pois, sob 
a perspectiva arendtiana, a política consiste 
em uma relação entre iguais em um âmbito 
público de modo que a estrutura hierárquica 
da autoridade seria, de fato, inadequada como 
reguladora da relação entre os sujeitos. No 
entanto, no que diz respeito à relação entre 
adultos e crianças, a assimetria dos lugares 
deveria ser um pressuposto da relação, pois 
os lugares ocupados no mundo são distintos. 
Não porque os adultos sejam seres superiores, 
dotados de maior força física em relação às 
crianças, mas sim porque são sujeitos iniciados 
em um mundo de significados compartilhados, 
um mundo ao qual as crianças chegam como 
estrangeiros em uma terra estranha. Sem 
um mundo público comum, a vida humana 
seria meramente o eterno retorno no ciclo da 
natureza, a mera repetição da vida em sua nudez. 
São as coisas do mundo que estabilizam a vida 
humana, permitindo que os homens “a despeito 
de sua natureza sempre cambiante” mantenham 
sua constância (sameless), isto é, sua identidade 
(ARENDT, 2010, p. 171). É somente porque os 
homens vivem em um mundo comum, que o 
nascimento e a morte significam mais do que 
um evento natural: celebramos a chegada de 
um novo ser humano e lamentamos sua morte 
apenas porque estes eventos significam a 
chegada e a partida de um alguém que nunca 
esteve aí antes e que não pode ser substituído.

O nascimento e a morte pressupõem 
um mundo que não está em constante 
movimento, mas cuja durabilidade e relativa 
permanência tornam possível o aparecimento 

e o desaparecimento; um mundo que existia 
antes de qualquer indivíduo aparecer nele 
e que sobreviverá à sua partida final. Sem 
um mundo no qual os homens nascem e do 
qual se vão com a morte, haveria apenas 
um imutável eterno retorno, a perenidade 
imortal da espécie humana como a de todas 
as outras espécies animais. (ARENDT, 2010, 
p. 119, grifos nossos).

Segundo Arendt (2010, p. 170), as 
coisas do mundo não duram por si mesmas: 
a fabricação de uma cadeira ou de uma 
catedral demanda a retirada de matéria-
prima da natureza. Abandonadas à própria 
sorte ou retiradas do mundo humano, estes 
objetos voltam a ser somente madeira e 
pedra, retornando ao processo natural do qual 
foram retirados (ARENDT, 2010). É somente a 
responsabilidade que os homens assumem por 
esse mundo que pode garantir sua durabilidade 
e permanência.

Para Arendt (2001), a perda da 
autoridade no âmbito político pode ter um 
significado ambíguo: por um lado, pode ser 
que consideremos que todos são igualmente 
responsáveis pelo mundo; mas também pode 
significar que a responsabilidade pelo mundo 
esteja sendo deliberadamente recusada pelos 
adultos. Contudo, na relação com as crianças 
– ou seja, no âmbito da educação – essa 
ambiguidade não pode existir, uma vez que 
“as crianças não podem derrubar a autoridade 
educacional, como se estivessem sob a opressão 
de uma maioria adulta” (ARENDT, 2001, p. 
240). Essa recusa da autoridade perante as 
crianças denota, sob a perspectiva de Arendt, 
“a expressão mais clara para sua [dos adultos] 
insatisfação com o mundo, para seu desgosto 
com o estado de coisas” (ARENDT, 2001, p. 241).

É como se os pais dissessem todos os dias: 
nesse mundo, mesmo nós não estamos muito 
a salvo em casa; como se movimentar nele, 
o que saber, quais habilidades dominar, 
tudo isso também são mistérios para nós. 
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Vocês devem tentar entender isso do jeito 
que puderem; em todo caso, vocês não 
têm o direito de exigir satisfações. Somos 
inocentes, lavamos nossas mãos por vocês. 
(ARENDT, 2001, p. 241-242).

Portanto, pensar sobre a autoridade 
como mediadora das relações educativas exige 
o rompimento com uma concepção que a reduz 
a um epifenômeno do poder para inscrevê-
la sob as dimensões de reponsabilidade e 
reconhecimento. É da responsabilidade que os 
adultos assumem pelo mundo que emerge sua 
autoridade. É fundamental considerar que, a 
despeito das implicações para os indivíduos, 
a assimetria dos lugares é um pressuposto da 
relação pedagógica fundada na autoridade. O 
reconhecimento desta assimetria não significa, 
ao contrário do que afirma Renaut (2004, p. 
105), uma recusa do estatuto de sujeito aos 
pequenos homens, mas sim que assumimos, por 
meio da educação, a dupla responsabilidade 
de garantir a permanência do mundo e a 
possibilidade que os mais jovens dele se 
apropriem. Pois estes novos que chegam não 
são sujeitos acabados, mas um devir (ARENDT, 
2001, p. 234); constroem-se em continuidade, 
numa relação com este mundo que os 
transcende, tanto no passado como no futuro. 
O que nos leva à questão do reconhecimento: 
a autoridade não pode ser imposta por meio 
da força e “onde a força é usada, a autoridade 
em si mesmo fracassou” (ARENDT, 2001, p. 
129). Como observa Carvalho (2013a, p. 57), só 
reconhecemos a autoridade de um alguém, pois 

confiamos em sua capacidade de “esclarecer 
o obscuro, fazer escolhas e apontar rumos 
quando – ou enquanto – não somos capazes de 
fazê-lo a partir de nossa própria experiência”. 
Não se trata de submissão cega, acrítica, mas 
de uma “filiação que não nos obriga” apesar 
de nos submeter a uma influência desigual. 
É essa submissão que, de forma paradoxal, 
“finca as bases a partir das quais alguém 
poderá vir a se constituir como um sujeito 
autônomo”. Pois, ainda que uma pessoa possa 
pensar e julgar por si mesma, sempre o faz a 
partir de referências ou modelos. Portanto, a 
autoridade nas relações educativas não pode 
ser compreendida como um mero instrumento 
ou um acessório do qual os educadores devem 
lançar mão para controlar seus alunos: “a 
autoridade é consubstancial à educação” 
(CARVALHO, 2013a, p. 50).

Não se trata aqui de dar um passo 
atrás e procurar restaurar a autoridade que 
perdemos, mas considerar que a recusa desse 
lugar da autoridade nas relações educativas 
pode resultar “no descaso pela transmissão 
de um legado de experiências simbólicas 
capazes de conferir durabilidade e sentido 
ao mundo que compartilhamos com os mais 
jovens” (CARVALHO, 2013a, p. 53). O que está 
em jogo não é o futuro dos indivíduos, mas a 
durabilidade do mundo público, pois com esta 
perda de autoridade, até mesmo a atitude de 
conservação, estruturante da tarefa educativa, 
se torna extremamente difícil de se atingir no 
contexto da crise que marca o mundo moderno 
(ARENDT, 2001, p. 243).
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O ritual da lição na pedagogia: o aspecto performativoI

Rosângela Tenório de CarvalhoII

Resumo

No campo da pedagogia, é recorrente tratar a lição como uma 
ferramenta para o ensino e a aprendizagem. Neste artigo, 
argumentamos que, para além desse aspecto, traduz-se em um 
dos rituais mais significativos do processo educacional por seu 
caráter performativo. Sob o pressuposto de que é no campo do 
discurso pedagógico que se dá a estabilização do ritual da lição, 
desenvolvemos uma investigação na qual analisamos essa prática 
educativa em seu aspecto ritualístico, ou seja, como ritual e 
um caminho investigativo que observa a importância de se 
compreenderem práticas discursivas escolares atuais com foco 
em práticas discursivas, produzidas no contexto da modernidade. 
Elegemos um corpus de análise advindo de duas discursividades: a 
pedagogia jesuítica e a pedagogia moderna, de grande impacto no 
discurso educacional do século XX, em seus textos Ratio Studiorum, 
da Companhia de Jesus (1599-2009), e Primeiras lições de coisas, 
de N. Calkins, adaptação de Rui Barbosa (1861-1886). Nesses textos, 
analisados como discursos, deu-se visibilidade ao ritual da lição 
em seu aspecto performativo, ou seja, naquilo que marca posições, 
gestos e comportamentos. A análise indica uma regularidade que 
se mantém no que se refere aos enunciados reitores desses aspectos 
ritualísticos, um dos primeiros aspectos sagrados oriundos do 
discurso religioso cristão. Outro aspecto nessas discursividades é a 
função ritualística na produção do discurso da verdade.
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The lesson ritual in pedagogy: performative aspectI 

Rosângela Tenório de CarvalhoII 

Abstract

In the pedagogy field, one recurrently treats lessons as tools for 
teaching and learning. In this article, I argue that, beyond that 
aspect, the lesson translates into one of the most important rituals 
of the educational process due to its performative character. Under 
the assumption that it is in the field of pedagogical discourse that 
the stabilization of the lesson ritual occurs, I have developed a 
study in which I analyze the ritualistic aspect of this educational 
practice, that is, as a ritual and a research path which observes 
the importance of understanding current discursive school 
practices focusing on discursive practices, produced in the context 
of modernity. I have chosen an analysis corpus arising from two 
discursivities: Jesuit pedagogy and modern pedagogy, which 
greatly impacted on the educational discourse of the twentieth 
century, in the texts Ratio Studiorum, of the Society of Jesus 
(1599-2009), and Primeiras lições de coisas [Primary object 
lessons], by N. Calkins, adapted by Rui Barbosa (1861-1886). 
In these texts, analyzed as discourses, I have given visibility 
to the lesson ritual in its performative aspect, that is, to what 
marks positions, gestures and behaviors. Analysis indicates a 
regularity which remains with regard to the rectorial utterances 
of these ritualistic aspects, one of the first sacred aspects arising 
from the Christian religious discourse. Another aspect of these 
discursivities is the ritualistic function in the production of the 
discourse of truth.
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Performative action.
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Introdução

A lição do ponto de vista etimológico está 
associada à palavra leitura, da qual é originária 
(lectio). É reconhecida a expressão lección ex 
cathedra para referi-la no sentido oficial ou 
infalível quando trata de pronunciamento do 
Papa. Está nomeada nos Lecionários com as 
Lições das Escrituras Judaicas, das epístolas e 
dos evangelhos. Em Aristóteles, é conhecida pela 
lição política (politike akroasis) e lições de física 
(ABBAGNANO; VISALBERGHI, 1992). Na Idade 
Média, está presente nas práticas de comentário 
de um texto e na disputatio, exame de um 
problema mediante o debate dos argumentos 
(ABBAGNANO; VISALBERGHI, 1992). No 
Renascimento, apresenta-se no contexto das 
escolas dos reformadores, como o Gimnasio de 
Estrasburgo, simultaneamente escola elementar e 
média, com as lecciones obligatorias y continuas, 
e na escola universitária com as lecciones 
públicas y libres (ABBAGNANO; VISALBERGHI, 
1992). A consolidação da lição como uma ação 
recorrente no discurso da escolarização ocorre 
no século XIX com o tripé ler-escrever-contar 
associado ao uso de suportes didáticos como o 
caderno escolar (HÉBRARD, 2007).

Desde que a lição se individualizou no 
corpo da prática pedagógica, podemos dizer que 
há uma interpretação que considera que, em sua 
regularidade, mantém-se como uma ferramenta 
didática importante para o processo de ensino e 
de aprendizagem. Nessa ótica, diz-se dela como 
aula (LEITE, 2006); como uma exposição de 
um professor no contexto da escolarização de 
crianças e jovens; como aquilo que o professor 
marca para estudar, recordar, ensinamento, 
norma de proceder. Está relacionada a um horário, 
a uma disciplina, a parte de um texto retirado 
de um manual, de uma aula ou de um caderno, 
que um aluno deve aprender, decorar ou recitar 
(ARÉNILLA et al., 2001; DUARTE, 1986; HOZ, 
1970). Existe, de certa maneira, uma naturalização 
da lição em uma existência ad æternum. Na 
perspectiva pedagógica, dá-se visibilidade a 
uma função estritamente operativa do processo 

educativo. Os manuais pedagógicos, as cartilhas, 
os livros didáticos, os livros paradidáticos e o 
caderno escolar têm sido os principais artefatos 
culturais de disseminação das lições no campo 
da educação.

Olhares críticos sobre a lição vêm sendo 
desenvolvidos em diferentes campos de saber. 
Por exemplo, a ação de repetir o folhear de um 
livro, o modo de sentar, de assumir a assimetria 
da relação entre quem pergunta e quem res-
ponde, tal como expresso na histórica peça de 
teatro A Lição, de Eugène Ionesco (1951). Há 
também um olhar sobre sua função de lentes 
pelas quais podemos nos observar e nos nor-
malizar, tal como diz Nietzsche (1996, p. 290) 
ao se perguntar “por que vivo? Que lição devo 
aprender da vida? Como me tornei assim como 
sou e por que sofro então com esse ser-assim?”.

No campo específico da educação, há 
uma crítica à lição como sinônimo de tarefa no 
contexto de um programa curricular, desde os 
anos 1920 (DEWEY, 1978). A crítica de Saviani 
(1991, p. 56) é feita à escola tradicional e aos seus 
métodos, nos quais tal prática como exercício é 
um referente para a assimilação do conhecimento. 
Questiona-se a lição em seu aspecto puramente 
didático e sobre a possibilidade da lição como um 
ato de ler na amizade e na liberdade (LARROSA, 
1999, p. 173-174). Críticas são dirigidas às 
mesmas em manuais pedagógicos

[...] sobre a educação dos corpos e almas de 
seus alunos, lições sobre o modo de sentar e 
andar, sobre as formas de colocar cadernos e 
canetas, pés e mãos, que acabam por produzir 
um corpo escolarizado. (LOURO, 2010, p. 61). 

Embora reconheçamos a importância de 
tais enfoques, a nossa análise tem como objeto 
não a lição em si, mas o ritual no qual ela opera 
no contexto de sua individualização no campo 
do discurso pedagógico.

O ritual da lição tem visibilidade no 
campo dos estudos sociológicos e estéticos. 
Lição, como aula, em suas conotações nobres 
e solenes, conforme nos diz Perrone-Moisés 
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(1988) no livro Aula de Barthes; à maneira 
de um “ritual de incorporação e investidura”, 
menção de Bourdieu (1994, p.3) em Lições da 
aula. Nesse caso, realça-se a autoridade do 
discurso legítimo, proferido por quem tem 
o direito e o seu sentido relacional do status 
de quem fala e de quem escuta, do lugar de 
enunciação e do próprio ritual que encerra na 
instituição daquele que profere a lição.

Esse ritual, pouco presente nos estudos do 
campo da educação, pode, a nosso ver, indicar 
melhor a sua função educativa, particularmente 
quando relacionada aos processos de produção 
dos sujeitos da educação, ou seja, no que pode 
realizar o ritual da lição nas opções em relação a 
valores, gestos e comportamentos. Há algo mais 
significativo que o binômio punição/recompensa 
na ação pedagógica, a exemplo do ritual do castigo 
pela lição incorreta ou a premiação pela lição 
bem dada? Como não identificar o parentesco 
desses elementos advindos das cerimônias 
religiosas na educação escolarizada se grande 
parte do discurso educacional na modernidade 
foi institucionalizada pela interpenetração das 
regras do discurso da Contrarreforma religiosa 
(Pedagogia Jesuítica, Pedagogia dos Irmãos de Vida 
Comum, Pedagogia dos Irmãos Morávia) com as 
regras do discurso cientificista da escola moderna?

Entende-se que o ritual da lição dissemi-
nado por aquelas vertentes sofreu transforma-
ções significativas ao longo dos séculos mais 
recentes em consequência tanto da perda do 
sentido do sagrado como das lutas sociais, cul-
turais, políticas, e do desenvolvimento das ci-
ências, da escola e do currículo. Pode-se inferir, 
contudo, que se mantém o predomínio dessas 
visões traduzidas não necessariamente no que 
ensinamos, mas principalmente no modo como 
ensinamos por meio de rituais.

Ritual, performatividade, ritual 
profano

Ritual é uma palavra de origem latina, 
vem de ritus, remete à ordem prescrita, associada 
a formas gregas, a exemplo de artus no sentido 

de prescrição, de ararisko como harmonizar, 
adaptar e arthmos, que significa elo, junção, e 
cuja raiz ar deriva do indo-europeu védico (rta, 
arta) e remete à ordem do cosmo, das relações 
entre os deuses e os homens e dos homens entre 
si (RIVIÈRE, 1996, p. 29). O ritual está associado 
a um conjunto de condutas individuais ou 
coletivas, relativamente codificadas, com 
suporte corporal (verbal, gestual ou de postura), 
com caráter repetitivo e carga simbólica 
(RIVIÈRE, 1996, p. 30).

O conceito de performatividade advém da 
distinção feita por J. L. Austin entre enunciados 
constativos (que descrevem um fato ou situação) 
e enunciados performativos (que realizam a ação) 
(SILVA, 2000). A relação entre ritual e linguagem 
está na análise dessa prática como uma ação 
performativa (PEIRANO, 2002). Nesse aspecto, 
interessa o funcionamento da linguagem não em 
termos denotativos, mas performativos. Nessa 
perspectiva, em diálogo com Tambiah (1995), 
o ritual é visto como um sistema construído 
culturalmente e como um sistema comunicativo 
em contextos específicos. Os rituais nessa versão 
devem ser vistos como um complexo de palavras 
e ações, e nesse sentido interessa saber como se 
dá a interconexão entre palavras e ações.

Peirano, ao tratar da performatividade, 
observa sobre a eficácia do rito em seu caráter 
performativo em três sentidos: naquele proposto 
por Austin, segundo o qual dizer é fazer como ato 
convencional; no sentido de uma performance, 
que usa meios de comunicação diversos pelos 
quais os atores experimentam o evento; e, por 
fim, no sentido de remeter a valores vinculados 
ou inferidos pelos atores durante a performance 
(PEIRANO, 2002, p. 27).

No contexto da escola, o ritual é tratado 
como profano, do cotidiano, como microrritual 
de passagem para escola. Rivière fala nos ritos 
de chegada à escola com os cumprimentos para 
as professoras e de despedida dos pais, ritos de 
ordem com os horários compartimentalizados, as 
filas e os ritos de atividade como ir ao pátio, falar 
e escutar (RIVIÈRE, 1996, p. 119). Os microrrituais, 
quaisquer deles, conferem à vida cotidiana uma 
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sacralidade que a nosso ver tem como função 
principal regular a ação humana. Observa-se tam-
bém o caráter sagrado dos microrrituais em sua 
função protetora do “nosso eu profundo [...], pois 
eles [os microrrituais] nos lembram de que somos 
humanos somente porque outros seres huma-
nos nos constituem como tais” (CHARAUDEAU; 
MAINGUENEAU, 2004, p. 437-438).

O ritual da lição remete ao discurso 
pedagógico, isto é, ao discurso que formula 
a racionalização dos processos formadores 
relativos ao sujeito a ser educado, aos objetivos 
da educação e às modalidades educativas.

O ritual, a nosso ver, está implicado com 
a ordem do discurso em uma dada sociedade 
e opera por meio de relações de poder. Essa 
perspectiva fica evidenciada no modo de 
tratamento do mesmo por Foucault. Para ele,

[O ritual] define a qualificação que devem 
possuir os indivíduos que falam (e que, 
no jogo do diálogo, na interrogação, na 
recitação, devem ocupar determinada posição 
e formular determinado tipo de enunciados); 
define os gestos, os comportamentos, as 
circunstâncias e todo o conjunto de sinais 
que devem acompanhar o discurso; o ritual 
fixa, por fim, a eficácia, suposta ou imposta, 
das palavras, o seu efeito sobre aqueles 
a quem elas se dirigem, os limites do seu 
valor constrangedor. Os discursos religiosos, 
jurídicos, terapêuticos, [pedagógicos] e 
em parte também os políticos, não são 
dissociáveis desse exercício de um ritual que 
determina para os sujeitos falantes, ao mesmo 
tempo, propriedades singulares e papéis 
convenientes. (FOUCAULT, 1999, p. 12).

Sendo o ritual um operador social tal como 
está nomeado em sua etimologia (RIVIÈRE, 1996, 
p. 29), o ritual da lição não teria elementos da 
ordem das cerimônias e das orações que compõem 
o serviço religioso expresso nos lecionários – 
leituras obrigatórias nas missas dominicais e 
nas missas em dias de festa? E ainda, esse ritual, 
como os rituais profanos (do cotidiano), não tem 

elementos de referência como o ritmo, a cena, a 
relação de assimetria que oferece segurança nas 
relações sociais e culturais e nas práticas sociais 
e culturais? Esses elementos não seriam eles 
mesmos uma condição de manutenção de práticas 
discursivas no campo da educação? Rivière 
(1996), em seu estudo sobre os rituais profanos, 
identifica nesses rituais, inclusive nos rituais da 
escola, essa marca do sagrado, da cerimônia. Para 
ele, a ritualidade, mesmo a dita profana, conserva 
resíduos religiosos, antes sacralizados, como a 
dança, a expressão corporal, a festa, pois “existem 
formas de sacralidade fora da religião nas quais 
se inscrevem vários dos nossos ritos cotidianos” 
(RIVIÈRE, 1996, p. 36).

Sob essas problematizações, analisamos 
a lição em seu aspecto ritualístico, ou seja, 
como ritual da lição e um caminho investigativo 
que observa a importância de se compreender 
práticas discursivas escolares atuais, no caso o 
ritual da lição, com foco em práticas discursivas, 
produzidas no contexto da Modernidade. 
Esse é um dos caminhos de reapropriação de 
enunciados do passado para compreender as 
condições de produção de práticas discursivas 
no campo da educação atual (FOUCAULT, 
1996; VARELA, 2000). Pressupõe-se que é no 
campo do discurso pedagógico que se dá a 
estabilização da prática do ritual da lição. No 
campo pedagógico, pelo modo de difusão e 
pelo campo de utilização. Nessa perspectiva, 
elegemos duas discursividades fundadoras, a 
pedagogia jesuítica e a pedagogia moderna. 
Pode-se dizer que elas são discursividades 
fundadoras no sentido dado por Foucault, 
discursividades que refletem um discurso que 
produziu “alguma coisa a mais: a possibilidade 
e a regra de formação de outros textos” 
(FOUCAULT, 1992, p. 21). Os corpora de 
análise eleitos foram: Código Pedagógico dos 
Jesuítas; Ratio Studiorum da Companhia de 
Jesus (1599-2009) e Primeiras lições de coisas: 
manual de ensino elementar para uso de paes 
e professores de N. Calkins (1861-1886). Nesses 
textos particulares, deu-se visibilidade ao ritual 
da lição, ou seja, naquilo que marca: posições, 
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gestos e comportamentos e à gramática 
recorrente, observando a sua eficácia, ou seja, os 
seus efeitos na ação performativa (FOUCAULT, 
1999; RIVIÈRE, 1996; PEIRANO, 2002).

Os microrrituais escolares não refletem 
todas as ações da escola, pois a existência 
de um ritual está associada a uma encenação 
instituída com significação simbólica que 
remeta a valores, a uma ação que tenha o 
aspecto de comunicação codificada, que 
respeite uma ordem bem definida e dê lugar a 
comportamentos repetidos. Esses microrrituais 
podem ser ritos de chegada e acolhimento, 
ritos da ordem, ritos de atividade em ordem 
sequencial e aqueles associados a momentos 
importantes e festivos (RIVIÈRE, 1996).

O ritual da lição nos discursos 
da pedagogia jesuítica e da 
pedagogia moderna

A pedagogia jesuítica emerge no seio 
da Igreja Católica tendo como instituição a 
ordem religiosa Companhia de Jesus, fundada 
por Inácio de Loyola em 1540 no contexto 
da Contrarreforma. Essa ordem assume o 
compromisso de propagar a fé com as missões, 
lutar contra os infiéis e heréticos e educar os 
jovens (ABBAGNANO; VISALBERGHI, 1992, p. 
177). Essa instituição funda escolas, seminários 
e universidades para os seus membros e para 
leigos e tem por modelo os ginásios protestantes, 
assemelhando-se à prática pedagógica dos 
Irmãos de Vida Comum (MIRANDA, 2009, p. 23).

A Ratio atque Institutio Studiorum 
Societatis Iesu, ou como é mais conhecida 
Ratio Studiorum, materializa o discurso 
filosófico educacional da Companhia de Jesus 
com um deslocamento do pacifismo erasmiano 
(humanismo cristão) para assumir de forma 
incondicional a filosofia de Aristóteles e a 
filosofia escolástica de São Tomás de Aquino 
(ABBAGNANO; VISALBERGHI, 1992, p. 177). 
Como regime escolar e currículo de estudos, 
a Ratio Studiorum é reconhecida em sua 
habilidade pedagógica e didática. Realça-se o 

modo como propôs uma regulamentação de 
estudos, na qual recorreu sistematicamente 
ao sentimento de emulação como importante 
forma de convencimento ao trabalho, ao 
estudo, pela distribuição pública de prêmios 
e o estímulo à delação por parte dos chefes 
de classe e dos decuriões (ABBAGNANO; 
VISALBERGHI, 1992, p. 178). Essa prática era 
também o principal instrumento disciplinador 
(MIRANDA, 2009, p. 34-35).

Com base nos Exercícios Espirituais de 
Santo Inácio de Loyola, a Ratio Studiorum cons-
titui-se em um manual prescritivo e normativo 
de ações pedagógicas, coletivas e individuais di-
rigidas fundamentalmente para a juventude. Essa 
pedagogia teve forte adesão da opinião pública 
na época pela realização de cerimônias solenes, 
atribuição de prêmios literários no contexto das 
lições (disputas) públicas, orações inaugurais e 
com as grandes representações teatrais. Desses 
eventos participavam familiares dos alunos, 
membros das universidades e da hierarquia civil 
e eclesiástica (MIRANDA, 2009, p. 24). A lição na 
Ratio Studiorum aparece no contexto das XXX 
seções nas quais estão indicadas as regras para 
o provençal, o reitor, o prefeito dos estudos e 
os professores das diferentes faculdades e áreas 
disciplinares, as normas para exames, as regras 
para alunos e as regras para as academias. São 
lições das Sagradas Escrituras, lições privadas, 
lições públicas, lições de disputa, lições ordiná-
rias, lições de casa. Vale dizer que esse progra-
ma de estudos alcançou vários países da Europa 
e também de outros continentes, como China e 
Brasil. Com efeito, “por meio deste documento, 
os jesuítas institucionalizaram efectivamente o 
ensino dos studia humanitatis e fizeram deles o 
distintivo de sua acção pedagógica” (MIRANDA, 
2009, p. 25). Essa pedagogia predominou até 
1773, quando foi dissolvida a Companhia de 
Jesus, inclusive com sua expulsão de várias lo-
calidades, tal como ocorreu no Brasil. A filosofia 
subjacente à Ratio Studiorum manteve uma forte 
influência em versões da pedagogia moderna.

A pedagogia moderna emerge no cená-
rio da Revolução Industrial no final do século 
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XVIII e meados do século XIX e, com ela, a 
lição consolida-se como ferramenta importan-
te na transmissão da cultura e no processo de 
civilidade. Nesse cenário, as revoluções ame-
ricana e francesa conduzem à ruptura com a 
prática feudal em diferentes aspectos e ao pre-
domínio das ideias do Iluminismo. A moral no 
pensamento de Kant em convergência com o 
pensamento de Rousseau e de Locke afirma a 
educação como condição para a formação do 
homem verdadeiro. Por sua vez, os vínculos de 
interdependência entre diversas partes do mun-ência entre diversas partes do mun-ncia entre diversas partes do mun-
do possibilitam que os acontecimentos em um 
continente repercutam em outros, particular-
mente entre a América e a Europa, permitindo, 
assim, a circulação dessa nova rede discursiva 
sobre educação. Essa rede discursiva constitui 
uma das positividades na instituição do que 
se reconhece como modernidade. A pedagogia 
moderna, nesse contexto, busca uma exigên-
cia metódica de inclusão no ensino dos novos 
métodos científicos e, nesse sentido, os métodos 
intuitivos, como aquele que passou a ser iden-
tificado como Lição de Coisas (ABBAGNANO; 
VISALBERGHI, 1992, p. 202).

Essas são mudanças que ocorrem no 
contexto de transformações descontínuas, 
no sentido dado por Foucault em sua tese 
sobre as diferentes epistemes e os processos 
descontínuos. Essa tese se baseia no “fato de 
que em alguns anos, por vezes, uma cultura 
deixa de pensar como fizera até então e se 
põe a pensar outra coisa e de outro modo” 
(FOUCAULT, 1996, p. 66).

Nesse cenário de mudanças, a pedagogia 
moderna é produzida e, ao mesmo tempo, ela 
mesma, com suas diferentes discursividades, 
produz a modernidade. Dentre essas 
discursividades, destacamos duas que são o 
esteio do método intuitivo materializado em 
Lições de coisas: a Didática Magna de Comenius 
e a educação intuitiva de Pestalozzi. Embora 
faça parte do contexto educacional do no século 
XIX, o método intuitivo tem como constelação 
discursiva os trabalhos do pastor protestante 
Comenius no século XVII com sua fecunda obra 

Didática Magna e os trabalhos de Giovanni Enrico 
Pestalozzi com seus argumentos filosóficos sobre 
a relação entre intuição e conhecimento. Com 
Comenius, temos a aplicação na educação da 
ideia de que nada pode ser objeto do intelecto 
se antes não tenha sido objeto dos sentidos. 
Pestalozzi é referência desse texto por aquilo que 
argumentou em defesa da ideia de que a forma, 
o número e nome são os elementos da intuição, 
que podem ser entendidos como algo que se 
assemelha à forma a priori do conhecimento, 
tal como na perspectiva kantiana. Assim, a 
forma corresponderia ao espaço; o número, ao 
tempo; e o nome, ao conceito (ABBAGNANO; 
VISALBERGHI, 1992, p. 323).

A quadragésima edição de Primeiras 
lições de coisas: manual de ensino elementar 
para uso de paes e professores, de autoria de 
N. A. Calkins, publicada em 1861 nos Estados 
Unidos, foi a versão traduzida e adaptada 
no Brasil por Rui Barbosa e publicada pela 
Imprensa Nacional do Rio de Janeiro no ano de 
1886. Para Barbosa (1886), a principal justifica-
tiva pedagógica para a adaptação desse manu-ógica para a adaptação desse manu-gica para a adaptação desse manu-
al pedagógico para educação no Brasil está em 
substituir a forma de ensino em suas práticas, 
que ele classifica como mecânicas e estéreis e 
que a criança em vez de ser 

o mais activo collaborador na sua propria 
instrucção, como exigem os canones 
racionaes e scientificos do ensino 
elementar, representa o papel de um 
recipiente passivo de formulas, definições 
e sentenças, embutidas na infancia a poder 
de meios mais ou menos comprenssivos. 
(BARBOSA, 1886, p. VI).

 Em contraponto com a escola verbalista, 
formalista, propõe Barbosa um ensino que con-
sidere aspectos como a realidade, a intuição, o 
exercício dos sentidos, a observação. Barbosa 
recorre a F. Buissom para explicitar da melhor 
forma o método ao qual está associado como 
algo a ser utilizado em todas as práticas de en-
sino no Brasil naquela época:



10521052 Rosângela Tenório de CARVALHO. O ritual da lição na pedagogia: o aspecto performativo

1. O ensino objectivo ha de adaptar-se ao carac-
ter especial de meio de educar os sentidos. Essa 
educação consistirá em exercicios de observa-
ção, que desenvolvam a energia latente de 
cada sentido com particularidade a da vista.
2. O fim principal do ensino intuitivo será 
desenvolver os modos de observar as condições 
de applicação às leis do pensamento. A estes 
denominaremos exercicios de reflexão.
3. Outro instituto essencial seu é o desenvolvimento 
da linguagem, consistindo todas as lições desta 
ordem em exercicios de fallar, e escrever. Tudo 
está em summa (e nisto reside a intenção geral 
deste methodo) em reunir·o cultivo dos sentidos, 
o da razão, o da palavra, e encaminha-los todos 
ao mesmo passo. Na base primordial de tudo 
avulta a cultura dos sentidos, à qual cumpre 
recorremos, como o principal instrumento de 
todo o ensino (BARBOSA, 1886, p. XII).

As regras do discurso da filosofia 
do espírito, das leis da evolução, do ensino 
objetivo, das características da infância e do 
desenvolvimento infantil nos enunciados das 
Lições de coisas de Calkins estão interpenetradas 
com o discurso religioso cristão, tal como vemos 
nesta passagem: 

Se tomassemos por norma, no educar, essas 
leis que Deus prescreveu [...] havíamos de 
dar início estudando os objectos, passar 
delles às palavras, [...] como Deus quiz que 
fosse à acquisição do saber. (CALKINES, 
1886, p. 7-8).

 Essa interpenetração se traduz nos 
elementos ritualísticos tal como indicados nas 
seções que seguem.

Posições dos indivíduos no ritual da lição

A estrutura da ratio studiorum com seu 
conjunto de regras explícitas tem na prática 
do ritual da lição um dos procedimentos de 
imposição dessas regras aos professores a quem 
elas se dirigem como sujeitos ativos e aos 
alunos como sujeitos que recebem sua ação. O 

manual pedagógico Primeiras lições de coisas, 
de Calkins, tem nas orientações, nos conselhos 
aos pais e professores, as regras da educação e 
nelas a função dos sujeitos na relação educativa 
de acordo com as circunstâncias, ou seja, esse 
aspecto remete ao que pode ser dito e o que não 
pode em cada circunstância e ainda por quem 
de direito privilegiado (FOUCAULT, 1999).

Papéis convenientes são produzidos em 
um jogo de verdade experimentado por relações 
assimétricas para as quais os rituais são elementos-
-chave (FOUCAULT, 1984, p. 66). Essas relações 
baseadas em um jogo de verdade são tecidas 
pela função enunciativa de diferentes formas 
de discursos que “veiculam, numa espécie de ir 
e vir incessante, formas de sujeição e esquemas 
de conhecimento” (FOUCAULT, 1984, p. 101). Nas 
salas de aula, por exemplo, os sujeitos da educação, 
interpelados por professores a produzirem gestos 
específicos, repetitivos, cerimoniosos exercitam o 
ritual da lição.

Nas diferentes práticas educativas, o ritu-
al da lição opera como a regra da relação de as-
simetria, de autoridade na definição dos papéis. 
Aquele que orienta a ação e aquele que obedece. 
Antes da aula, o sinal da cruz e a recitação da 
oração, composta para este fim, e que deve ser 
escutada pelo professor e por todos os alunos, 
atentamente, de cabeça descoberta (CÓDIGO 
PEDAGÓGICO DOS JESUÍTAS, 2009, p. 102). Para 
algumas disciplinas, a regra da recapitulação: 

Durante meia hora, os alunos farão entre 
si uma recapitulação daquilo que acaba-
ram de ouvir em grupos de cerca de dez. 
Um dos condiscípulos, se possível, jesuíta, 
presidirá a cada uma das decúrias” (CÓDIGO 
PEDAGÓGICO DOS JESUÍTAS, 2009, p. 140).

Nessas relações, no momento do ritual da 
lição ordinária, existem as práticas do silêncio 
pelo aluno no momento adequado ao escutar 
a lição, saber a hora de falar, de perguntar, de 
se aproximar do professor e de interrogá-lo no 
momento adequado. Para outras, há dias em 
que, em um determinado momento, quando 
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terminada a lição, o professor permanece na 
sala, ou perto dela, ao menos durante um quarto 
de hora, para que os alunos possam se aproximar 
e interrogá-lo e para que, por vezes, ele próprio 
possa também interrogá-los sobre a lição e fazer 
com que a repitam (CÓDIGO PEDAGÓGICO DOS 
JESUÍTAS, 2009, p. 104).

O aluno faz a repetição da lição da 
véspera e a repetição da lição do próprio 
dia sempre do mesmo modo; o professor 
escuta, analisa, valora. Cada lição é feita por 
um só aluno na sua totalidade, ou por pares 
distribuídos a vários alunos, mas com uma 
ordenação valorativa: 

[...] primeiro os melhores, e depois também 
os outros repetirão os pontos mais 
importantes e os mais úteis, em resposta 
contínua ou interrompendo a cada pergunta 
do professor. (CÓDIGO PEDAGÓGICO DOS 
JESUÍTAS, 2009, p. 186).

 Nas lições diárias, nas da academia e, 
principalmente, nas públicas, de disputa e de 
teatro, observam-se, com a reserva de lugares 
distintos, separados dos externos para os jesu-
ítas e outros religiosos, os papéis de cada um 
no processo educativo (CÓDIGO PEDAGÓGICO 
DOS JESUÍTAS, 2009, p. 244).

É na ação ritualística e quase cerimoniosa 
que, de forma ritmada, diária, com uma postura 
de observador e registrador, professores e 
decuriões vão operando a diferenciação na 
relação pedagógica. O professor observa

[...] aqueles que parecerem mais aptos para 
cada matéria, mais doutos, mais diligentes 
e assíduos, e mais capazes de garantir 
o progresso dos estudantes. (CÓDIGO 
PEDAGÓGICO DOS JESUÍTAS, 2009, p. 58). 

Os decuriões nomeados pelo professor 
da disciplina assumem um papel singular de 
intermediários entre os colegas e o professor, 
pois têm como tarefa ouvir os seus companhei-
ros recitar de cor as lições, entregar depois as 

respectivas composições ao professor e anotar 
por escrito todos os casos em que cada um co-
meteu uma falta de memória, não fez o traba-
lho escrito, ou não trouxe o segundo exemplar, 
assim como observar tudo aquilo que o profes-
sor lhes prescrever (CÓDIGO PEDAGÓGICO DOS 
JESUÍTAS, 2009, p. 192). Essas ações indicam 
as relações assimétricas que estão explicitadas 
no conjunto de técnicas de poder, a exemplo de 
outras ações que vem complementar: disciplina 
de costumes, ensino da doutrina cristã, prêmios, 
disputas (debates, defesa de uma tese ou ques-
tão), fiscalização dos apontamentos dos alunos, 
lição de casa diária no caso da ratio studiorum.

O aspecto dogmático do verdadeiro se dá 
pelo status de quem define a ordem, no ritual 
da lição:

[...] depois de ler o título, o professor indicará 
brevemente a conclusão de São Tomás ou 
então dirá ‘São Tomás reponde negando ou 
afirmando’ [...] diga a conclusão principal 
de São Tomás e por fim também as outras. 
A cada conclusão acrescente alguma das 
razões do mesmo [autor], e explique de 
modo que os discípulos entendam que as 
distinções e argumentos de São Tomás 
têm mais força do que à primeira vista 
pode parecer. (CÓDIGO PEDAGÓGICO DOS 
JESUÍTAS, 2009, p. 126).

Sobre o ritual e ordem, Peirano (2002), ins-
pirada em Tambiah (1995), indica como o ritual 
pode ser identificado, inclusive por “uma ordena-
ção que o estrutura”, aspecto muito presente nas 
Primeiras lições de coisas. Nessa abordagem da 
lição, existe a relação ritualista da lição e a ordem. 
Aprende-se na lição não apenas um conteúdo de 
ensino, mas também o que significa a sua vez de 
falar, perguntar, dirigir-se ao mestre (CALKINS, 
1886, p. 227), a ordem da proposição, o modo 
de enunciar do mestre, a resposta instantânea da 
criança (tempo e espaço). Orienta-se na lição:

Dirigi-vos às creanças uma a uma. Estas, 
ao appelIo do mestre, ergam-se instan-appelIo do mestre, ergam-se instan-
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taneamente, e pronunciem o nome de 
algum dos objectos visiveis no recinto 
da escola. [...] Adestrem-se os alumnos, 
de modo que nenhum intervalie medeie 
entre o sentar-se um, delIes, e levantar-
-se [...] Preparae-o; de sorte que cada 
qual responda apenas se levante, sente-
-se logo após, e succeda-lhe o immediato. 
(CALKINS, 1886, p. 43).

O ritual da lição comporta uma ordem 
em um tempo, nesse sentido, a proposição é 
observar e seguir “na ordem natural mostrando 
assim a oportunidade propria de cada lição” 
(CALKINS, 1886, p. 56). Apresentam-se os 
passos a seguir nos exercícios para compreensão 
das figuras, e ainda alerta Calkins:

Em caso nenhum se altere a ordem, na qual 
se acham graduados os passos de cada as-
sumpto, não se encetem exercicios do segun-
do, ou terceiro passo, enquanto os alumnos 
não tiverem familiarizado com o primeiro 
passo do assumpto. (CALKINS, 1886, p. 56). 

Nessa ordem, eis o mestre que aponta, 
mostra, pergunta, faz ler, faz escrever, chama 
a atenção; o aluno que responde, lê, escreve, 
obedece. Identificam-se quem pergunta e quem 
responde e de forma adequada na relação de 
poder assimétrica. Quem escolhe o conteúdo, a 
forma, quem diz se está correto ou errado: 

O mestre (empunhando perante a aula um 
canivete): Que vem a ser isto? Os alumnos: 
Um canivete. Mestre: Que posso fazer com 
ele? Alumnos: Cortar; aparar; talhar varias 
coisas. (CALKINS, 1886, p. 37).

Outro aspecto é o hábito e a ação de 
recapitular já consolidada no ritual da lição no 
contexto da Ratio studiorum.

Familiarizados os meninos com a maior 
parte das formas que vimos, de expor 
nas lições precedentes, revela habitual 

ao applicarem praticamente as noções 
adquiridas, descrevendo fórmas de objectos. 
Esses exercicios servirão de recapitular as 
lições de fórma, e torná-las mais prestadias 
aos alumnos para depois que deixarem a 
escola e se forem entregar às lidas ordinarias 
da vida. (CALKINS, 1886, p. 158).

A repetição é tida como uma prática do 
ritual da lição operando no modo de aprender. 
Nesse sentido, surge a orientação: 

Repita-se tres ou quatro vezes a lição 
acerca de cada grupo de cores, de maneira 
que o menino seja levado a ampliar as suas 
observações, e habilitem-se a fornecer de 
objectos de cada côr listas mais extensas 
[…]. (CALKINS, 1886, p. 206).

No ritual da lição, o rememorar, recapi-
tular é um modo de ensinar: “Seja este ensino 
variado e completo como nos outros numeros, 
recapitulando-se cuidadosamente por meio de 
perguntas concernentes a numeros concretos” 
(CALKINS, 1886, p. 266).

Recapitulação das combinações – Bem 
ensina as combinações, pela maneira que 
ahi se deixa expendida importa recapitulá-
-las em ordem diversa. Constitue essa 
recapitulação tarefa apropriada a classe 
immediatamente superior àquella, em que 
primeiro se leccionaram essas combinações. 
As taboas seguintes indicam um plano 
conveniente para a recapitulação a que ora 
se allude. (CALKINS, 1886, p. 282-283).

Há também a recapitulação e variação 
como uma forma de capturar o aluno para o 
aprendizado, ou seja, como uma técnica de poder: 

[…] as recapitulações não hao de ser simples 
repetições da taboada, sob a mesma fórma 
em que se ensinou. Sem variedade não 
se capta a attenção das creanças […]. 
(CALKINS, 1886, p. 320).
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O ritual da lição exige um ritmo. Nesse 
sentido, recomenda-se como verdadeiro que 
“Haja a maior cautela em não atropelar, ou 
precipitar o ensino, nestes primeiros passos [no 
caso a lição de somar]” (CALKINS, 1886, p. 270).

Quem conhecer a compleição do espirito 
infantil e os processos por que adquire o 
saber, não cuidará em obter das creanças 
que vençam muito terreno de uma vez. Tal 
systema privaria o ensino do seu poder 
educativo da sua efficacia como cultura 
do entendimento do menino. A regra, 
nos primeiros passos de toda a instrucção 
primaria, ha-de ser sempre; apresentar as 
idéas, os factos, as difticuldades cada um 
de per si, de modo que cada embaraço 
naturalmente se resolva por sua vez. 
(CALKINS, 1886, p. 270).

Esse aspecto ritualístico da ordem diz 
da disposição do saber a ser ensinado como 
campo de conhecimento, mas diz também 
da disposição dos sujeitos desses saberes em 
relação ao conhecimento. Essa é a questão que 
desenvolvemos na seção que segue.

Gestos, comportamento e performatividade

Sontag (1987) observa o modo como 
o ritual opera, próximo do que se entende 
como jogo. Nesse sentido, o ritual pode ser 
concebido como um conjunto de normas, 
sendo que o jogo obedece ao esquema dessas 
normas, tal como a linguagem, entendendo 
que todo comportamento “é uma linguagem, 
um vocabulário e uma gramática da ordem” 
(SONTAG, 1987, p. 97). Nesse jogo, a lição é 
percebida como uma ferramenta do discurso 
pedagógico na normalização de saberes e de 
sujeitos. Essa normalização ocorre pela ação 
performativa da linguagem, que, por sua vez, 
se dá pelo funcionamento da linguagem não 
em termos denotativos, mas performativos, 
conforme Peirano (2002). Nesse aspecto, o 
ritual é visto como um sistema construído 

culturalmente, como um sistema comunicativo 
em contextos específicos; dito de outro modo, 
o ritual pode ser entendido como um complexo 
de palavras e ações em interconexão.

A eficácia do ritual, diz Peirano (2002), de-
riva do caráter performativo do rito em três sen-
tidos: no sentido de que dizer é fazer como ato 
convencional; no sentido de uma performance 
com uso de diversos meios de comunicação por 
meio dos quais os participantes experimentam in-
tensamente o evento e no sentido de remeter a va-
lores que são vinculados ou inferidos pelos atores 
durante a performance (PEIRANO, 2002, p. 27).

No ritual da lição, o gesto é importante, 
é um saber que deve ser aprendido. O gesto 
deve se tornar, pelo hábito, pela repetição e 
pela aprovação, familiar e regular e poder ser 
incorporado no seu cotidiano. Os gestos, tal 
como analisa Foucault (1984, p. 74), fazem parte 
da economia de poder que se instalou entre os 
séculos XVIII e XIX no contexto de grandes 
transformações como uma mecânica de poder 
que “em sua forma capilar de existir [...] atinge 
seus corpos, vem se inserir em seus gestos, suas 
atitudes, seus discursos, sua aprendizagem, sua 
vida quotidiana”.

No ritual da lição, o aspecto da 
performatividade no contexto da Ratio studiorum 
está na teatralização e simbolização das lições 
públicas com o louvor, as recompensas, os 
castigos, os prêmios, as insígnias de honra, no 
estímulo das relações de liderança e de rivalidade.

É nas lições públicas que a prática 
ritualística da lição toma força e visibilidade. 
Ao gesto do sinal da cruz antes de iniciar 
a lição ordinária, acrescenta-se o modo 
eloquente e elegante na lição pública. Em uma 
das orientações de regras da Ratio studiorum, 
afirma-se a orientação: “de tempos em tempos, 
em vez da lição ordinária, designe-se um 
dos alunos para expor de forma elegante e 
desenvolvida, algum passo mais conhecido 
da Sagrada Escritura” (CÓDIGO PEDAGÓGICO 
DOS JESUÍTAS, 2009, p. 116). “A eloquência 
tem em vista não apenas a utilidade do discurso 
mas também a sua elegância” (CÓDIGO 
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PEDAGÓGICO DOS JESUÍTAS, 2009, p. 198). 
Essas lições apresentam princípios regulares da 
ação ritualística: a teatralização, a simbolização, 
a performatividade.

As lições públicas eram mensais ou 
bimensais. Nessas lições, o ritual exigia elegância 
e eloquência para solução pública de um problema 
de matemática ou a declamação de um poema 
sempre na presença de um público alargado de 
filósofos e de teólogos. Depois da apresentação, 
submete-se à arguição. (CÓDIGO PEDAGÓGICO 
DOS JESUÍTAS, 2009, p. 146). Nesses dias de lições 
públicas com maiores solenidades, emblemas e 
poemas são afixados em lugares públicos e lidos 
previamente por duas pessoas designadas pelo 
reitor, as quais fazem a seleção das melhores 
(CÓDIGO PEDAGÓGICO DOS JESUÍTAS, 2009, 
p. 148). Nessas ocasiões, em que há a cena do 
espetáculo, que comporta o cuidado com as 
vestes, recomenda-se a elegância, aprimora-se o 
tom de voz. São realçados os atributos de quem 
apresenta, de quem julga, de quem é visto, de 
quem é olhado. Os espectadores julgam, observam 
a cena e a encenação, no jogo da encenação. Uma 
semântica apropriada dá a ordem das relações. 
Esse modo de lições públicas, muitas vezes em 
teatros, desempenhou um importante papel nos 
colégios e universidades dos séculos XVI e XVII, 
mas de modo particular na história da educação 
da Companhia de Jesus. Essas lições públicas 
exprimem mais do que a verdadeira paixão que 
as representações dramáticas despertavam, nos 
colégios e na sociedade (MIRANDA, 2009, p. 84), 
a nosso ver exprimem os aspectos ritualísticos 
da lição. Por exemplo, as lições públicas de 
estudantes de retórica, com a presença não 
apenas dos retóricos e dos humanistas, mas 
também dos estudantes das classes superiores 
(CÓDIGO PEDAGÓGICO DOS JESUÍTAS, 2009, 
p. 162). Nessas lições, todos tinham uma função 
na estratégia pedagógica principal: punição 
e recompensa. Os erros cometidos contra as 
regras são indicados de modo que possam 
ser emendados e são corrigidos por pares de 
adversários publicamente. Enquanto essa correção 
se faz publicamente, “cada aluno irá lendo e 

emendando individualmente a primeira cópia 
do seu trabalho (que deverá sempre existir, além 
daquela que se entrega ao professor)” (CÓDIGO 
PEDAGÓGICO DOS JESUÍTAS, 2009, p. 184). Aos 
que tiverem bons trabalhos, a recompensa. Aqui, 
a simbolização dos valores nas provas, a retirada 
da lição ordinária para um recinto público, a 
avaliação pública suportada em silêncio e a 
correção dos erros em público rememoram o 
supliciamento pelos erros, a emulação e o desejo 
de ser o Outro. A espera pela insígnia, emblemas 
recebidos de público, o elogio, a recompensa. O 
enfrentamento do momento com dignidade. 
Nessas lições, o ritual dos alunos sob a orientação 
do professor se dá não apenas em relação ao 
trabalho que será apresentado em público, mas que 
“os alunos treinem também a voz, o gesto e toda 
a sua actuação com a maior dignidade” (CÓDIGO 
PEDAGÓGICO DOS JESUÍTAS, 2009, p. 190).

Nas lições ordinárias, o ritual funciona 
para induzir a aprendizagem e o controle da 
personalidade humana pela doutrinação. O método 
celebrava o ritual da memorização, palavra por 
palavra, do material a ser assimilado. Confirma-
se o lema repetitio mater studiorum (o ritual da 
repetição é a mãe da aprendizagem). Eis, então, 
o ritual da lição e as relações entre instrutores e 
alunos marcadas pela submissão aos instrutores, 
num jogo de sentimento de dever, amor aos 
pais, desejo de louvor, temor da desgraça, 
recompensas e castigos, comportamento 
respeitoso, silêncio e compostura. Esses 
comportamentos e gestos fazem parte do ritual 
da lição do cotidiano ou ordinária.

Nas Primeiras lições de coisas, o 
comportamento é suscitado nas práticas ritualísticas. 
A lição e o modo de olhar e a justificativa “os olhos 
são a janela da alma” (CALKINS, 1886, p. 161). É 
possível identificar a memória discursiva desses 
enunciados: a civilidade de Erasmo de Rotterdam 
ao incluir o modo de olhar uma de suas lições 
sobre atitudes corretas e incorretas lembrando com 
os antigos que “a alma tem sua sede nos olhos” 
(ROTTERDAM, 2008, p. 125).

O modo de ser para leitura, no ritual da 
lição, que diz o lugar do corpo, a movimentação 
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do corpo, os gestos, a interação com o outro, 
dá-se tal como o conselho ao mestre: 

Ensinar a creança a pegar no livro; a 
passal-o a outrem; a segural-o, na attitude 
da leitura; a achar paginas a descobrir, 
destacadamente, no texto, palavras 
conhecidas; […]; a acertar com o logar da 
lição. (CALKINS, 1886, p. 449). 

Há uma proposição do modo de ler a 
lição, não apenas o conteúdo, mas o jeito de ler, 
o modo de se comportar com espontaneidade e 
independência:

Prosegui nestes mesmos exercicios, para 
ensinar a maneira de ler a lição. Não 
comeceis jamais a lição, lendo-a aos 
discipulos, uso que habitua os meninos 
a esperarem do mestre o pensamento 
expreso nas palavras e a arte de lel-as. 
Releva ensinar a ler de modo que o alumno 
adquira o habito de espontaneidade e 
independencia, a disposição de contar 
comsigo mesmo, que não tardará em se 
desenvolver, resolvendo-se na aptidão de 
ler à primeira vista novas lições, urdidas, 
em sua maior parte, de vocabulos já 
estudados. (CALKINS, 1886, p. 451).

Não são apenas maneiras de fazer a lição, 
mas proposições também sobre o modo de ser e 
de estar no mundo, já que indicam lições como: 
“[…] Cuidadoso. Devo ser cuidadoso com os 
meus livros. Obediente. Sou obediente, quando 
faço o que manda minha mãe. Attento. Procuro 
ser attento às minhas lições” (CALKINS, 1886, 
p. 453). Trata-se do ritual da lição e o discurso 
de performatividade do ator, o professor, mestre 
pelo dom, com o dom da sedução e da prática 
do entusiasmo.

No ritual da lição, há o ritual da palavra 
do aluno, da narrativa sobre si para dizer de 
seus sentidos, sua experiência: falar sobre o que 
comem, o que cheiram, o que apalpam, o que 
fazem, aonde vão, como vão, o que trajam, e 

também sobre o que não lhes agrada ver, o que 
não gostam de ouvir, o que não querem saborear, 
o que não desejam cheirar o que não estimam 
palpar, o que não lhes apraz fazer, aonde lhes 
agrada ir, etc. (CALKINS, 1886, p. 45). Há algo 
mais forte no processo de subjetivação do que 
o narrar a si mesmo, refletir sobre si? Foucault, 
em seus estudos sobre a escrita de si, observa 
que tais práticas, importantes na autonomia nas 
civilizações greco-romanas, foram assumidas 
“nas sociedades disciplinares pelas instituições 
religiosas, pedagógicas ou médica e psiquiátrica” 
(FOUCAULT, 2004, p. 265). Ou seja, não com a 
mesma função enunciativa da prática grega, e 
sim com uma função disciplinar.

Comentários finais

Pretendeu-se que esta análise 
possibilitasse um olhar sobre os aspectos 
ritualísticos da lição e sua relação com os 
processos educativos dos sujeitos da educação. 
Tendo como referentes o modo de problematizar 
os rituais de Foucault, Peirano e Sontag em 
seus aspectos mais amplos e o modo de analisar 
os rituais da escola de Rivière, dialogamos ao 
mesmo tempo com o debate sobre as pedagogias 
jesuítica e moderna, trilhamos um caminho 
na busca de chamar a atenção para a prática 
discursiva da lição tão cara e naturalizada 
no campo pedagógico. Para essa finalidade, 
fizemos a análise de duas discursividades 
importantes no campo pedagógico, a pedagogia 
jesuítica e a pedagogia moderna em seus textos 
de referência: a Ratio studiorum e uma das 
versões de Primeiras lições de coisas.

A lição não é apenas uma ferramenta 
pedagógica na transmissão de conteúdos. Como 
uma prática discursiva no campo educacional, ela 
tem função ritualística, seja no sentido de ordem, 
de atividade ou performatividade ao operar na 
formação dos indivíduos. Com isso, não se quer 
estabelecer uma relação de causa e efeito e nem 
dizer que as experiências da lição nos processos 
de escolarização têm uma continuidade, uma 
semelhança. O que é possível dizer é que, nas 
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discursividades analisadas, pode-se observar uma 
regularidade que se mantém no que se refere aos 
enunciados reitores desses aspectos ritualísticos, 
um dos primeiros aspectos sagrados oriundos do 
discurso religioso cristão. Há, no ritual da lição, 
elementos das práticas ritualísticas religiosas, a 
exemplo do sinal da cruz, do silêncio, das práticas 
de preparação, do gesto de abaixar a cabeça, da 
punição, da recompensa, das insígnias. Outro 
aspecto nessas discursividades é a função 
ritualística da lição na produção do discurso da 
verdade. A verdade é aqui entendida como “um 
exército móvel de metáforas, de metonímias, de 
antropomorfismos, de uma palavra, uma soma 
de relações humanas que foram [...] transpostas 
e que depois de um longo uso parecem a um 
povo fixas, canónicas e vinculatórias...” 
(NIETZSCHE, 1997, p. 221). Observamos também 
rituais transformados, atualizados, a exemplo 
das repetições, recapitulações resultantes de 
outros modos de pensar o conhecimento, outros 
modos de operar no processo educativo, outras 
articulações discursivas.

As práticas de performatividade, por 
exemplo, são diferentes nas discursividades 
analisadas: uma se move com mais foco no 
jogo da punição e recompensa e nos jogos de 
emulação, e a outra com as práticas de falar de 
si de forma repetitiva. Vale dizer que o ritual 

da lição, com seus jogos e regras, se mantém 
nos textos didáticos na cena enunciativa das 
tarefas, nas quais se propõem as narrativas de si 
a partir de modelos. Nos tempos recentes, esses 
rituais têm sido aprimorados nos processos 
de escolarização por meio de dispositivos 
curriculares como as histórias de vida, as cartas 
aos amigos, histórias pessoais, seja mediante 
histórias que falem de costumes, artes de ser 
e de viver de antepassados ou histórias de 
personagens. Para além das narrativas de vida, 
há uma gramática voltada para as situações 
de recuperação de autoestima, autoimagem, 
autonomia e de relação direta com a construção 
de subjetividades. Os modos de fazer a lição, 
mesmo mudando da mesa para o computador, 
exigem um ritual singular que vai operar 
no modo de organizar o tempo do sujeito 
escolarizado e, ao mesmo tempo, situá-lo no 
ritual do verdadeiro na lição.

Faz-se notar, contudo, que não se trata 
de valorarmos essas práticas e muito menos 
dizer que são ruins para a prática pedagógica. 
Trata-se mais de mostrar os rituais escolares 
como operadores de diferenciação, identidade 
e subjetividade, o que significa que o que está 
apresentado neste artigo deve ser entendido 
como um dos movimentos para análises futuras 
sobre a lição em seus diferentes aspectos.
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El profesor como catalizador de energía emocional 
frente a la ambivalencia del nuevo entorno
tecno-educativoI

Jesús Romero MoñivasII

Resumen

Este artículo pretende dos objetivos complementarios: por un 
lado, mostrar en el primer epígrafe las limitaciones constitutivas a 
los estudios teórico-empíricos que tratan de analizar los vínculos 
causales entre las tecnologías y la educación. Se intenta poner de 
manifiesto que tal empresa carece de un final feliz por sus propias 
limitaciones endógenas. Por otro lado, mostrar que, más allá de esos 
vínculos causales, hay una cuestión ineludible en el aspecto micro-
educativo: la co-presencia física de profesores y alumnos para generar 
rituales con alta energía emocional. Para ello, se utiliza el modelo 
de cadenas de rituales de interacción de Randall Collins (2004) y 
el modelo de autoeficacia docente de Pajares y Bandura. Se quiere 
poner de manifiesto que el papel del profesor universitario, además 
de la transmisión de información y contenidos (que exige un profesor 
con un papel activo en la investigación), es el de ser catalizador 
y generador de energía emocional en el aula, que requiere la co-
presencia física. Se concluye que dependiendo de los objetivos de los 
estudiantes a la hora de elegir sus estudios en cuestión, estos podrían 
virtualizarse completamente cuando sólo se busca la adquisición 
de contenidos, o deberán mantener la co-presencia física cuando 
los objetivos del estudiante rebasen lo puramente informativo, y 
busquen también la entrada en rituales de interacción en los que se 
transmitan emociones y energías que coadyuvan a la importancia de 
los contenidos intelectuales.
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Micro-rituales educativos — Enseñanza universitaria.
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Professors as emotional energy catalysts in the face 
of the ambivalence of the new techno-educational 
contextI

Jesús Romero MoñivasII 

Abstract

In this paper, I aim to achieve two complementary objectives. 
Firstly, to show the constitutive constraints to the theoretical and 
empirical studies which analyze the causal links between technology 
and education. I seek to evidence that such endeavor lacks a happy 
ending due to its own endogenous limitations. Secondly, I aim to 
evidence that, beyond these causal links, there is an inevitable issue 
in the micro-educational dimension: the physical co-presence of 
professors and students to generate successful rituals with high 
emotional energy. To this end, I use the interaction ritual chains by 
Randall Collins and the model of teacher self-efficacy by Pajares and 
Bandura. Thus, I stress that, besides transmitting information and 
content (which requires professors with active roles in research), 
the role of university professors is to be catalysts and generators of 
emotional energy in the classroom, which also requires their physical 
co-presence. I conclude that, depending on the objectives of the 
students when choosing their studies, these could be fully virtualized 
when students seek only content acquisition, or professors’ physical 
co-presence should be maintained when students’ goals go beyond 
purely informational acquisition and seek interactional rituals which 
transmit emotions and energy that contribute to the importance of 
intellectual content.
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Professor’s self-efficacy – Emotional energy – Technology and 
education – Education micro-rituals – University education. 
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Tecnología y educación: teorías 
claras y distintas para una relación 
oscura y confusa

Hace ya unas décadas el discurso sobre 
la educación es dominado por un conjunto 
de problemas que suele encuadrarse bajo el 
genérico paraguas de tecnología y educación. 
Pueden distinguirse dos clásicos bandos 
respecto a cualquier sistema socio-técnico: 
los optimistas y con tendencia a ver lo bueno 
(integrados o tecnófilos), y los más pesimistas 
y que manifiestan una inclinación a resaltar 
los aspectos más oscuros de lo tecnológico 
(apocalípticos o tecnófobos). Estos dos bandos 
están constituidos por representantes de todas 
las ciencias sociales, desde las más directamente 
vinculadas con la educación o la pedagogía, a 
disciplinas más alejadas como la filosofía. Entre 
medias, sociólogos, psicólogos, antropólogos, 
teóricos de la comunicación, economistas, etc. 
En general, la literatura teórica y empírica se 
ajusta a esa dicotomía, aunque somos cada 
vez más los que pensamos que la realidad se 
encuentra en un punto medio, caracterizado por 
la ambigüedad, la oscuridad y la ambivalencia. 
Las conclusiones tecnófilas o tecnófobas 
son la mayor parte de las veces demasiado 
aventuradas y muy sesgadas por los puntos 
de partida ideológicos de los investigadores: si 
uno quiere encontrar perniciosa la tecnología 
para la educación, encontrará los datos que lo 
confirmen; si se quiere defender la utilidad de 
la tecnología, también habrá datos disponibles1.

Parece que lo más adecuado es un punto 
medio, pero no deliberadamente neutral con 
la intención de acomodarse en la ambigüedad 
y eludir los fuegos cruzados del debate. Una 
zona media es el mejor punto de partida de 
una ciencia rigurosa y serena, alejada de los 
aspavientos y de los compromisos a priori. No 
sólo porque es una ley de las ciencias sociales 
1- Aunque he utilizado deliberadamente la dicotomía entre tecnófobos y 
tecnófilos, en realidad he mostrado en otro lugar (ROMERO MOÑIVAS, 2015) 
que esas etiquetas son abstracciones infundadas, y que lo que sucede 
en realidad es que las personas mostramos ambivalencias situacionales 
respecto a la tecnología. 

el hecho de que se necesita perspectiva histórica 
para poder valorar los fenómenos humanos, sino 
porque me parece que respecto a este confuso 
binomio de tecnología (¿qué es la tecnología?) y 
educación (¿qué es la educación?) encontramos 
una serie de limitaciones demasiado serias para 
que realmente pueda dirimirse el conflicto y 
pueda demostrarse que real y efectivamente la 
tecnología mejora o empeora la educación. Por 
ello, a menudo se hace ciencia dogmática de un 
objeto de estudio que es demasiado ambivalente, 
ambiguo y con un contorno poco claro. No hay 
cartesianismo posible para esta cuestión; no hay 
ideas claras y distintas que expliquen lo que en 
realidad es una relación oscura y confusa.

Como un intento de reflexión sobre este 
oscuro binomio educación-tecnología, quisiéramos 
tratar dos temas relacionados. En la primera parte, 
se exponen las razones que limitan los estudios 
actuales de las relaciones entre la tecnología y la 
educación. En la segunda parte, tratamos uno de 
los problemas esenciales de la educación frente 
a la ambivalencia de los nuevos entornos tecno-
educativos: el papel fundamental del profesor en la 
transmisión de Energía Emocional.  Aunque son dos 
grandes partes argumentativamente independientes 
entre sí, ambas están esencialmente conectadas 
por una razón de fondo: la primera parte muestra 
lo problemático que es estudiar las relaciones 
ambivalentes entre educación y tecnología. En 
la segunda, recogiendo esa enseñanza teórica, 
rescatamos la idea de la necesidad de la emergencia 
de rituales exitosos dentro del aula, para lo que el 
profesor debería de ser un catalizador de Energía 
Emocional, independientemente de los juicios 
sobre el ambivalente entorno tecno-educativo.

Limitaciones de los estudios 
sobre las relaciones tecnología y 
educación

Limitaciones respecto a la conceptualización de la 
tecnología

En este aspecto, el siglo de investigación 
teórico-empírica de los historiadores, 
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sociólogos y filósofos de la tecnología nos da 
algunas claves:

(a) La tecnología (no) es exclusiva 
de las sociedades modernas. Consciente o 
inconscientemente, en la mayor parte de 
la literatura sobre tecnología y educación 
se comete el error de dar por hecho que la 
tecnología es exclusiva de las sociedades 
actuales. Evidentemente, la tecnología 
digital e informática lo es, pero con ello se 
pasa por alto que siempre ha existido una 
tecnología relacionada con un modo de 
entender la educación. Por tanto, no es una 
novedad histórica el binomio entre artefactos 
y educación, al contrario: la historia muestra 
que constitutivamente ambas siempre han ido 
juntas, con sus luces y sus sombras.

(b) Asimetría entre lo social y lo 
tecnológico. Otro error es contraponer 
tecnología y sociedad (o educación) como dos 
ámbitos ontológicos diferentes. Sin embargo, 
la tecnología no nace, se desarrolla y difunde 
en un vacío social, sino que como han puesto 
de manifiesto la perspectiva contextualista 
(STAUDENMAIER, 1985) en historia, y la 
constructivista (PINCH; HUGHES; BIJKER,  
1997) y la teoría del actor-red (LATOUR, 
1992; LAW, 1992) en sociología, los procesos 
de innovación y desarrollo tecnológicos 
son procesos esencialmente sociales. Que el 
funcionamiento y construcción de artefactos 
sean asuntos técnicos, no significa que sean 
sociológicamente neutrales. Las luchas de 
poder entre grupos con proyectos de diseño 
de la misma o parecida tecnología, pone de 
manifiesto que ningún artefacto es neutral 
sino que lleva inscrita una visión del mundo 
más o menos conscientemente buscada, y por 
ello la construcción de los sistemas socio-
técnicos pertenece a las propias entrañas de la 
construcción social de la realidad (RAMMERT, 
2002; DEGELE, 2002), porque la tecnología no 
es lo otro distinto de la sociedad (JOERGES, 
2001). Esto implica que mucho antes de analizar 
qué posibles influencias tiene la tecnología 
sobre el ámbito educativo o de qué modo las 

personas asumen esas tecnologías, es necesario 
preguntarse qué concepción del mundo y qué 
pedagogía se encuentra cristalizada en el propio 
diseño de esas tecnologías educativas.

(c) Las tecnologías (no) son esencialmente 
artefactos técnicos. Otro de los errores es 
considerar que la tecnología es el artefacto 
discreto y concreto, como una pizarra digital o 
un ordenador. Las tecnologías nunca son objetos 
concretos aislados, sino que vienen entretejidos 
en sistemas socio-técnicos (HUGHES, 1997) o 
redes con otros artefactos, con seres humanos, 
con animales, con leyes, con patrones culturales, 
incluso con objetos inanimados como electrones 
u otro tipo de partículas (LATOUR, 1997). 
Piénsese en la electricidad o en un aeropuerto, 
pero también en lo que suponen las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) y el 
nuevo mundo digital. Es precisamente por este 
entretejimiento sistémico el motivo por el que se 
puede hablar de cierto determinismo tecnológico 
o, como lo llama Hughes (1996), momentum o 
inercia de los sistemas socio-tecnológicos cuando 
adquieren un gran tamaño y mayores vínculos 
con otros elementos del sistema. Es evidente 
que un ordenador por sí sólo no determina la 
sociedad ni la vida de un individuo, ni tampoco 
al sistema educativo. Pero si a ese ordenador le 
sumamos la nueva cultura digital, las normativas 
legales sobre gestiones a través de ordenadores y 
toda la miríada de pequeños artefactos que van 
asociados al sistema informático, ya no estamos 
hablando de un objeto concreto, sino de todo un 
entramado socio-técnico que se ha solidificado 
en el conjunto de la sociedad. La tecnología 
en abstracto no existe, igual que no existe la 
educación en abstracto, sino sólo los entramados 
socio-técnicos. Lo que se contraponen no son 
nuevos objetos concretos a otros viejos objetos 
concretos dentro del sistema educativo, sino 
sistemas socio-técnicos con unos objetos, unos 
determinados conocimientos, unos valores, 
unas culturas, unos objetivos, unas visiones 
del mundo, etc. a otros sistemas socio-técnicos 
alternativos, incluso aunque a veces compartan 
algunos de los mismos artefactos tecnológicos.
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(d) La influencia de la tecnología 
sobre el ámbito no técnico (no) es directa 
y uni-direccional. Finalmente, tanto los 
defensores como los críticos de las TIC 
en el ámbito educativo comparten en su 
mayoría la presuposición determinista de 
que la tecnología influye directamente en la 
educación, olvidando no sólo la realidad de los 
sistemas socio-técnicos, sino los procesos de 
apropiación social de la tecnología, que tiene 
ritmos propios y a menudo autónomos de los 
cambios tecnológicos.

Limitaciones respecto al vínculo experimental 
tecnología-educación

Hay un segundo conjunto de 
limitaciones que afecta radicalmente al vínculo 
experimental de los estudios, tanto optimistas 
como apocalípticos, que buscan los datos que 
confirmen sus posturas. Las limitaciones de 
tipo experimental tampoco son fácilmente 
eliminables con la mejora de los diseños 
técnicos, puesto que el problema reside en la 
ontología de fondo que subyace a esos diseños:

(a) Desde un punto de vista metodológico 
no es fácil discriminar la variable tecnología 
de otro tipo de variables que entran en juego 
dentro del éxito o del fracaso escolar, y más 
problemático aún es afirmar que existe causalidad 
y no meras correlaciones, incluso espurias. Los 
estudios empírico-cuantitativos que tratan de 
buscar correlaciones entre variables no dejan 
de caer en el peligro tantas veces advertido, 
de la artificial parcelación de la realidad en 
variables dependientes e independientes, 
abstracción hecha de la complejidad intrínseca 
de la ontología social. Ciertamente, el desarrollo 
de los métodos estadísticos hace posible tales 
discriminaciones de variables discretas, pero 
como gran parte de la sociología cualitativa 
y crítica ha puesto de manifiesto, el problema 
fundamental es que aunque metodológicamente 
es posible tal separación puede, aun así, suponer 
una traición ontológica y epistemológica a la 
complejidad de la realidad social.

(b) Desde un punto de vista epistemológico 
es un absurdo gnoseológico evaluar en 
abstracto el éxito o el fracaso escolar, según 
un tipo u otro de tecnología. Este concepto ha 
cambiado a lo largo de la historia y además es 
multidimensional. En los estudios histórico-
longitudinales, no tiene sentido afirmar que la 
existencia de un ordenador por cada niño en 
un aula les hace tener más éxito que a los niños 
que vivían a mediados de los años cincuenta del 
siglo XX, en el siglo XIX o en la antigua Grecia, 
por ejemplo; y en los estudios sincrónicos la 
argumentación se puede convertir en una falacia 
ideológica si no se explica qué criterio se está 
utilizando para medir el éxito o el fracaso: la 
memoria, la capacidad creativa, la resolución de 
problemas, la tendencia crítica, etc. Es dudoso 
que una tecnología, sea cual fuere, pueda 
correlacionar negativa o positivamente con 
todos y cada uno de esos criterios. Ciertamente, 
las conclusiones de los estudios más actuales 
tienen cuidado en afirmar que sus correlaciones 
se refieren a competencias clásicas o digitales, 
etc. Pero precisamente esto nos lleva a la 
duda de si acaso tiene algún valor ese tipo de 
conclusiones, más allá de que evidentemente 
el lápiz no es un buen artefacto para adiestrar 
en la escritura digital, y que el uso masivo del 
almacenamiento en un ordenador o el acceso 
a la información en la red con un sólo click 
quizá sea una mala tecnología para educar la 
capacidad de la memoria.

(c) Finalmente, desde un punto de vista 
ontológico permanece el problema general de 
qué entendemos por tecnología, puesto que el ser 
humano desde sus orígenes es esencialmente un 
ser entre objetos, y cada objeto o red de objetos 
ha exigido —desde las hordas primitivas— un 
conocimiento y una adaptación cambiante del 
aprendizaje. Por ello, si lo que se quiere afirmar 
es que en un mundo donde domina el ordenador 
tendrá más éxito quien sabe manejarlo mejor, no 
son necesarios estudios empíricos, puesto que lo 
mismo se podría decir de las sociedades en las 
que predominaba la lanza, la azada, el estribo, 
el cañón, el libro o la bicicleta. Por el contrario, 
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si lo que pretende afirmarse es que los niños que 
manejan tabletas digitales ya no querrán leer en 
libros de papel, o que el acceso a Internet puede 
distraer su atención de lo realmente importante, 
habrá que preguntar qué es lo importante y 
si en el mundo futuro eso seguirá siendo tan 
importante o pasará a tener la relevancia que, 
actualmente, tiene el conocimiento de la técnica 
de ordeño de vacas para un ciudadano de las 
megaurbes. No es fácil ironía, es más bien un 
problema de calado teórico. Esta es ciertamente 
la limitación más importante de las tres, puesto 
que es de donde brotan las diversas posturas en 
relación con todo el entramado socio-técnico-
educativo. Si no se explicita de forma clara qué 
tipo de conocimiento, qué modo de entender 
la educación y qué manera de aprehender la 
realidad se tiene, difícilmente puede hacerse 
ciencia rigurosa del conjunto del ecosistema 
tecno-educativo. Pero seguirán compitiendo 
paradigmas socio-técnico-educativos diferentes 
sin poder dirimirse empíricamente cual es 
superior a los demás.

Limitaciones respecto a la multi-dimensionalidad 
del objeto de estudio

Hay otras limitaciones que se refieren a 
la confusión de dimensiones. La sociología tiene 
necesariamente una epistemología situacional. 
En el ámbito de lo histórico y lo social la 
comprensión de un fenómeno debe situarse 
siempre en referencia a un contexto o a una 
situación. Esto supone rebajar el tono abstracto 
y universalizante de nuestras afirmaciones, 
relativizándolas a los contextos y situaciones 
donde adquieren sentido. Es innegable que la 
mayor parte de los estudios empíricos han ido 
refinando este aspecto tratando de discernir 
esos diversos niveles. Ahora bien, desde un 
punto de vista teórico es muy frecuente pasar de 
determinados estudios empíricos situacionales 
a generalizaciones más apresuradas.

Todo fenómeno social puede analizarse 
desde una dimensión micro, meso o macro. 
Obviamente, en el caso concreto que nos ocupa, 

es evidente que no es lo mismo la dimensión 
micro, por ejemplo, de los micro-rituales de 
los docentes, los discentes o la relación mutua 
entre ambos. Puede suceder que algunos autores 
atribuyan bondades a las tecnologías cuando 
se trata de enseñar (pizarras digitales), pero 
que consideren que otras tecnologías pueden 
distraer la atención de los estudiantes en sus 
casas (redes sociales), y otras que son ambiguas 
cuando vehiculan la relación profesor-alumno 
en un aula (correo electrónico, etc.). En la 
dimensión meso sucede lo mismo: los centros 
deben estar equipados con unas tecnologías, 
pero no con otras; o subgrupos de profesores, de 
padres y de alumnos, insisten en que sus centros 
deben estar bien surtidos tecnológicamente, 
pero no se ponen de acuerdo sobre cuales son 
los utensilios, cómo deben utilizarse y qué 
franja temporal de uso debe exigirse, así como 
qué tipo de contenidos y metodologías deben 
privilegiarse. Finalmente, hay otros factores de 
dimensión macro en los que suele coincidirse 
de manera más unánime: tanto tecnófilos como 
tecnófobos suelen estar de acuerdo -quizá 
por la propia evidencia histórica al respecto 
(TASSEY, 2007)- en que el país debe invertir en 
investigación y desarrollo, y que sólo aquellos 
países con competitividad tecnológica pueden 
tener crecimiento económico y generar empleo; 
de ahí que inversión en educación e inversión 
en tecnología parecen estar en armonía en la 
dimensión macro, mientras no se descienda a 
lo concreto. En todo caso, la dimensionalidad 
y contextualidad del fenómeno tecnológico 
refuerza las limitaciones constitutivas de los 
estudios empíricos basados en correlaciones 
entre artefactos técnicos y educación.

Limitaciones respecto a la claridad y distinción del 
objeto de estudio

Lo que hemos expuesto hasta aquí 
supone que difícilmente puede dirimirse el 
conflicto entre los diversos bandos y posturas 
respecto a las relaciones entre la tecnología y 
la educación, debido a limitaciones que son 
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constitutivas al objeto de estudio. Hay una 
suerte de incompletitud que impide formular 
teorías claras y distintas con carácter apodíctico. 
La ambivalencia es más cercana a la realidad 
(FERNÁNDEZ ENGUITA, 2013).  Hemos insistido 
recientemente (ROMERO MOÑIVAS, 2013b) que 
el debate en torno a tecnófilos y tecnófobos 
respecto a la educación es una simplificación 
grosera de un lucha más compleja, con diversos 
bandos, con promiscuidades ambivalentes entre 
ellos y que obedece más bien a concepciones 
de fondo alternativas, irreconciliables y, por 
lo mismo, inconmensurables. No habrá 
datos científicos que puedan cortar el 
nudo gordiano de la lucha, de ahí que no 
puedan sacarse conclusiones propositivas 
y normativas de estudios puramente 
descriptivos en los que, además, se incurre 
en todas las limitaciones anteriores.

No hay dos bandos enfrentados, sino 
que hay un espectro mucho mayor que supone 
que cada grupo en conflicto tiene tres frentes 
de ataque/defensa en torno a los cuales tiene 
que hacer elecciones: el tipo de conocimiento, 
el tipo de redes tecnológicas y el tipo de sistema 
de organización-metodología de la educación. 
Por ello, habrá tantas posibilidades como 
combinaciones diferentes entre esas distintas 
variables. No hay una sola dirección, sino una 
rejilla de posibles alternativas. No es obligatorio 
aceptar el paquete completo: uno puede querer 
que su conocimiento sea de un tipo o de otro, 
sin que eso suponga aceptar que tengan que 
cambiar las tecnologías o las organizaciones 
de la educación a través de las cuales aprender 
ese conocimiento. Por ello, decir que ciertas 
tecnologías fomentan o inhiben determinadas 
competencias (sean clásicas o digitales), no 
puede hacerse en un vacío abstracto, en una 
supuesta neutralidad objetivo-científica. No hay 
un enfoque funcional o neutral que nos diga cual 
será el mejor arreglo socio-técnico-educativo del 
futuro, sino que hay un conflicto relativista en 
el que los intereses enfrentados construyen sus 
realidades legitimándolas con datos científicos. 
La historicidad y situacionalidad humana es, 

en este punto, inquebrantable e insuperable 
epistemológicamente.

Energía emocional en medio de 
los micro-rituales en el aula

Con esa conclusión de fondo, en esta 
segunda parte nos centraremos en exponer lo 
que consideramos (por tanto, es nuestra elección 
dentro de este conflicto relativista) que es un 
rasgo importante de la educación: la creación 
de rituales educativos exitosos con altos niveles 
de energía emocional. En la primera parte ha 
quedado claro que en cierto modo es estéril entrar 
en luchas sobre si los nuevos entornos socio-
técnicos son educativamente mejores o peores. A 
pesar de los esfuerzos empíricos no es posible una 
respuesta que no sea estrictamente situacional 
y cargada de interpretaciones a priori. Sin 
embargo, creemos que hay un rasgo importante 
de los nuevos entornos tecno-educativos que 
nos gustaría tener en cuenta aquí: la posibilidad 
de una virtualización completa de la enseñanza 
a través de plataformas digitales totalmente 
online (que transforma tecnológicamente lo 
que a mediados del siglo XX era simplemente 
educación a distancia) y sus consecuencias. La 
enseñanza clásica a distancia y la moderna online 
tienen un papel fundamental en la expansión 
de la movilidad psíquica moderna gracias al 
mayor acceso de más capas de población a la 
información y el conocimiento. Por ello es 
miopía histórica rechazar las mejoras que la 
enseñanza a distancia y virtual han supuesto 
en el último siglo. Como bien advirtió ya hace 
cuatro décadas Peters (1998, 2004), el nacimiento 
de la educación a distancia toma como modelo 
los procesos industriales, y sólo una sociedad 
industrial pudo generar la educación a distancia, 
de la misma forma que sólo una sociedad post-
industrial ha podido forjar una educación online 
virtualizada. El gran acierto de la teoría de Peters 
es que reconoce las peculiaridades propias de 
la educación a distancia y/o online, su carácter 
sui generis, en el que muchos de los métodos 
tradicionales de interacción cara a cara quedan 
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obsoletos y sin sentido. En realidad, ese tipo 
de enseñanza no es simplemente otro modo 
de enseñar, sino que a él subyace otro modo 
de comprender el conocimiento, es otro mundo 
pedagógico diferente. Por este motivo, nuestro 
interés no es estudiar la enseñanza virtual o 
a distancia per se, sino reflexionar sobre un 
hecho aparentemente evidente, pero a menudo 
no explicitado: es más difícil que a través de la 
virtualización (o la clásica educación a distancia) 
se puedan generar rituales emocionales entre 
profesores y estudiantes. Por ello, habrá que 
situar en su contexto, qué se busca en concreto 
con cada tipo de educación: presencial, semi-
presencial, a distancia y virtual. No obstante, 
aquí sólo se quiere defender la ineludible 
importancia de la co-presencia física en una 
educación universitaria que no quiera ser 
simplemente una transmisora de información. 
Para ello recurriremos a la teoría ritual de 
Randall Collins (2004).

El concepto de ritual de interacción y de Energía 
Emocional (EE)

En sociología se distingue entre 
interacción e interdependencia. La primera hace 
referencia a las interacciones micro-situacionales 
en las que la co-presencia física y la corporalidad 
son elementos necesarios y constituyentes, en 
tanto que en la interdependencia (ELIAS, 1970; 
ROMERO MOÑIVAS, 2013a) las relaciones 
sociales se amplían para incluir aquellas cadenas 
de relaciones macro que vinculan a las personas 
más allá de una relación estrictamente física. 
Pero ¿qué importancia tienen los micro-rituales 
físicos para la educación? Para responder 
expondremos, en primer lugar, el concepto 
de ritual de interacción; en segundo lugar, 
explicaremos el constructo teórico de la auto-
eficacia docente, con el objetivo de relacionar 
ambas cosas.

El punto de partida es la constatación 
de que las personas tienen multitud de 
interacciones cara a cara a lo largo de su día 
y de su vida, unas influyendo en otras, en una 

cadena continua que se retroalimenta. Collins 
ha elaborado una teoría de las cadenas de 
rituales de interacción (RI), que en su forma más 
acabada puede resumirse en cuatro ingredientes 
o condiciones iniciales (1-4), y cuatro resultados 
(4-8) (COLLINS, 2004). Los ingredientes: (1) 
Reunión física de participantes, (2) barreras 
que excluyen a los outsiders, (3) foco mutuo de 
atención y (4) un tomo emocional compartido. 
Los resultados: (5) sentimientos de afiliación 
al grupo, (6) objetos sagrados o emblemas 
simbólicos, (7) Energía emocional y (8) 
sentimientos morales de lo correcto e incorrecto 
(ROMERO MOÑIVAS, 2013c).

Por lo tanto, un ritual de interacción es 
una reunión física de personas que desarrollan 
un foco de atención y que entran en un ajuste 
mutuo de micro-ritmos corporales y emociones. 
Existen dos grandes tipos de rituales: por un 
lado, los rituales naturales en los que hay una 
carga menor de procedimientos estereotipados, y 
por otro, los rituales formales, que se inician con 
un complejo de procedimientos ceremoniales y 
que se basan en una codificación más estricta 
de las diferentes actuaciones de las personas 
implicadas en ellos. No es lo mismo un ritual 
de dos amigos que se encuentran en la calle o 
un ritual de defensa de tesis doctoral. Ambos 
pueden ser rituales exitosos o fracasados, es decir, 
pueden conseguir o no generar las emociones 
unificadas que pretendían (COLLINS, 2004). En 
el caso del ritual que se desarrolla en un aula 
entre el profesor y sus estudiantes, es una mezcla 
de elementos protocolarios y naturales; no 
obstante, una tesis básica de este artículo es que 
el profesor tendrá más éxito en la generación 
de un ritual exitoso con los estudiantes cuanto 
más natural y menos formal sea (o parezca) su 
actuación en el aula, dando por hecho que desde 
un punto de vista sociológico no hay nunca 
un ritual absolutamente espontáneo y natural 
sin cierta carga de construcción y actuación 
(GOFFMAN, 1994); mientras que la enseñanza 
virtualizada tenderá a ser más protocolarizada, y 
por lo mismo más formal. De hecho, el concepto 
de distancia transaccional de Moore (2005, 
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2007) implica que la brecha de comunicación e 
incomprensión que se genera por la separación 
física de la educación a distancia, sólo puede ser 
minimizada aumentando las variables diálogo y 
estructura: es decir, la relación profesor-alumnos 
y la organización formalizada del curso.

Independientemente de ello, hay dos 
elementos básicos para comprender la aplicación 
sociológica de los rituales de interacción: 
(1) Para Collins (2004) la corporalidad y el 
foco mutuo de atención en la sintonización 
(entrainment) es un requisito indispensable 
para un ritual, puesto que aumenta la 
intensidad de las emociones compartidas y el 
ajuste de los micro-ritmos de la interacción, 
y señala y confirma el foco de atención. Por 
ello, los diversos encuentros físicos tanto en 
rituales de diversión como de condolencia, así 
como las celebraciones deportivas e, incluso, la 
transmisión de la cultura o la enseñanza en la 
formación oficial, son esencialmente rituales 
que requieren co-presencia física, aunque los 
nuevos medios electrónicos hagan posible la 
ritualización a distancia, pero con resultados 
de menor nivel de intensidad, solidaridad y 
sacralidad de los símbolos. La corporalidad, 
en definitiva, facilita la hiper-sintonización de 
los ritmos corporales y emocionales entre las 
personas y su atención en un foco compartido.
+
La autoeficacia del profesor y su Energía Emocional

Nuestra visión del profesor como 
catalizador de Energía Emocional encuentra 
otro asidero teórico-empírico en los estudios de 
autoeficacia (self-efficacy) docente de autores 
como Frank Pajares (1996), Albert Bandura (1977) 
y, en España, por ejemplo Leonor Prieto Navarro 
(2007). La autoeficacia docente -un constructo 
teórico que, siguiendo a Bandura, se define como 
“los juicios de cada individuo [profesor] sobre 
su capacidad, en base a los cuales organizará 
y ejecutará sus actos de modo que le permitan 
alcanzar el rendimiento deseado” (1977, p. 193) 
- tiene repercusiones sobre el modo en que el 
profesor enseñará y, por lo tanto, influirá en el 

aprendizaje del alumno. Por este motivo, conocer 
el modo en que los profesores perciben su 
capacidad de enseñar, de influir en los alumnos, 
sus creencias pedagógicas, etc., es necesario para 
mejorar la docencia y el aprendizaje.

En este sentido, es habitual entre los 
teóricos de la educación considerar un conjunto 
básico de rasgos que tanto alumnos como 
profesores consideran como características 
necesarias para la alta calidad de un profesor 
universitario: 1) Conocimiento de la materia; 
2) Habilidades o destrezas pedagógicas; 
3) Relaciones interpersonales; 4) Relación 
docencia-investigación; 5) Características de 
personalidad. La investigación y el dominio de la 
materia están más relacionados con la cuestión 
de la transmisión de contenidos. Es común 
que incluso un alumno de primer curso de 
carrera sepa distinguir un profesor actualizado, 
informado, que investiga, que publica libros y 
que, por lo mismo, es capaz de transmitir un 
contenido de mayor calidad. Ahora bien, esta 
pura transmisión de información o contenido 
es sólo una de las dimensiones de lo que se 
considera ser buen profesor. La otra dimensión 
tiene que ver con lo que hemos llamado ser 
un catalizador de energía emocional y que 
incluiría las habilidades pedagógicas, las 
relaciones interpersonales y los rasgos de 
personalidad (aunque estos últimos podrían 
quedar fuera del modelo). Este segundo 
conjunto de habilidades no tiene que ver tanto 
con el contenido que se transmite, sino con la 
capacidad emocional de transmitir no sólo esos 
contenidos, sino cosas más intangibles como 
la motivación, la pasión de lo que se dice, la 
confianza en los alumnos y cierto liderazgo 
interpersonal. Lo emocional y pasional es 
también un rasgo esencial de toda excelencia 
docente y, por ello, ambas dimensiones son 
igualmente necesarias: difícilmente se podrá 
ser buen profesor universitario si se conocen 
muy bien los contenidos y se investiga mucho, 
pero falta la comunicación físico-emocional de 
los aspectos interpersonales. Pero tampoco lo 
será aquel que con destrezas comunicativas y 
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emocionales excelentes, carece, sin embargo, 
de un equilibrio entre docencia-investigación 
así como el dominio de los contenidos. De 
hecho, los estudios neurológicos han venido 
insistiendo en este contexto emocional de toda 
racionalidad humana sana y normal desde el 
clásico estudio en los años noventa de Antonio 
Damasio (2006). En el ámbito hispanohablante 
el neurólogo Francisco Mora ha insistido 
repetidamente que los hechos son ciegos para 
el cerebro si no pasan por la interpretación 
emocional del sistema límbico (MORA, 2014). 
De ahí que afirme repetidamente en los medios 
de comunicación sólo puede aprenderse aquello 
que se ama.

Es instructivo a este respecto que el 
propio Randall Collins (1998) en su teoría 
sobre las dinámicas de las redes intelectuales, 
constate que las grandes figuras intelectuales 
siempre proceden del discipulado de otras 
grandes figuras. Estas redes verticales tienen 
un sentido muy claro: a través de ellas, de 
los maestros a los discípulos, circulan tres 
mercancías: energía emocional, capital cultural 
y conocimiento de la estructura de oportunidad 
del campo intelectual. Si desechamos la última 
por ser más propia de las relaciones que tienen 
que ver con lo académico en su dimensión de 
carrera docente e investigadora, es significativo 
que las otras dos grandes mercancías sean, 
precisamente, las dos dimensiones a las que 
se hacía referencia más arriba. Los grandes 
profesores no sólo transmiten capital cultural 
o energía emocional apasionada, sino ambas a 
un tiempo.

Se reproduce la clásica dicotomía entre 
el mero profesor y el maestro, entre el decir 
y el mostrar. Wittgenstein en su Tractatus 
precisamente juega con esta doble dimensión 
entre lo que puede ser dicho (sagen) y lo que 
puede ser mostrado (zeigen), lo que pertenece 
al mundo lógico-argumentativo y lo que 
pertenece al mundo del sentido (Mèlich, 2010). 
Lo que puede ser dicho siempre está vinculado 
a lo que tiene significado, es decir, lo que puede 
ser dicho pertenece a la esfera de lo racional e 

informativo. En tanto que aquello que puede 
ser mostrado pertenece al ámbito del sentido, 
de lo que sólo puede aprenderse a través de 
la convivencia entre personas, en compañía 
corporal, a través del ejemplo humano. Por 
ello, la dicotomía entre decir y mostrar no tiene 
nada que ver entre lo que puede ser hablado 
o visto. De hecho, un experimento químico es 
algo que se ve, pero pertenece por su cualidad 
informativo-objetiva al ámbito de lo dicho; se 
puede aprender un experimento en un video 
de Youtube sin necesidad de convivir con el 
químico. En realidad, los contenidos pueden ser 
transmitidos, pero la Energía Emocional sólo 
puede ser mostrada y transmitida en medio de la 
co-presencia física de los rituales de interacción 
entre profesor-alumno. Un mero transmisor de 
información es un profesor erudito, un mero 
transmisor de energía emocional es un profesor 
de buen rollo, un transmisor de ambos es un 
maestro. En realidad, para que exista un ritual de 
interacción exitoso dentro de un aula, el profesor 
debería de manifestar esa doble cualidad.

La Energía Emocional del profesor no 
es un mero poseer para sí mismo, sino que es 
una de las mercancías que se transmite junto al 
capital cultural. A menudo el fracaso del ritual 
educativo (que puede traducirse en suspenso, en 
absentismo en el aula, en distracción, en falta 
de motivación, etc.) tiene que ver precisamente 
con que el alumno no recibe la suficiente EE del 
profesor, bien porque este no la posee él mismo o 
porque no es capaz de generarla colectivamente. 
Por este motivo, la virtualización completa (no 
hablamos de simple mediación técnica) de la 
enseñanza no es útil cuando lo que se pretende 
es generar rituales de interacción exitosos. Las 
TIC son un instrumento muy adecuado para 
la transmisión a distancia de lo que puede ser 
dicho, pero no de lo que puede ser mostrado, de 
ahí su ambivalencia constitutiva. De hecho, el 
malestar clásico de Holmberg (2003), desde los 
años 60, hacia la educación a distancia y la actual 
online reside precisamente en su percepción 
de que a menudo este tipo de enseñanza sólo 
se centra en la adquisición de información de 
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manera solitaria. No es casual que él mismo 
considere que es necesario introducir elementos 
como la empatía, la conversación amistosa y 
la interacción continua entre el profesor y 
sus estudiantes. En realidad Holmberg detecta 
que la co-presencia física transmite algo que 
no es informativo, sino emocional-personal. 
Ahora bien, el problema es que ciertamente 
en la educación online y a distancia se puede 
disminuir la deficiencia emocional con esas 
estrategias comunicativas, pero nuestro 
argumento es que no pueden hacerlo con la 
misma fuerza e intensidad que en la enseñanza 
co-presente.

Por supuesto, no todas las relaciones 
sociales exigen co-presencia física. De la misma 
forma, no todos los objetivos educativos exigen 
rituales de co-presencia física: si el objetivo 
educativo de una persona es la adquisición 
de información, de lo que puede ser dicho, 
entonces la virtualización digital es un modo 
excelente, rápido, descentralizado y ubicuo para 
adquirirlo. Leer libros o navegar por la red es 
quizá la mejor forma de acumular información 
y conocimiento, e incluso destrezas técnicas 
(abundan los cursos virtuales de mecanografía 
e idiomas). Ahora bien, es significativo a este 
respecto, que los propios intelectuales, a pesar 
de lo fácil que sería mantener redes académicas 
de transmisión de información a través de 
Internet, el intercambio de libros, artículos, 
etc., no han dejado de mantener rituales de 
co-presencia desde sus mismos orígenes: 
sigue habiendo cientos de congresos cada año, 
seminarios, reuniones de grupos de trabajo, 
jornadas, etc. La explicación es suficientemente 
intuitiva, y nos la da el propio Collins (2004): 
en esos encuentros físicos y corporales se 
transmite algo más que contenido intelectual 
e informativo; se transmite EE para seguir en 
la lucha académica, se transmite pasión por el 
campo de estudio, y con ello se generan rituales 
de interacción que pueden elevar la EE tanto de 
los novatos académicos como de los gurús; esa 
recarga de EE permite a los intelectuales que 
después, durante la mayor parte del año, pasen 

largas horas solos, sentados en sus ordenadores 
y rodeados de libros.

Así, pues, tener alta autoeficacia -según 
Pajares (1996) y Bandura (1977)- es muy 
semejante a tener alta Energía Emocional, 
según el modelo de Collins (2004). La diferencia 
entre los profesores con alta autoeficacia y 
alta EE radica, precisamente, en que sienten 
que son capaces de transmitir algo más que 
pura información2. Los estudiantes perciben 
y reciben esto, produciéndose un contagio 
emocional entre ellos. Ciertamente, la EE puede 
ser almacenada en símbolos que periódicamente 
alimenten de nuevo a los sujetos. Pero ese 
almacenamiento es subsiguiente al ritual 
generador. Así, un aula se puede convertir en 
un ritual exitoso, cuando profesor y estudiantes 
salen de él con elevados niveles de EE, motivado 
uno respecto a su trabajo y motivados los otros 
respecto a sus estudios. La fuerza del ritual 
deriva en gran parte de ese carácter corporal 
y físico del encuentro. La carga emocional es 
más difícilmente alimentada de forma vicaria 
a través de medios tecnológicos a distancia, 
aunque técnicamente se haya podido redefinir 
la espacialidad clásica.

Esta concepción de la enseñanza 
en co-presencia no es puro romanticismo 
trasnochado. Al contrario, la fundamentación 
neurofilogenética es importante a este respecto. 
Los seres humanos somos más semejantes a 
los solitarios simios (ape) que a los gregarios 
monos (monkey), debido a que carecemos de bio-
programadores que naturalmente nos faciliten la 
construcción de vínculos sociales. Estos vínculos 
sociales que son, sin embargo, esenciales para 
la vida humana se producen trabajosamente, 

2- También es cierto que en muchas ocasiones un profesor puede 
sentir baja autoeficacia o baja EE precisamente porque no domina los 
contenidos teóricos de la asignatura y se siente vulnerable. No obstante, 
este rasgo suele ser pasajero: bien por la juventud del docente, bien porque 
circunstancialmente se ha visto obligado a encargarse de un temario 
alejado de sus conocimientos e intereses, bien porque finalmente consigue 
dominar los contenidos. Por el contrario, cuando hablamos de un profesor 
que habitualmente (incluso a lo largo de su vida profesional) muestra poca 
EE se debe, normalmente, al hecho de que se cuestiona radicalmente su 
capacidad como maestro, es decir, como conjugando en sí mismo las dos 
dimensiones (lógico-informativa y físico-emocional), y por ello incapaz de 
transmitir la necesaria EE.
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comenzando siempre en la co-presencia física 
a través de capacidades neurológicas (que han 
emergido evolutivamente) que capacitan a las 
personas a presentar ellas mismas y recibir de las 
otras señales que permitan asumir mutuamente 
roles, emociones, culturas, estatus, atribuciones, 
etc., que generan dinámicas emocionales 
compartidas. De esos vínculos primeros se 
abrirá la posibilidad de generar relaciones 
que pueden mantenerse a distancia por 
procedimientos formalizadores impersonales. 
Pero la co-presencia física es imprescindible 
para la generación de vínculos emocionales 
fuertes (TURNER, 2013; TURNER; MARYANSKI, 
2013). Ciertamente, el nivel de generación de 
emociones que permite la mediación técnica 
está condicionado culturalmente, dependiendo 
de las diferentes concepciones sobre lo que debe 
o no hacerse necesariamente a través de la co-
presencia o no. No obstante, esto no cuestiona 
el argumento general de que las emociones 
adquiridas a través de la co-presencia física 
son más fuertes, al menos en el actual nivel 
de desarrollo cerebral de la especie humana. 
Nuestra afirmación sigue siendo situacional 
y contextual: no se niega que el desarrollo 
tecnológico pueda generar evolutivamente 
nuevas estructuras neuro-biológicas que hagan 
prescindible la co-presencia para la generación 
de vínculos emocionales fuertes. Pero en este 
nivel de evolución biológica, si de lo que se trata 
es de generar completos rituales educativos entre 
profesores y estudiantes, la co-presencia física es 
más adecuada que la virtualización completa.

Conclusión:  la ambivalencia del nuevo 
entorno tecno-educativo: lo presencial y 
lo virtual

Como he puesto de manifiesto en la 
primera parte del artículo, los estudios actuales 
que tratan de realizar correlaciones entre las 
nuevas tecnologías y determinados aspectos 
educativos fallan muy a menudo en reconocer la 
ambivalencia y complejidad inherentes al nuevo 
entorno tecno-educativo. Las investigaciones 

que tratan de zanjar si la tecnología moderna es 
buena o mala para la educación o si aumenta o 
disminuye el éxito escolar, fallan en incorporar 
la ambivalencia como un rasgo constitutivo 
del ser humano y de todas sus creaciones 
históricas (ROMERO MOÑIVAS, 2015b). De 
ahí que nuestra reflexión no haya tratado 
sobre la incorporación o la eliminación de 
determinados artefactos tecnológicos (no hay 
educación sin algún tipo de mediación técnica), 
o de determinados saberes, o de determinados 
modelos de sistemas educativos, etc.; sino algo 
que debería de ser transversal a todo tipo de 
educación: la transmisión y adquisición mutua 
de energía emocional entre los profesores y los 
alumnos. Aunque esta energía emocional sólo 
puede ser adquirida de manera fuerte a través 
de la co-presencia física, eso no significa que 
se deban rechazar las propuestas de formación 
virtuales y el uso de artefactos mediadores 
a distancia cuando los objetivos educativos 
son más limitados, como adquirir contenidos 
informativos o conseguir cualificaciones y 
certificaciones, o como complemento de los 
rituales de co-presencia. De hecho, la adaptación 
a los nuevos tiempos es un rasgo de lo humano, 
siempre en continua evolución. Por esto, la 
propuesta de la co-presencia física y del profesor 
como catalizador de energía emocional no tiene 
como su modelo la mera presencialidad de la 
educación clásica, ni como su contra-modelo la 
actual educación virtualizada:

Lo primero, porque como ya he indicado, 
no basta la mera presencialidad del profesor para 
que se consiga la transmisión de la EE en el aula: 
la co-presencia física es una condición necesaria, 
pero no suficiente. El ejemplo más evidente es 
que desde los inicios de la educación hasta ahora 
la enseñaza generalmente ha sido presencial: sin 
embargo, muy pocos profesores universitarios 
han sido considerados maestros o, en general, 
pocos han alcanzado la excelencia docente en 
el sentido indicado anteriormente. Así, pues, 
el modelo del profesor como catalizador de 
energía emocional no tiene su fundamento en la 
clásica presencialidad -en la que es común que 
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se produzca también la distancia transaccional 
de Moore (2007)-, sino que defiende algo más 
allá que un profesor en un aula transmitiendo 
información (mucha y obsoleta), como ha venido 
ocurriendo a menudo. La enseñanza en el aula 
tiene algo de teatral, y como toda representación 
teatral el objetivo es la emergencia de emociones 
compartidas entre actores y público. El profesor 
es como un actor que busca hacer partícipe de la 
obra a los estudiantes, para que no sean meros 
receptores pasivos del libreto.

Respecto a lo segundo, mi propuesta no 
tiene como enemigo a batir el nuevo entorno 
digital, su aprendizaje ubicuo, difuso, invisible, 
en movilidad, etc. (FERNÁNDEZ ENGUITA, 
2013). Al contrario, este ecosistema o entramado 
socio-técnico-educativo es una nueva forma de 
comprender el mundo del conocimiento, de la 
enseñanza, del aprendizaje, de la transmisión 
de información, que permite una ventana más 
amplia con la que mirar el mundo, lejos, pues, 
de la tendencia a capturar el conocimiento en 
manos de unos pocos administradores de los 
saberes sagrados, o de lo que según ellos debe 
o no debe ser enseñado o aprendido, aquello en 
lo que hay que centrar la atención y lo que la 
distrae. Lo que he querido poner de manifiesto 
es que este nuevo entorno en su vertiente más 
virtualizada no parece capaz de transmitir 
aquellos otros contenidos intangibles que son 
más sólidamente mostrados a través de la co-
presencia física y de la convivencia personal, 
que dichos a través de lo lógico-argumentativo. 
En realidad, algo de esto ya es doctrina común 
incluso en algunos Master virtuales o cursos 
online, que suelen proponer algunas sesiones 
presenciales, reuniones o encuentros informales 
entre profesores y alumnos. Así, pues, el modelo 
de la co-presencia no invalida el nuevo entorno 
tecno-digital, sino que trata de situarlo en su 
ámbito apropiado, rescatando para sí lo que 
de bueno tiene en cuanto a descentralización, 
amplitud de información y ensanchamiento de 
la mirada al mundo.

Por ello, siempre hay que preguntarse qué 
objetivos busca una persona cuando se matricula 

en unos estudios formalizados. Es significativo 
que muchos alumnos de la UNED (Universidad 
Nacional de Educación a Distancia en España), 
con más edad de la habitual para iniciar estudios 
y con más obligaciones personales, familiares 
y laborales, saquen tiempo para poder ir a las 
clases presenciales que les llenan, que les motivan 
luego para poder estudiar solos y para adquirir 
EE a través de las interacciones con profesores y 
compañeros. Por supuesto, si el objetivo es tener 
un título o acumular determinadas informaciones, 
no es necesario este tipo de rituales físicos. Y 
luchar contra eso sería tan irracional como luchar 
contra la lectura sosegada y solitaria de libros 
tradicionales. Pero hay otros objetivos que buscan 
los estudiantes que tienen que ver precisamente 
con su constitución como personas y su adquisición 
de pasiones vitales que sólo pueden lograrse a 
través de la corporalidad de las asambleas rituales 
físicas. A fin de cuentas, estamos muy lejos 
del pernicioso dualismo platónico, que parecía 
condenar la carne a pura cárcel de lo anímico. 
No hay angelismos descarnados. Las personas 
necesitamos la corporalidad para transmitir lo más 
básico de nuestra naturaleza: los sentimientos, 
las emociones, lo interpersonal, los deseos y las 
esperanzas. Por ello, no considero que pueda 
temerse que la docencia presencial desparezca 
de la universidad. Sospecho, eso sí, que muchas 
de las tecnofobias de algunos profesores radican, 
precisamente, en que la auto-percepción de su 
eficacia es muy baja. Temen ser reemplazados por 
un ordenador, quizá porque involuntariamente 
reconocen que, de hecho, su forma de ser profesor 
podría ser radicalmente mejorada por una 
máquina. De ahí el sorprendente miedo de algunos 
profesores a que sus alumnos tengan ordenadores 
en las aulas y puedan controlar lo que dicen 
con un sólo vistazo en Google. Evidentemente, 
un profesor que sólo transmite información (y 
mucha de ella obsoleta o tendenciosa por falta de 
investigación) no genera rituales de interacción 
exitosos, y el alumno lo percibe. Es un ritual 
fracasado, como una obra de teatro que no genera 
aplausos del público porque no se ha sentido 
transportado emocionalmente.



10741074 Jesús ROMERO MOÑIVAS. El profesor como catalizador de energía emocional...

Quizá sea esta la causa del por qué algunos 
docentes, especialmente en la universidad, son 
tan reacios a la virtualización de algunos ámbitos 
educativos. Un profesor que genera EE en el aula 
y que transmite además de contenidos esos otros 
rasgos que hacen de él un buen profesor en el 
sentido arriba indicado, no suele ser tecnofóbico. 
Al contrario, es habitual que él mismo utilice esas 
herramientas en lo que se refiere a la transmisión 
de información e incluso para la autonomía 
investigadora del estudiante. Un profesor así 
sabe que no es probable que la educación 
universitaria en bloque sea completamente 
virtualizada o que las tecnologías permitan que 

los alumnos, sin profesores, puedan adquirir todo 
el conocimiento. Es consciente de que el carácter 
profundamente corporal y ritual de la educación 
impide ese proceso desde un punto de vista macro-
social. Por supuesto, que haya universidades o 
centros de formación completamente virtuales 
no supone que toda la educación lo pueda ser 
algún día. Por ello, me parece que en este caso 
concreto, el profesor universitario debe estar 
más preocupado de adquirir EE y de saber ser 
catalizador de esa EE para sus alumnos, que 
de alinearse dogmáticamente entre las filas de 
tecnófobos y tecnófilos, actitud que lejos de ser 
científica es profundamente irracional.
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Egressos da licenciatura em matemática abandonam o 
magistério: reflexões sobre profissão e condição docente

Romélia Mara Alves SoutoI

Resumo

Neste artigo apresentam-se os resultados de um estudo realizado 
com todos os egressos da licenciatura em matemática da 
Universidade Federal de São João del-Rei, Minas Gerais. Na 
investigação, buscou-se identificar e analisar as dificuldades 
encontradas por esses profissionais no exercício da docência na 
escola básica.  Nos casos de abandono do magistério, buscou-se 
identificar e analisar também os motivos que levaram os egressos a 
essa decisão. Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se um 
questionário, com questões abertas e fechadas, que foi enviado 
aos 114 professores egressos do curso até julho de 2012. Desses 
questionários, 89 retornaram. Verificou-se que um contingente 
expressivo de licenciados (53%) não está exercendo ou não 
pretende continuar a exercer a profissão docente. Os dados 
levantados podem auxiliar na compreensão do preocupante 
déficit de professores para atuarem na educação básica pública 
no Brasil. Os resultados mostraram que as maiores dificuldades 
encontradas na docência pelos professores pesquisados estão 
relacionadas aos alunos e suas famílias e são decorrentes de 
manifestações de desinteresse e indisciplina dos alunos. A maior 
causa de abandono do magistério, entre os investigados, se deve 
ao sentimento de desvalorização profissional e às más condições 
de trabalho nas escolas. Com base nos resultados, apresentam-se 
algumas reflexões sobre os desafios enfrentados pelos professores 
iniciantes, sobre a formação, a profissão e a condição docente 
no Brasil.
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Abstract

This article presents the results of a study about Mathematics recent 
graduates from the Federal University of São João del-Rei, Minas 
Gerais, Brazil. The investigation sought to  identify and analyze 
the difficulties experienced by these professionals while they were 
teachers in basic education.  In the cases when they were no longer 
teaching, I sought to identify and analyze also the reasons why 
those undergraduates made such a decision. The instrument for 
data collection was a questionnaire with open and multiple-choice 
questions that was emailed to 114 teachers from the mentioned 
university until July of 2012. Out of the total questionnaires sent, 
89 responded. There was a significant amount of undergraduates 
with a license to teach (53%) who were not practicing or who were 
not willing to practice the teaching profession. The resulting data 
may help understand the disturbing deficit of teachers to work in 
the public basic education in Brazil. Results have shown that the 
greatest difficulties found by the practicing teachers participating 
in this study are associated with students and their families, and 
are the consequence of lack of interest and indiscipline expressed 
by pupils.  The major cause for abandoning the teaching profession, 
among those herein researched, is due to the feeling of professionally 
undervalued as well as to the working conditions in the schools. 
Based on the results, reflections are made about the challenges 
faced by beginning teachers about the education, profession and 
teaching conditions in Brazil.
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Introdução

Neste artigo apresentamos os 
resultados de um estudo sobre as dificuldades 
encontradas no exercício da docência e sobre 
o abandono do magistério pelos egressos da 
licenciatura em matemática da Universidade 
Federal de São João del-Rei/UFSJ, Minas 
Gerais. Tal estudo foi realizado no âmbito de 
um programa de pesquisa sobre a atratividade 
da carreira docente entre os graduandos e 
entre os egressos do curso1, no período de 
2008 a 2012.

Num primeiro momento, em 2009, 
traçamos um perfil dos graduandos e 
levantamos informações sobre os motivos 
que os levaram a optar pela licenciatura 
em matemática e sobre a sua intenção de 
seguir a carreira docente depois de formados. 
Verificamos que, dos 94 alunos matriculados 
naquela ocasião, apenas 50 fizeram opção 
pela licenciatura movidos pelo desejo de 
serem professores, e somente 25 afirmaram 
que pretendiam exercer futuramente a 
profissão.  Nossos estudos mostraram que 
já existia, durante a formação inicial, um 
alto índice de desistência da profissão, que 
tendia a aumentar com o passar dos anos 
(NOGUEIRA; SOUTO; TEIXEIRA, 2010). 
Cientes dessa situação, investigamos o 
exercício da docência entre os egressos do 
curso até 2011. Identificamos os que estavam 
no exercício da docência; aqueles que 
abandonaram a profissão sem tê-la exercido; 
e os que desistiram da carreira docente nos 
primeiros anos de magistério.  Naquela 
ocasião, constatamos que 46,3% dos egressos 
investigados não optaram pela docência na 
educação básica: já haviam abandonado 
a profissão, demonstravam intenção de 
abandoná-la ou exercê-la, apenas, no nível 
de ensino superior (PAIVA; SOUTO, 2013).

1- Esse programa de pesquisa contou com financiamentos da Fapemig, do 
CNPq e da UFSJ, no âmbito do Programa de Bolsa de Iniciação Científica; e 
da Capes, no âmbito do Programa de Bolsa de Iniciação à Docência.

Na última etapa da investigação, nosso 
foco foram as dificuldades encontradas pelos 
egressos do curso no exercício da docência 
na escola básica e os motivos por eles 
apontados para o abandono da profissão, 
quando fosse o caso. Investigamos os 
formados até o primeiro semestre de 2012. 
Neste artigo, apresentamos os resultados 
dessa última etapa da pesquisa.

Na licenciatura em matemática da UFSJ, 
observamos, a cada ano, o decréscimo no número 
de inscritos no processo seletivo para ingresso 
no curso2. A média da relação candidato/vaga, 
que entre 2002 e 2005 era de 5,3, passou para 
1,9 no período entre 2010 e 20133.  A baixa 
procura pelas licenciaturas pode ser observada 
em outros cursos da UFSJ e também na maioria 
das universidades. O déficit de professores para 
a educação básica, decorrente, em grande parte, 
do reduzido número de profissionais egressos 
das licenciaturas, agrava-se pelo pouco 
interesse dos jovens pela carreira docente, 
pelo abandono da profissão e pelo fato de os 
licenciandos desistirem da docência já nos 
anos finais da graduação. Com o estudo do 
caso do curso de matemática, esperamos prover 
uma base empírica, ainda que local, que nos 
permita ampliar nossas compreensões acerca 
das questões relacionadas às dificuldades 
enfrentadas pelos professores em início de 
carreira e à pouca atratividade da carreira 
docente, contribuindo para o debate sobre a 
condição e a formação  docente em nosso país.

Procedimentos metodológicos

O estudo que relatamos neste artigo 
se pautou em uma abordagem qualitativa. 
Trata-se do estudo do caso dos egressos 
da licenciatura em matemática da UFSJ. 
Os sujeitos investigados foram os 114 
egressos do curso até julho de 2012. Como 
instrumento de coleta de dados, utilizamos 

2- Até o primeiro semestre de 2013, o ingresso no curso se dava, 
principalmente, por meio do vestibular.
3- Dados disponibilizados pela Comissão Permanente de Vestibular.
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um questionário com doze perguntas, duas 
abertas e dez fechadas.  Esse instrumento 
se mostrou adequado devido ao número de 
sujeitos a serem pesquisados e à dificuldade 
de um contato direto com o pesquisador, 
sendo útil, também, para a caracterização e a 
descrição dos sujeitos.

Inicialmente, fizemos um primeiro 
contato telefônico com todos os egressos para 
explicar os objetivos da pesquisa e solicitar a 
colaboração. Os questionários foram enviados 
a todos os 114 egressos por e-mail. Desses, 89 
(78%) foram respondidos e devolvidos também 
por e-mail.

A análise das respostas às questões 
fechadas nos permitiu compor um perfil dos 
egressos e informar sobre sua experiência 
profissional. Os resultados dessa análise foram 
divulgados em Paiva e Souto (2013).

Na pesquisa ora em tela, foram 
analisadas as duas questões abertas, que 
versavam sobre as dificuldades encontradas 
pelos egressos no exercício da docência na 
escola básica e, para aqueles que abandonaram 
a profissão, sobre os motivos que os levaram 
a essa decisão. A análise se constituiu 
num esforço de sucessivos movimentos de 
interpretação das respostas, por meio dos quais 
o sentido dos textos vai sendo construído, 
num processo que abarca compreensão e 
explicação. Iniciamos com a leitura de todas 
as respostas dadas às perguntas de um mesmo 
questionário, relacionando-as entre si. Por 
meio desse procedimento, obtínhamos uma 
visão geral de cada questionário respondido. 
Em seguida, detendo-nos apenas nas respostas 
dadas às questões abertas, buscamos possíveis 
interações entre as respostas correspondentes 
de todos os questionários. Esse processo, 
guiado pela questão investigativa, implicou 
em múltiplas leituras do material em busca de 
unidades de significados – palavras ou frases 
que pareciam mais reveladoras ao pesquisador. 
Em seguida, procuramos relações de 
convergência, divergência e individualidades 
entre as diversas respostas. Do movimento de 

análise/interpretação dos dados, emergiram 
categorias de significados que, na nossa 
percepção, traduzem a essência das respostas 
dos professores às questões da pesquisa.

Para chegar aos resultados aqui 
apresentados, articularam-se nossas concepções 
e vivências com a literatura consultada sobre 
o tema, o que nos permitiu realizar inferências 
e tirar conclusões que, a nosso ver, respondem 
às indagações postas ao iniciar a pesquisa. 
Como em toda análise qualitativa, os resultados 
obtidos carregam uma dose de subjetividade e 
os dados, que estão disponíveis, são passíveis 
de novas interpretações.

Análise e discussão dos 
resultados

Dentre os 89 respondentes, 34 não 
estão exercendo a profissão docente (38%). 
Pouco mais da metade desse grupo nunca 
chegou a atuar como docente (20% do total), 
e vinte deles afirmaram ter abandonado a 
profissão, o que corresponde a 22,5% dos 
egressos investigados. Nesse conjunto de 
34 professores, há quatorze que, embora 
não declarem ter abandonado a profissão, 
forneceram indícios da sua intenção de não 
exercê-la na educação básica ou de fazer 
dela uma atividade secundária. Nesse grupo 
estão aqueles que cursam pós-graduação 
com vistas ao ensino superior, os que 
optaram por cursar outra graduação que 
não seja licenciatura e aqueles que estão 
trabalhando em outras áreas. Cinquenta e 
cinco professores, entre os que consultamos, 
estão exercendo o magistério, 27 deles o 
fazem somente no setor público e treze 
afirmam que não pretendem continuar na 
profissão. Esse último dado pode elevar para 
53% o índice de professores pesquisados que 
não exerce a docência e para 37% o índice 
de abandono da profissão entre os egressos. 
Esses números nos ajudam a compreender o 
déficit de professores para atuar na educação 
básica pública e nos leva a refletir sobre o 
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desperdício de esforços e de investimentos 
empregados pelo poder público na formação 
inicial desses professores.

Dentre os 89 egressos pesquisados, 
havia 35 professores com experiência na 
docência igual ou inferior a três anos (39%). 
A literatura consultada sobre o ciclo de 
vida profissional se baseia principalmente 
em Huberman (2000) para classificar como 
professores iniciantes os docentes nessa fase 
da carreira. No caso estudado, a porcentagem 
significativa de professores vivenciando os 
primeiros anos de docência, permitiu que 
a análise dos dados fornecesse elementos 
importantes sobre a condição dos professores 
em início de carreira e nos levasse a refletir 
sobre as dificuldades apontadas no exercício 

da profissão tanto por iniciantes quanto por 
professores experientes.

Colocamos para os egressos as seguintes 
questões: 1) “Em sua opinião, quais são as 
maiores dificuldades encontradas no exercício 
da docência em matemática?”; e 2) “Se você 
abandonou a profissão, indique os principais 
motivos que implicaram nessa decisão”.

As unidades de significado iniciais 
encontradas nas respostas dos professores 
foram transcritas para a linguagem da 
pesquisadora, conforme exemplificado nos 
Quadros 1 e 24. A coluna “frequência” indica a 
quantidade de vezes que cada resposta apareceu 
nos questionários. A seguir, apresentamos 
separadamente as análises de cada questão e 
refletimos sobre os resultados ao final.

4- Devido ao excesso de unidades de significado iniciais, apresentamos nos Quadros 1 e 2 apenas algumas, para exemplificar o procedimento utilizado. 
Nos quadros 3 e 4, mais adiante, aparecem todas as unidades distintas identificadas nas respostas dos professores.

Quadro 1 - Algumas respostas à questão 1

Unidades de significado transcritas dos questionários Transcrição para a 
linguagem da pesquisadora Frequência

Falta de interesse dos alunos / falta de motivação / falta de estímulo / falta de 
comprometimento dos alunos

Falta de interesse dos 
alunos 37

Má remuneração dos profissionais / baixos salários / falta de estímulos financeiros/
desvalorização financeira Baixos salários 33

Pouca valorização dos professores ou profissionais da educação, desrespeito ao 
profissional / desvalorização da profissão / pouco reconhecimento social / desrespeito 
aos professores por parte das políticas públicas e da população / falta de valorização 

da carreira docente/descaso com os profissionais da educação

Desvalorização profissional 16

Falta de disciplina dos alunos / falta de educação /de respeito / falta de concentração 
/ alunos não demonstram respeito nem valores humanos/ética Indisciplina dos alunos 16

Grande dificuldade dos alunos com a matemática / dificuldade dos alunos em 
aprender matemática / bloqueio dos alunos com relação à matemática / aversão à 

matemática / medo da matemática

Dificuldades de 
aprendizagem matemática 

dos alunos
16

As famílias não dão apoio e assistência aos profissionais que estão na escola / falta 
de interesse dos pais em participar da vida escolar dos filhos / falta integração escola-
família / falta vivência dos alunos com suas famílias / falta de acompanhamento com 

os filhos / falta de estrutura familiar

Falta de apoio das famílias 
ao trabalho da escola 11

Fonte: dados da pesquisa.
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Quadro 2 - Algumas respostas à questão 2

Unidades de significado transcritas dos 
questionários Transcrição para a linguagem da pesquisadora Frequência

Baixa remuneração Baixos salários 14

Para cursar pós-graduação Para cursar pós-graduação 6

Para exercer outra profissão Para exercer outra profissão 5

Desinteresse dos alunos Falta de interesse dos alunos 2

Indisciplina Indisciplina dos alunos 2

Não me identifiquei com a profissão Falta de identificação com a profissão 2

Política de promoção automática do governo Sistema que obriga a aprovação dos alunos mesmo sem domínio 
dos conteúdos 1

Fonte: dados da pesquisa.

Após identificar e transcrever as primei-
ras unidades de significado, procedemos a uma 
redução, agrupando unidades a partir de ele-
mentos comuns. Num ciclo de explicações/com-
preensões, identificamos convergências entre as 

novas unidades de significado, realizando suces-
sivas reduções. Ao final, chegamos a três catego-
rias que consideramos irredutíveis. Explicitamos 
a seguir, nos Quadros 3 e 4, os agrupamentos 
finais e as subsequentes categorias emergentes.

Quadro 3 - Dificuldades encontradas no exercício da docência em matemática

Grupos de significado Categorias finais

Falta de interesse dos alunos;
Dificuldades de aprendizagem matemática dos alunos;
Indisciplina dos alunos.

Dificuldades relacionadas com o aluno e suas famílias

Baixos salários;
Desvalorização profissional;
Falta de motivação dos profissionais;
Más condições de trabalho.
Falta de recursos materiais na escola;
Falta de infraestrutura nas escolas;
Muitos alunos em sala de aula;
A profissão é causadora de adoecimentos;
Falta de investimento;
Salas de aula heterogêneas;
Distorções do papel do professor.

Dificuldades relacionadas com a desvalorização da 
profissão e as más condições de trabalho

Tempo insuficiente destinado às aulas;
Falta de apoio aos iniciantes na escola;
Aumento das exigências aos profissionais;
Falhas na organização e administração da escola;
Falta de apoio da escola para atividades de ensino inovadoras;
Distanciamento entre a formação recebida na universidade e a realidade da 
escola;
Dificuldades para ensinar os conteúdos no início da carreira;
Desmotivação dos alunos por inadequação dos conteúdos de ensino;
Sistema que prioriza os índices de aprovação em detrimento da qualidade do 
ensino;
Falta de apoio do poder público às escolas;
Obrigação de aprovar os alunos mesmo sem domínio dos conteúdos;
Falta de oportunidades para ingresso na profissão;
Necessidade de aprimoramento profissional;
Falta de incentivo à formação continuada.

Dificuldades relacionadas com o sistema escolar, a 
formação para a docência e as políticas públicas para a 

educação

Fonte: dados da pesquisa.
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Quadro 4 - Motivos de abandono da profissão

Grupos de significado Categorias finais

Baixos salários;
Para cursar pós-graduação;
Desvalorização profissional;
Falta de estabilidade no emprego;
Falta de expectativas de crescimento profissional;
Para exercer outra profissão.

Desvalorização da profissão e más condições de trabalho

Falta de interesse dos alunos;
Indisciplina dos alunos. Indisciplina e falta de interesse dos alunos

Sistema que obriga a aprovação dos alunos mesmo sem domínio dos conteúdos;
Falta de identificação com a profissão;
Desunião da categoria profissional dos professores.

Outros

Fonte: dados da pesquisa.

Com base nos resultados apresentados, 
percebe-se que, para os professores investigados, 
as maiores dificuldades encontradas na 
docência em matemática estão relacionadas 
aos alunos e suas famílias. Isso aparece 95 
vezes nos questionários. Essas dificuldades 
são apontadas também, mas em muito 
menor escala, como motivos de abandono do 
magistério - apareceram apenas quatro vezes 
nos questionários. Destacam-se, nas respostas 
dos professores, persistentes referências ao 
problema da indisciplina e desinteresse dos 
alunos, que se sobrepõem visivelmente aos 
outros problemas apontados. Discutiremos o 
assunto levando em conta que o desinteresse 
dos alunos pelas aulas e pelos assuntos da 
escola pode ser considerado como uma das 
muitas formas de indisciplina.

Atualmente, há uma considerável 
produção acadêmica discutindo os impactos 
no cotidiano escolar e no trabalho docente 
produzidos por diversas manifestações dos 
alunos que são interpretadas, de uma maneira 
geral, como indisciplinadas (ESTRELA, 
1992; DOMINGUES, 1995; AQUINO, 1996; 
VASCONCELLOS, 1997; SCHILLING, 2007; 
SILVA, 2004). Numa pesquisa da Unesco, 
em que professores foram indagados sobre 
situações que consideram como um problema 
para o exercício de suas atividades profissionais, 
“manter a disciplina entre os alunos” foi uma 

das mais mencionadas – 54,8% (UNESCO, 2004). 
Cada vez mais, a manutenção da ordem na sala 
de aula e na instituição escolar, considerada 
condição necessária para os processos de 
ensino-aprendizagem, é parte considerável do 
trabalho docente. A insatisfação decorrente 
do problema da indisciplina é preocupante, 
pois chega mesmo a se constituir em causa de 
abandono do magistério. Como aponta Estrela 
(1992, p. 107),

[...] o tempo que o docente gasta na 
manutenção da disciplina, o desgaste 
provocado pelo trabalho num clima de 
desordem, a tensão provocada pela atitude 
defensiva, a perda do sentido da eficácia e 
a diminuição da autoestima pessoal levam 
a sentimentos de frustração e desânimo e 
ao desejo de abandono da profissão.

A indisciplina, principalmente aquela 
que se manifesta na indiferença dos alunos 
frente aos conteúdos e rotinas escolares, 
pode estar relacionada ao recente processo 
de universalização do ensino. Para Fanfani 
(2007), há cada vez menos acordo entre o 
conteúdo do programa escolar, o saber docente 
e o desejo ou interesse de aprender dos alunos. 
Com a universalização do ensino, o perfil 
dos estudantes atendidos pela escola mudou, 
colocando para os educadores o desafio de 
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transformá-la. Nesse mesmo sentido, Teixeira 
(2007, p. 438) ressalta que

[...] a contemporaneidade trouxe e continua 
trazendo novos fatos e questões que interpelam 
a escola e os professores, colocando-os sob 
fogo cruzado. Entre outras razões, porque 
os novos perfis sociais, registros culturais, 
histórias e trajetórias escolares individuais e 
familiares e os comportamentos das crianças, 
adolescentes e jovens que chegam à escola 
não os agradam. [...] grande parte dos 
docentes se vê obrigada a trabalhar e a se 
relacionar com tipos humanos e sociais que 
não escolheu, com os quais não se identifica, 
não tem simpatia e empatia.

Estudamos recentemente o significado 
atribuído por professores da rede de educação 
básica pública aos comportamentos ditos 
indisciplinados dos alunos e suas consequências 
para a aprendizagem matemática. Os 
resultados evidenciaram a falta de sentido 
para a escolarização como uma das possíveis 
explicações para a indisciplina dos alunos 
(PAIVA; SOUTO, 2010; 2011).  De acordo com 
Schilling (2007), no contexto da indisciplina, 
está o esvaziamento do sentido da escola 
devido à quebra da promessa institucional que 
nos dizia que, se aceitássemos jogar segundo 
as regras do jogo, encontraríamos um lugar ao 
sol, emprego e uma vida digna. Essa perda de 
objetivos provoca o profundo questionamento 
da instituição escolar.

A falta de sentido da escolarização 
pode estar relacionada diretamente com a 
perda de prestígio social da profissão docente, 
mencionada nas respostas dos egressos 
que investigamos como “desvalorização da 
profissão”.  Jesus (2004) chama a atenção para 
o fato de que a escola está deixando de ser o 
principal espaço de acesso ao conhecimento 
e um meio de ascensão econômica e social, o 
que pode explicar a desvalorização do saber 
escolar. As crescentes transformações nas 
sociedades contemporâneas têm colocado os 

meios de comunicação de massa e a internet 
como agentes promotores de socialização e 
educação, função tradicionalmente exercida, 
quase com exclusividade, pela escola. A figura 
do professor perdeu valor social e a instituição 
escolar vem deixando de ser considerada como 
lócus privilegiado de transmissão do saber.

As dificuldades relacionadas à 
desvalorização da profissão e às más condições 
de trabalho, mencionadas 73 vezes nos 
questionários, apareceram em segundo lugar 
entre os maiores problemas para o exercício 
da docência em matemática, na percepção dos 
professores investigados. Essas dificuldades 
constituem a maior causa de abandono 
da profissão entre esses sujeitos, sendo 
mencionadas 28 vezes nas respostas dadas por 
aqueles que desistiram de serem professores. 
Os outros motivos apontados, explicitados no 
Quadro 4, aparecem cada um deles apenas uma 
vez nas respostas analisadas.

As condições de trabalho a que são 
submetidos os professores têm sido consideradas, 
na literatura, a principal causa de adoecimento 
entre os profissionais, levando a uma espécie 
de síndrome da desistência. “A julgar pelas 
pesquisas, as condições de trabalho e a falta de 
perspectivas profissionais dos professores vêm 
contribuindo decisivamente para o abandono 
da profissão” (SILVA, 2006, p. 96).

O trabalho do professor está cada vez 
mais complexo, exigindo uma responsabilidade 
cada vez maior. Espera-se que o professor, 
além de lidar com os saberes curriculares, 
faça um adequado uso das novas tecnologias, 
que se aproprie de metodologias e técnicas 
de ensino inovadoras e que saiba lidar com 
a heterogeneidade dos alunos que chegam 
à escola. A pouca infraestrutura escolar, em 
muitos casos, faz com que os professores contem 
apenas com seus próprios esforços e recursos 
para lidar com as situações desafiadoras dos 
processos de ensino e aprendizagem.

Notamos que essas dificuldades aliadas 
à precarização do trabalho docente, aos baixos 
salários e às limitadas possibilidades de ascensão 
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pessoal, concorrem para o abandono da profissão 
e explicam a rejeição de muitos jovens e suas 
famílias e dos próprios professores pela carreira 
docente. Acreditamos que o fator econômico se 
encontra na base desse processo de decadência 
do magistério, e os professores brasileiros se 
apresentam profundamente empobrecidos: a 
grande maioria tem renda familiar situada entre 
dois e dez salários mínimos (UNESCO, 2004); a 
média salarial dos docentes da educação básica 
no Brasil era de R$ 927,00, mas a mediana 
situava-se em R$ 720,00, evidenciando que 
50% dos docentes recebiam salários abaixo 
desse valor (UNESCO, 2009). A condição salarial 
dos professores tem sido um grande obstáculo 
aos investimentos necessários ao exercício 
da docência na direção de uma crescente 
profissionalização, tais como aquisição de livros 
e revistas especializadas, acesso às tecnologias da 
informação e da comunicação, consumo de bens 
culturais, participação em eventos científicos e 
cursos de atualização.

Os salários pouco atraentes e a falta 
de horizontes promissores na carreira docente 
interferem na representação social da profissão 
e, consequentemente, nas escolhas profissionais 
dos jovens pela docência. Dados produzidos 
pelo Inep (Censo Escolar, Censo da Educação 
Superior e Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Básica) e IBGE (Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios), apresentados no 
documento Estatísticas dos professores no 
Brasil, evidenciam que a profissão de professor 
não tem se mostrado atrativa em termos de 
mercado e condições de trabalho. A docência, 
entre dezenove profissões com nível de formação 
equivalente, é a de menor remuneração e, no 
panorama internacional, somos um dos países 
que tem o menor salário pago aos professores 
(BRASIL, 2003). Esse é um dos fatores que mais 
tem contribuído para o desinteresse dos jovens 
pela profissão docente conforme mostram 
o mesmo documento e vários resultados de 
pesquisas (MOREIRA et al, 2012; GATTI et 
al, 2009; LEMOS, 2009; NOGUEIRA; SOUTO; 
TEIXEIRA, 2010). A decadência dos salários 

está diretamente relacionada à diminuição 
da dignidade atribuída a uma categoria 
profissional, sendo um aspecto decisivo e 
revelador de um processo de declínio no valor 
social da profissão docente.

Finalmente, o terceiro maior conjunto 
de dificuldades para a docência em matemática 
relaciona-se ao sistema escolar, à formação 
para a docência e às políticas públicas para a 
educação. Nessa categoria enquadramos os 
problemas relacionados à forma de organização 
e administração do sistema escolar e à 
formação inicial e continuada de professores. 
Na percepção dos nossos respondentes, o 
sistema escolar se preocupa demasiadamente 
com o cumprimento de programas e pratica um 
modelo de avaliação que tem acarretado o que 
se costuma chamar de “promoção automática”. 
Tais problemas foram mencionados 34 vezes 
nos questionários. Percebe-se entre os egressos 
um grande incômodo causado pela maneira 
como está organizado o sistema escolar e é 
recorrente a menção aos problemas causados 
pela pressão que os docentes dizem sofrer 
para que não haja reprovação. Em nossa 
interpretação, os professores, ao falarem dessas 
dificuldades no exercício da docência, tocam na 
questão fundamental da qualidade da educação 
oferecida na escola pública. Se nos últimos 
anos, no nível da educação básica, alcançamos 
a universalização, a qualidade da educação 
escolar ofertada constitui, atualmente, um 
grande desafio. Não basta garantir o direito 
de acesso à educação escolar, é preciso 
garantir efetivamente o direito a aprender. 
As avaliações em larga escala como a Prova 
Brasil, o Enem e outras realizadas em âmbito 
estadual ou municipal vêm demonstrando 
que estamos longe de atingir esse objetivo e 
têm alimentado o debate acerca da qualidade 
da educação oferecida nas escolas públicas. 
Os dados relativos à pesquisa para definir o 
Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional 
– Inaf, em 2011, revelam que um quarto 
das pessoas que completaram, no mínimo, 
um ano/série do segundo ciclo do ensino 
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fundamental podem ser classificadas como 
analfabetas funcionais, isto é, não são capazes 
de ler e compreender textos de média extensão, 
localizar informações, ler números na casa 
dos milhões, resolver problemas envolvendo 
uma sequência simples de operações e não têm 
noção de proporcionalidade. Entre as pessoas 
com ensino médio, apenas 35% encontra-se no 
nível de alfabetismo pleno5, e a maioria (57%) 
permanece no nível básico (BRASIL, 2012). Os 
dados do Inaf, coletados para a década 2001-
2011, evidenciam que ao aumento do tempo de 
permanência na escola não tem correspondido 
a ganhos em termos de habilidades de leitura, 
escrita e cálculo. Observa-se que

[...] o esforço despendido pelos governos e 
também pela população de se manter por 
mais tempo na escola básica e buscar o 
ensino superior não resulta nos ganhos de 
aprendizagem esperados. Novos estratos 
sociais chegam às etapas educacionais mais 
elevadas, mas provavelmente não gozam 
de condições adequadas para alcançarem 
os níveis mais altos de alfabetismo, que 
eram garantidos quando esse nível de 
ensino era mais elitizado. A busca de uma 
nova qualidade para a educação escolar 
em especial nos sistemas públicos de 
ensino deve ser concomitante ao esforço de 
ampliação de escala no atendimento para 
que a escola garanta efetivamente o direito 
à aprendizagem. (BRASIL, 2012, p. 12).

Na percepção dos professores que 
investigamos, há uma clara associação entre 
a má qualidade da educação e o sistema de 
“promoção automática”. Acreditamos, no 
entanto, que a conclusão que permite atribuir 
a baixa qualidade da educação ao regime 
de “promoção automática” não se sustenta. 
Primeiro, é importante compreender a que 
se referem os professores ao falarem dessa 

obrigação a eles imposta de não reprovar os 
alunos. Essa discussão nos remete à questão da 
possibilidade, instituída pela LDB n. 9.394/96, 
de organizar o sistema escolar em ciclos. É 
importante lembrar que, de acordo com a lei, os 
ciclos, além de não serem uma obrigatoriedade, 
são uma entre outras possibilidades que devem 
ser adotadas “sempre que o interesse do 
processo de aprendizagem assim o recomendar” 
(BRASIL, 1996).

A adoção de um sistema de ciclos 
de progressão continuada se deu primeiro 
no estado de São Paulo, em 1998, por uma 
deliberação do Conselho Estadual de Educação, 
adotada pela Secretaria de Estado da Educação 
(SÃO PAULO/CEE, 1997). A iniciativa do estado 
de São Paulo foi seguida por outras redes de 
ensino em outros estados. Nos textos oficiais, 
o sistema de ciclos de progressão continuada 
estabelece uma nova forma de organização 
escolar que preconiza uma nova concepção de 
avaliação: “Se antes aprovava-se/reprovava-se 
ao final de cada série, agora se espera que a 
escola encontre diferentes formas de ensinar 
que assegurem a aprendizagem dos alunos e o 
seu progresso intra e interciclos” (BERTAGNA, 
2003, p. 79). O modelo dos ciclos implica 
em um esforço de repensar o currículo, os 
métodos de avaliação e acompanhamento 
dos estudantes para evitar que dificuldades e 
deficiências na aprendizagem permaneçam 
durante o percurso escolar. Ao contemplar 
o aspecto pedagógico, o sistema de ciclos de 
progressão continuada vai muito além de uma 
simples norma administrativa que estabelece a 
promoção automática, na qual se desconsidera 
o processo de aprendizagem do aluno. Na base 
dessa proposta está a crença de que, dados os 
recursos e condições adequados, todos podem 
aprender. No entanto, como é comum acontecer 
no Brasil, a má interpretação de concepções 
pedagógicas ou a sua implementação de forma 
desorganizada faz com que algumas teorias 
cheguem desvirtuadas às escolas causando 
indisposição nos professores e produzindo 
resultados indesejados. Há que considerar, 

5- O Inaf define quatro níveis de alfabetismo: analfabetismo, nível 
rudimentar, nível básico e nível pleno. Os enquadrados nos dois primeiros 
níveis são classificados como analfabetos funcionais (BRASIL, 2012).



1087Educ. Pesqui., São Paulo, v. 42, n. 4, p. 1077-1092, out./dez., 2016.

ainda, uma atitude defensiva e de desconfiança 
dos professores que pode chegar à recusa 
automática ante qualquer proposta de inovação 
que, segundo Fanfani (2005), pode ser explicada 
pela distância entre o modo tradicional de 
exercer a docência e a demanda colocada pelas 
atuais circunstâncias tecnológicas, sociais e 
políticas. No entanto, concordando com esse 
autor, cremos que essa atitude dos professores 
não deve ser interpretada sempre como uma 
simples oposição ao conteúdo das reformas, mas 
ao seu contexto e ao modo de concretizá-las.

Segundo Bertagna (2008), os estudos 
sobre a implantação do sistema de progressão 
continuada no estado de São Paulo evidenciam 
que não houve ruptura com a forma de 
organizar os tempos e espaços escolares, mas 
uma acomodação das séries em ciclos, sem 
discussão da forma escolar e sua finalidade. 
Embora o sistema adotado no estado de São 
Paulo tenha sido seguido por outros municípios 
em outros estados, a maior parte das escolas 
ainda permanece no sistema seriado, com 
possibilidade de reprovação. Dados do Censo 
Escolar de 2009, tabulados pelo movimento 
Todos pela Educação, mostram que apenas 
25% das escolas do país são organizadas por 
ciclos. Diante desse fato, não se pode creditar 
ao sistema de ciclos de progressão continuada o 
baixo desempenho dos alunos e as deficiências 
do sistema escolar.

Freitas (2005) propõe a noção de 
“exclusão adiada” para explicar as novas 
formas de exclusão geradas pelas reformulações 
na organização escolar por meio dos ciclos e 
da progressão continuada. Para o autor, o que 
estaria ocorrendo seria a criação de trilhas, 
dentro do sistema, destinadas à manutenção das 
classes populares em seu interior sem que haja, 
no entanto, aprendizagem real. Dessa forma, 
as novas modalidades, alternativas ao sistema 
seriado, estariam perpetuando, dentro de uma 
nova roupagem, as históricas funções da escola 
de exclusão e a subordinação do aluno.

Entendemos que adentrar a discussão 
acerca do sistema de ciclos e da progressão 

continuada significa tratar de outras questões 
igualmente complexas e que fogem ao escopo 
deste artigo, tais como: a universalização do 
ensino e o direito de aprender; a avaliação e 
o controle sobre os alunos; a responsabilidade 
social de professores e equipe pedagógica pelo 
sucesso escolar; a reorganização dos tempos e 
espaços escolares etc. Por isso, nos limitamos, 
aqui, a expor algumas reflexões suscitadas pelas 
manifestações dos professores pesquisados.

Outro ponto suscitado pela análise 
dos dados diz respeito a questões atinentes à 
formação do professor. Embora os problemas 
da formação inicial e continuada e as 
dificuldades enfrentadas pelos professores em 
início de carreira não estejam explícitos nas 
falas da maioria dos professores investigados, 
a discussão dos resultados da pesquisa nos 
remete, inevitavelmente, a essas questões.

Percebemos que os problemas apontados 
pelos egressos como mais críticos no exercício 
da docência independem da fase da carreira 
em que eles se encontram. No entanto, como 
lidamos nessa pesquisa com muitos professores 
iniciantes, as dificuldades por eles encontradas 
no exercício da docência na escola básica e 
os motivos apontados para o abandono da 
profissão nos levaram a pensar, também, na 
forma como os professores iniciantes são 
integrados na atividade profissional.

As pesquisas que tematizam o ingresso 
na profissão docente têm abordado diferentes 
aspectos que vão desde as dificuldades 
encontradas até a relação entre teoria e prática, 
destacando como os professores desenvolvem 
seus conhecimentos e como lidam com as 
dificuldades e desafios enfrentados no início da 
carreira (GUARNIERI, 1996, 2000; GAMA, 2001, 
2007, VIEIRA, 2002, FIORENTINI; CASTRO, 
2003; ROCHA, 2005; LIMA, 2006; ROCHA; 
FIORENTINI, 2009; PERIN, 2009; GABARDO; 
HOBOLD, 2011). Nessa fase, os jovens professores 
devem adquirir conhecimentos que só podem 
ser adquiridos na prática. Ao mesmo tempo em 
que devem ensinar, devem aprender a ensinar, 
passando de estudantes a docentes.  “É um 
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período de tensões e aprendizagens intensivas, 
em contextos geralmente desconhecidos”, 
e o primeiro ano é, pois, de “sobrevivência, 
descoberta, adaptação, aprendizagem e 
transição” (MARCELO, 2009, p. 127).

Huberman (2000) fala do sentimento 
de sobrevivência, também conhecido como 
“choque de realidade” (VEENMAN apud ROCHA; 
FIORENTINI, 2009), identificado quando o 
professor iniciante se depara com situações novas 
e complexas, enfrentando dificuldades para lidar 
com os alunos, com a direção e com os pais, ou 
dificuldades na transmissão do conhecimento. 
A expressão “choque de realidade” tem sido 
utilizada para expressar o distanciamento entre 
a teoria adquirida na formação inicial e as 
práticas realizadas no âmbito da cultura escolar. 
Essas dificuldades foram vivenciadas pelos 
professores pesquisados, constituindo-se em 
desafios para a permanência na carreira. Gama 
(2007) revela algumas dificuldades enfrentadas 
particularmente pelos iniciantes brasileiros, 
tais como: dificuldades de gestão e domínio de 
classe, sentimentos de solidão e de isolamento, 
atribuição das “turmas mais problemáticas, os 
horários mais complicados e em escolas de difícil 
acesso ou marcadas pela violência escolar” 
(GAMA, 2007, p. 153) que, segundo a autora, 
potencializam ainda mais o choque de realidade. 
Considerando a fase inicial da docência como 
estratégica para a permanência na profissão 
e para o desenvolvimento profissional do 
professor, a mesma autora destaca a necessidade 
de políticas públicas de “formação, integração 
e/ou socialização docente, que minimizem a 
hostilidade ao recebimento desses iniciantes” 
e que promovam pesquisas que “apontem e/ou 
sistematizem alternativas de apoio para uma 
iniciação à docência menos traumática” (GAMA, 
2009, p. 120).

Rocha e Fiorentini (2009) ressaltam 
a importância da reflexão, da investigação 
e da colaboração para o enfrentamento dos 
problemas e desafios da prática docente nas 
escolas e apresentam duas sugestões que nos 
parecem promissoras: repensar a formação 

inicial numa perspectiva de formação contínua 
num contexto de práticas colaborativas e 
investigativas desenvolvidas conjuntamente 
com professores experientes; valorizar 
programas de formação continuada que deem 
apoio pessoal e institucional aos iniciantes no 
enfrentamento de seus dilemas e dificuldades.

Entrevemos entre os professores 
pesquisados uma insatisfação com os 
conhecimentos e habilidades adquiridos na 
formação inicial, que têm deixado muito a desejar, 
principalmente no que se refere à articulação 
entre teoria e prática. As Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Formação Inicial de Professores 
da Educação Básica (BRASIL, 2001), avançando 
nessa direção, instituíram uma carga maior de 
horas destinadas ao estágio supervisionado e à 
prática de ensino, considerando que esses são 
espaços de articulação da teoria com a prática 
no âmbito da formação inicial. Além disso, as 
Diretrizes definiram que a prática de ensino deve 
acontecer desde o início do curso no âmbito das 
demais disciplinas. No entanto, Gama (2009) 
constata que, apesar das iniciativas de adequação 
das universidades às novas Diretrizes, os estudos 
mais recentes parecem indicar a permanência do 
distanciamento entre teoria e prática. Fiorentini e 
Castro defendem a necessidade de se estabelecer 
uma unidade dialética entre teoria e prática 
nos programas de formação inicial. Para esses 
autores, “embora aconteçam num mesmo tempo, 
teoria e prática podem apresentar-se apenas 
justapostas, não se estabelecendo entre elas uma 
relação efetivamente dialética” (FIORENTINI; 
CASTRO, 2003, p. 153). Em particular no caso 
da UFSJ, prevalecem as práticas que aprofundam 
as dicotomias na relação entre teoria e prática. 
Leão (2011), ao analisar a influência das 
recomendações prescritas nas Diretrizes nos 
projetos pedagógicos das licenciaturas da UFSJ, 
constata que a prática de ensino, na maioria 
das vezes, constitui-se como uma atividade 
isolada que não se articula com os outros 
elementos dos projetos pedagógicos. A mesma 
autora conclui que, nas nossas licenciaturas, o 
estágio supervisionado não se configura em um 



1089Educ. Pesqui., São Paulo, v. 42, n. 4, p. 1077-1092, out./dez., 2016.

momento de compartilhamento de experiências, 
mas em um espaço “desprestigiado em parte 
porque se trata de uma atividade estritamente 
relacionada ao ‘fazer docente’ numa estrutura 
em que impera a formação centrada no conteúdo 
de referência” (LEÃO, 2011, p. 128). Rocha 
e Fiorentitni, numa investigação a respeito 
das percepções e reflexões de professores de 
matemática em início de carreira sobre sua 
formação acadêmica e seu desenvolvimento 
profissional, afirmam que esses professores 
“questionaram o fato de o conhecimento 
matemático privilegiado pela licenciatura não 
atender às necessidades conceituais da docência 
no Ensino Básico” (FIORENTINI; CASTRO, 2009, 
p. 131). Faz-se necessário, portanto, discutir, no 
âmbito da formação inicial, as práticas escolares, 
ressignificando as relações entre universidade e 
escola, teoria e prática, e conteúdos pedagógicos 
e os específicos.

Considerações finais

Resultados muito semelhantes aos nossos 
foram encontrados em uma pesquisa realizada 
por Lemos (2009), que investigou um grupo 
de professores que abandonou o magistério 
na rede estadual de educação de São Paulo. 
Nessa pesquisa, assim como no presente estudo, 
os principais problemas enumerados pelos 
professores para o exercício do magistério, e 
que também constituem as principais causas de 
abandono da profissão, foram a desvalorização 
profissional, a indisciplina, o desinteresse dos 
alunos e o sistema de progressão continuada.

Embora as constatações feitas sobre 
as dificuldades para o exercício da docência 
e os motivos de abandono da profissão entre 
os professores egressos que interrogamos não 
sejam passíveis de generalizações, percebe-se 
que a situação evidenciada em nosso estudo 
se apresenta em outros contextos. No impor-
tante trabalho realizado por Fanfani (2005), 
já mencionado neste texto, por meio do qual 
o autor fornece bases empíricas para discutir a 
condição docente em países latino-americanos 

(Brasil, Peru, Argentina e Uruguai), verifica-se 
que as situações percebidas como problemáti-
cas pelos professores desses quatro países não 
diferem muito daquelas descritas aqui. Tais si-
tuações foram classificadas como: estritamente 
relacionadas com o ofício de ensinar; “relacio-
nais” (com pais, alunos, colegas, diretores etc.); 
relacionadas com as condições e contexto de 
trabalho. O autor destaca que as situações pro-
blemáticas mais frequentes se referem a esse 
último conjunto de situações.

Há uma preocupação internacional em 
tornar a docência uma profissão atraente e em 
manter melhores professores atuando em sala 
de aula, conforme evidenciado em OCDE (2005). 
Essa preocupação advém do reconhecimento 
da importância do professor na sociedade do 
conhecimento. Contraditoriamente, observa-se 
nos últimos anos, não só no Brasil e não só 
nos países menos desenvolvidos, a deterioração 
das condições de trabalho dos professores 
e a desvalorização expressa pelos baixos 
salários, comparados aos de outras categorias 
profissionais com o mesmo nível de formação 
acadêmica, com visíveis impactos na qualidade 
da educação oferecida nas escolas.

Uma das contribuições oferecidas por 
este trabalho, cremos, reside no provimento de 
uma base empírica para subsidiar uma reflexão 
que articule as questões relativas à condição 
e à formação docente. A ênfase dada pelos 
professores investigados às más condições de 
trabalho e à desvalorização da profissão como 
a maior causa de abandono do magistério 
demonstra, a nosso ver, que esse tema, embora 
muito frequente, ainda não foi suficientemente 
tratado e está longe de ser resolvido.

Acreditamos ter tocado, neste texto, 
nas mais contundentes questões relacionadas 
à condição e à profissão docente. As reflexões 
suscitadas pela pesquisa aqui relatada reforçam 
nossa convicção de que o resgate do valor social 
do professor passa pelas questões desafiadoras 
da formação e da carreira docente. Percebemos, 
também, a partir deste estudo, a necessidade 
de pensarmos em programas de acompanha-
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mento dos professores nos primeiros anos de 
ingresso na profissão. Esse acompanhamento 
sistemático, como parte de uma política de me-
lhoria da qualidade da educação e de valoriza-
ção da profissão docente, poderia ser um dos 
possíveis caminhos de superação do problema 
da atratividade da carreira docente no Brasil. 
Acreditamos, no entanto, que qualquer progra-
ma de valorização do professor deve contem-
plar medidas que, num médio prazo, permitam 

elevar os salários dos professores, equiparando-
-os ao de outras categorias profissionais que 
exijam o mesmo nível de qualificação ou que 
tenham a mesma importância estratégica para 
o desenvolvimento econômico e social do país. 
Trata-se, evidentemente, de uma questão polí-
tica que implica, por certo, em elevar o investi-
mento em educação, com aplicação de recursos 
substancialmente superiores ao que historica-
mente tem sido feito no Brasil.
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Educação intercultural e formação de professores em 
contexto espanhol para alunos imigrantesI

Doris Cristina Vicente da Silva MatosII

Cristina Goenechea PermisánIII

Resumo

Este trabalho convida à discussão sobre a relação entre a 
educação intercultural e a formação de professores em contexto 
multicultural e multilíngue. Partimos do fenômeno das migrações, 
que tem ocupado lugar de destaque no cenário mundial e, do 
mosaico cultural decorrente desse fenômeno, surgem conflitos 
de ordem política, ideológica, religiosa, étnica, cultural, dentre 
outros. Investigamos o papel da escola e dos professores em meio 
ao cenário estabelecido e temos como objetivo apresentar os 
resultados de uma pesquisa realizada em contexto espanhol, com 
professores que recebem alunos imigrantes que, em sua maioria, 
não sabem o idioma local e precisam aprendê-lo para integrar-se ao 
ambiente escolar, assim como à sociedade em que estão inseridos. 
Para tanto, a metodologia utilizada seguiu os princípios da pesquisa 
mista, utilizando as abordagens qualitativa e quantitativa, de 
paradigma interpretativista, para a análise dos dados obtidos por 
meio de questionários e transcrições de reuniões dos grupos de 
discussão. A coleta foi realizada com professores que atuam nas 
Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL) situadas na 
provincia de Cádis, dentro da comunidade autônoma da Andaluzia, 
na Espanha. Os resultados evidenciaram a demanda, por parte dos 
professores, da realização de ações pedagógicas orientadas para a 
formação com base na educação intercultural, indicando que as 
discussões sobre essa temática são importantes para a construção 
de uma escola que promova e entenda o encontro com o outro 
como parte das relações interculturais.
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Intercultural education and teacher education in the 
current context of immigrant students in SpainI

Doris Cristina Vicente da Silva MatosII
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Abstract

This paper is an invitation to discuss the relation between intercultural 
education and teacher education in a multicultural and multilingual 
context. Our starting points are migration – which has been an 
important issue in the world – and the cultural variety arising from 
this phenomenon, which generates political, ideological, ethnic and 
cultural conflicts. We have researched the role of schools and teachers 
in the current scenario and aim to present the results of a study 
conducted in Spain with teachers who receive immigrant students. 
Most of these students do not speak the local language and need to 
learn it to integrate into the school environment and into society. 
As for methodology, we have followed mixed research principles, 
using quantitative and qualitative approaches, of the interpretive 
paradigm, to analyze the data obtained through questionnaires and 
transcriptions of discussion group meetings. The data was collected 
from the teachers who work on Aulas Temporales de Adaptación 
Lingüística (ATAL – Language Adaptation Temporary Classes) in the 
province of Cadiz, in the autonomous region of Andalucia, Spain. 
The results obtained evidenced that there is a demand on teachers’ 
part for educational actions focused on intercultural education. This 
indicates that the discussion on this matter is important for the 
development of schools that encourage and understand meeting the 
other as part of intercultural relations.
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Intercultural education – Teacher education – Multilingual contexts 
– Immigration –Linguistic adaptation.

I-Trabalho desenvolvido com bolsa 
de pesquisa da Fundación Carolina no 
programa de mobilidade de professores 
de universidades públicas brasileiras. A 
pesquisa foi desenvolvida na Universidade 
de Cádis, Espanha, no grupo de 
investigación Eduardo Benot (HUM 230), 
em conjunto com o Grupo de Pesquisa 
DInterLin: Diálogos Interculturais e 
Linguísticos, da Universidade Federal de 
Sergipe, Brasil.
II- Universidade Federal de Sergipe, 
Aracaju, SE, Brasil.
Contact: profadoris_ufs@yahoo.com.br
III- Universidad de Cádiz, Cádis, Espanha.
Contact: cristina.goenechea@uca.es

Doi: http://dx.doi.org/10.1590/S1517-9702201612162742



1095Educ. Pesqui., São Paulo, v. 42, n. 4, p. 1093-1108, out./dez. 2016.

Considerações iniciais

A diversidade presente nas sociedades 
atuais faz com que seja necessário dotar a educação 
de um caráter intercultural, que contribua para a 
transformação de uma sociedade multicultural, 
na qual coexistem diversas culturas, em uma 
sociedade intercultural, na qual se produza um 
verdadeiro intercâmbio que transforme tanto 
os grupos majoritários como os minoritários. 
Consideramos o conceito de cultura dentro da 
perspectiva dos estudos culturais, que se ocupam 
de seus diferentes aspectos, e se caracterizam 
por ser interdisciplinares ao dialogar com outros 
campos do saber. Na Espanha, o desenvolvimento 
da interculturalidade no âmbito educativo está 
estreitamente relacionado com a chegada da 
população imigrante, principalmente desde 
a década de 90. À diferença de outros países 
europeus, como França, Inglaterra ou Alemanha, 
que recebiam imigrantes há várias décadas, a 
Espanha se transforma de país de emigração a 
país de imigração nos anos 90.

Desde então, começa a ser estudada 
essa temática e a se introduzir essa perspectiva 
pouco a pouco na elaboração de planos, normas 
e projetos educativos. Anteriormente existia 
o precedente da população cigana, que está 
presente há sete séculos na Espanha, mas que 
ainda na atualidade encontra dificuldades como o 
escasso reconhecimento de sua cultura de origem 
no sistema educacional, a alta concentração 
destes alunos em determinadas escolas, a falta 
de expectativas e o fracasso escolar.

O contexto que descrevemos brevemente 
traz a inquietação sobre a preparação das 
escolas e, consequentemente, dos professores 
em formar cidadãos capazes de viver em 
uma sociedade com estas características. Para 
que se ofereçam propostas de resistência à 
tendência ao individualismo e à exclusão dos 
mais desfavorecidos, pode-se entender que a 
educação intercultural seja um elemento na 
luta contra uma escola e sociedade excludentes, 
nas quais se encontram inseridos os migrantes, 
seja qual for a região de que se originem.

Pensando nesse contexto, este trabalho 
tem como objetivo apresentar os resultados de 
uma pesquisa realizada em contexto espanhol, 
com professores que recebem alunos imigrantes 
que, em sua maioria, não sabem o idioma local e 
precisam aprendê-lo para integrar-se ao ambiente 
escolar, assim como à sociedade em que estão 
inseridos. Os dados foram coletados por meio 
de professores que atuam nas Aulas Temporales 
de Adaptación Lingüística (ATAL) situadas 
na província de Cádis, dentro da comunidade 
autônoma da Andaluzia, na Espanha.

Esta pesquisa nasce da interseção de 
dois projetos: o primeiro, finalizado em 2009, 
intitulado Estudio de la atención educativa 
prestada al alumnado inmigrante en las ATAL 
de Cádiz, financiado pela Dirección General 
de Coordinación de Políticas Migratorias da 
Consejería de Gobernación de la Junta de 
Andalucía, desenvolvido na Universidade de 
Cádis. O segundo, que está em andamento e 
foi iniciado em 2014, intitulado Construyendo 
diferencias en las escuelas, estudio de las 
trayectorias de las ATAL en Andalucía, de su 
profesorado y su alumnado, financiado pelo 
Ministerio de Economía y Competitividad en el 
marco del Plan Nacional de I+D+I1, desenvolvido 
na Universidade de Granada.

Partimos, neste trabalho, de um recorte 
que utiliza dados de ambas as pesquisas, 
triangulados em 2016 durante período de 
investigação financiado pela Fundação 
Carolina e desenvolvida na Universidade de 
Cádis, Espanha, no Grupo de Pesquisa Eduardo 
Benot, em conjunto com o Grupo de Pesquisa 
DInterLin: Diálogos Interculturais e Linguísticos, 
da Universidade Federal de Sergipe, Brasil. 
Pretendemos, com a base de dados obtidos, dar 
continuidade em relação ao objeto de estudo, 
ampliando o conhecimento sobre o contexto 
das ATAL na província de Cádis.

1- O Plano Nacional de I+D+I é um dos projetos de investigação, 
desenvolvimento e inovação do programa estatal de investigação, 
desenvolvimento e inovação, orientados às necessidades da sociedade em 
que está inserido, para o período de 2013 a 2016.
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Educação intercultural e 
imigração na Espanha

Segundo dados do Ministério da 
Educação, Cultura e Esporte da Espanha, no 
curso 2014-2015 do país, 8,5% dos alunos 
eram estrangeiros. Sobre sua nacionalidade de 
origem, se destacam os alunos procedentes da 
Europa (31,7%), junto com a África (30,6%), 
e ambos superam os procedentes da América 
Central e do Sul (27,7%), sendo que este último 
era um grupo majoritário. Por países, destacam-
se Marrocos (172.236 alunos), Romênia (99.400), 
Equador (44.985), China (33.182) e Colômbia 
(27.944 alunos). Entretanto, não dispomos de 
uma cifra exata da população cigana, pois o 
censo somente registra a nacionalidadee, nesse 
caso, tratam-se de espanhóis. A Fundación 
Secretariado Gitano estima que por volta de 
2% da população espanhola é cigana. Assim, 
tomados em conjunto, cerca de 10% dos 
alunos pertence a uma cultura que não é a 
majoritária. Por outro lado, ainda que não 
aprofundemos esse tema, convém lembrar que 
nenhuma cultura é monolítica, uniforme, sendo 
sempre um reducionismo falar de culturas 
e não de indivíduos, que as recriam ao vivê-
las. A diversidade cultural não se esgota na 
nacionalidade, ainda que tenhamos que recorrer 
a esses dados para dimensionar o fenômeno.

Situar-se em uma perspectiva intercultural 
implica acreditar numa construção de sociedade 
mais aberta, caracterizada pelo diálogo, 
convivência e intercâmbio. Assim expresa Besalú 
(2002, p. 71), quando afirma que:

[...] a educação intercultural é 
fundamentalmente uma atitude e um com-titude e um com-
portamento relativo ao tipo de relações que 
ocorrem entre as culturas que convivem 
em um ambiente determinado. Propõe-se 
atender às necessidades afetivas, cogniti-
vas, sociais e culturais dos indivíduos e dos 
grupos possibilitando que cada cultura ex-
presse sua solução aos problemas comuns. 
É um meio para promover a comunicação 

entre as pessoas e para favorecer as ati-as pessoas e para favorecer as ati-
tudes de abertura em plano de igualdade.2

A educação intercultural promove valores 
como a igualdade, o sentido comunitário, a 
aceitação e o respeito pelo outro, o respeito 
aos direitos humanos ou à solidariedade. 
Tanto esses princípios como o conceito de 
educação intercultural se encontram fortemente 
enraizados, como afirma López Reillo (2006), 
nas propostas educativas que pretendem 
garantir o direito de todo aluno a uma educação 
de qualidade, como a educação democrática, a 
educação inclusiva, a educação em valores e a 
educação para a cidadania.

Entre as características da educação 
para a cidadanía intercultural, destacam-se as 
seguintes (JIMÉNEZ; GOENECHEA, 2014):

a) fundamenta-se no reconhecimento e 
valorização da diversidade cultural;

b) é relevante para todos os alunos;
c) protege a identidade cultural dos 

alunos, especialmente dos minoritários;
d) defende a igualdade de oportunidades;
e) luta contra o racismo, a discriminação 

e os preconceitos. Paralelamente promove a 
formação de valores e atitudes positivas para a 
diversidade cultural;

f) entende o conflito como elemento 
positivo e necessário para a convivência;

g) requer uma revisão de currículo e 
modificações nas metodologias de ensino e 
recursos didáticos;

h) contempla medidas educativas especí-
ficas para os alunos imigrantes que necessitem;

i) supõe mudanças sociais profundas que 
não se limitem à escola.

Entendemos que uma formação baseada 
nos princípios da educação intercultural é es-
sencial para que os professores possam desen-
volver estratégias que promovam um ambiente 
aberto à diversidade que seja um elemento na 
luta contra uma escola e sociedade excludentes, 

2- Todas as citações em espanhol foram traduzidas para o português 
pelas autoras.
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nas quais se encontram inseridos os migrantes, 
em que a adaptação linguística pode ser um 
obstáculo à integração.

Políticas de atenção para alunos 
imigrantes na Espanha

O sistema educativo espanhol se 
transformou com a incorporação de alunos 
estrangeiros. A seguir veremos quais medidas 
foram tomadas como consequência da 
incorporação destes novos grupos na escola. 
Primeiro, é necessário aclarar que na Espanha 
todos os menores com idade de cursar a educação 
obrigatória têm direito a uma educação pública 
e gratuita. Inclusive nos casos em que o menor 
se encontre em situação irregular, que não tenha 
os documentos de residência regularizados, tem 
direito e obrigação de ser escolarizado durante a 
etapa da educação obrigatória.

A legislação educativa espanhola 
sempre incluiu os estrangeiros como possíveis 
beneficiários de políticas compensatórias 
ao inseri-los na categoria de alunos com 
necessidades educativas especiais, seja por sua 
origem étnica, como parte dos alunos em situação 
social desfavorecida, ou por sua incorporação 
tardia ao sistema educativo. Entretanto, estas 
intervenções não tiveram um efeito significativo 
nos resultados escolares, que continuam sendo 
mais baixos entre os alunos estrangeiros. Essas 
medidas não conseguem compensar o efeito – 
ao menos estatístico – produzido pela etnia e a 
classe social, motivo pelo qual esta segregação 
temporal (em ATAL, aulas de enlace, grupos 
de diversificación, aulas de apoyo, centros 
de compensatoria etc.) pode se converter em 
permanente, ao dificultar a integração de todas 
essas pessoas em âmbito trabalhista e social.

A presença de alunos estrangeiros nas 
escolas é, como explicamos anteriormente, o 
principal fator desencadeante dos planejamentos 
da educação intercultural no sistema educativo 
espanhol, evoluindo desde sua ausência 
inicial, à sua consideração posterior dentro das 
políticas compensatórias. Essas realidades vão 

ser determinantes para o modelo de resposta 
pelo qual as escolas optam, ao se desenvolverem 
mais como reação à presença de imigrantes nas 
aulas por meio de medidas compensatórias, 
do que como uma revisão da inadequação dos 
supostos homogeneizadores e etnocêntricos 
sobre os quais está balizado o próprio sistema, 
além de buscar respostas dentro do marco e das 
medidas de atenção à diversidade, equidade e 
inclusão. A partir da Lei Orgânica de Educação 
(2006), começa a ser introduzida uma visão 
menos parcial, mais intercultural, que valoriza 
um pouco mais a cultura de origem desses 
alunos e começa a se distanciar da teoria do 
déficit, de caráter fortemente assimilacionista. 
Esta evolução ocorreu mais nas normas e 
nas teorias do que nas práticas e ainda não 
podemos afirmar que tenha uma repercussão 
muito ampla em âmbito educativo.

Como as escolas mudaram sua forma 
de atuação com a chegada da população 
estrangeira? Devemos reconhecer que a maioria 
das escolas não modificaram quase nada, seja 
porque não possuem alunos estrangeiros, seja 
porque os têm, mas são hispanofalantes e, 
portanto, não se considera necessário tomar 
medidas por não haver dificuldades linguísticas. 
Inclusive aquelas escolas que têm uma presença 
alta de alunos estrangeiros não fazem mudanças 
profundas. As pesquisas, ocorridas em escolas 
consideradas interculturais, demonstram 
que o grau de desenvolvimento da educação 
intercultural fica nos níveis mais baixos. 
Assim, por exemplo, Aguaded et al. (2010, p. 
197) em pesquisa realizada em escolas com alta 
presença de imigrantes na cidade de Granada, 
conclui que:

[...] nenhuma das atividades é trabalhada 
desde as experiências, diferenças, interes-
ses e expectativas de todos, pois a inter-
culturalidade não se aborda desde todo 
sistema educativo e para todos os membros 
que participam dele, mas desde programas 
ou atividades pontuais que poderiam in-
tegrar-se em propostas curriculares com 
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caráter assimilacionista, separatista e, no 
melhor dos casos, integrador.

Em geral, as ações que as escolas fazem 
com maior frequência são:

• planos de acolhida, que incluem 
sinalização na escola, informação sobre o 
sistema educativo em diversos idiomas e figuras 
como o aluno tutor ou a família de acolhida, 
que ajudam aos recém-chegados;

• aulas linguísticas para a aprendizagem 
da língua veicular, sempre enfocadas desde a 
teoria do déficit, desde o bilinguismo substrativo, 
no qual não se valoriza a manutenção da língua 
materna desses alunos;

•  medidas dirigidas a reduzir a defasagem 
curricular dos recém-chegados: escolarização 
de um curso abaixo do que corresponderia aos 
alunos pela idade, apoio dentro ou fora da aula 
e diversificação curricular;

• atividades multiculturais. Programas 
de interculturalidade fracos, com atividades 
pontuais que introduzem uma mostra de 
costumes das culturas presentes nas escolas, por 
meio de semanas interculturais ou atividades 
do tipo danças ou jogos do mundo, o que se 
denominou pedagogía del cous cous.

Convém recordar que seria necessário 
trabalhar a interculturalidade em todos os 
colégios e não somente naqueles que têm alunos 
estrangeiros. Todas as crianças vão viver num 
contexto multicultural, assim todos necessitam 
estar preparados para conviver com pessoas 
culturalmente diversas.

Aulas temporárias de adaptação linguística (ATAL) 
no contexto andaluz: o caso da província de Cádis

Quando um sistema educativo começa a 
receber alunos estrangeiros, o primeiro desafio 
que enfrenta é o do ensino da língua veicular, 
para que possam integrar-se nas aulas e 
acompanhar o currículo da escola. Quando, nos 
anos noventa, começou a chegar na Espanha um 
grande número de população estrangeira, não 
existia nenhum recurso educativo para que os 

alunos que não falassem espanhol aprendessem 
a língua. Inicialmente, as escolas responderam 
a esta chegada imprevista integrando os alunos 
estrangeiros que não falavam espanhol nos 
programas de apoio que já existiam para os alunos 
com dificuldades de aprendizagem ou outras 
necessidades educativas, ou também recorrendo 
à boa vontade dos professores, que ministravam 
aulas de espanhol em suas horas livres. Com o 
passar do tempo e o aumento progressivo da 
imigração foi necessária uma resposta estrutural, 
mais organizada, com recursos e profissionais 
com formação específica.

É nesse contexto que nascem – por 
volta do ano 2000 – as chamadas aulas 
lingüísticas, que foram implantadas nas 
diversas comunidades autônomas espanholas 
com distintos formatos e denominações: Aulas 
Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL), 
na Andaluzia e Extremadura; Aulas de Acogida 
na Catalunha, Ilhas Baleares e Múrcia; Aulas 
Temporales de Inmersión Lingüística (ATIL), em 
Astúrias; Aulas de Inmersión Lingüística (AIL), 
em Navarra e La Rioja; Aulas de Adaptación 
Lingüística y Social (Aulas ALISO), em Castela e 
Leão; Grupos de Adaptación de la Competencia 
Curricular e Grupos de Adquisición de las 
Lenguas, na Galícia; Programas de Acogida 
al Sistema Educativo (PASE), na Comunidade 
Valenciana; Programa de Refuerzo Lingüístico, 
no País Vasco; Aulas de Enlace, em Madrid.

Essa diversidade de respostas educativas 
ao fenômeno da imigração é devida ao fato 
de a Espanha ser um país descentralizado e as 
esferas educativas se dividirem entre o nível 
estatal (Ministerio de Educación) e o autonômo 
ou regional (Consejería de Educación, no caso 
da Andaluzia). Essas aulas possuem aspectos 
diferentes em cada região, mas dividem uma 
série de características como «seu caráter 
intermediário, aberto, intensivo e flexível» 
(GRAÑERAS et al., 2007, p. 163). Realmente, 
as diferenças entre os modelos implementados 
pelas distintas comunidades autônomas são tão 
grandes que dificilmente podemos encontrar 
propriedades comuns a todas elas.
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Em âmbito estatal, a Lei Orgânica 2/2006, 
de 3 de maio, de educação, em seus artigos 79.1 
e 79.2, já estabelecia a responsabilidade das 
administrações de favorecer a incorporação ao 
sistema educativo dos alunos de inserção tardia 
com “programas específicos para os alunos 
que apresentem graves carências linguísticas” 
(ESPAÑA, 2006) cujo desenvolvimento será 
“simultâneo à escolarização dos alunos nos 
grupos ordinários, conforme o nível e evolução 
de sua aprendizagem” (ESPAÑA, 2006). Seguindo 
essa determinação, a Lei Orgânica 8/2013, para 
a melhoria da qualidade educativa (LOMCE), 
mantém essas obrigações nos mesmos termos.

Neste trabalho, nos centramos nas 
Aulas Temporales de Adaptación Lingüística 
(ATAL) que tiveram início na Andaluzia entre 
os anos de 2001-2002, mas não tiveram uma 
regulamentação específica até 2007. Trata-
se da Ordem de 15 de janeiro de 2007, por 
meio da qual são regulamentadas as medidas 
e ações a serm desenvolvidas para atender aos 
alunos imigrantes e, especialmente, às Aulas 
Temporales de Adaptación Lingüística.

Trata-se do recurso mais importante 
iniciado na Andaluzia para atender aos alunos 
estrangeiros e talvez o mais necessário. A falta 
de domínio da língua constitui um obstáculo 
para a educação que deve ser superado para 
integração tanto na escola como na sociedade. 
Constatou-se que:

A aquisição da língua da escola, apesar 
de ser instrumento chave para favorecer a 
integração, é, hoje em dia, para os alunos 
marroquinos um dos maiores obstáculos 
no processo de integração (42,2%); seguido 
de fazer amigos, estando este último 
intimamente relacionado com o primeiro 
(TERRÓN-CARO; PALMA, 2015, p. 114).

Essa afirmação seria igualmente válida 
para os demais alunos estrangeiros, especialmen-
te aqueles cuja língua difere muito do espanhol.

Segundo dados do Conselho de Educação, 
Cultura e Esporte da Espanha, no curso 2001-

2002, havia 64 docentes das ATAL em toda 
Andaluzia e nos cursos posteriores continuou 
aumentando seu número até alcançar 315 no 
curso 2008-2009. Depois, o número foi reduzido 
devido à crise econômica e a menor chegada 
de alunos estrangeiros de nova incorporação. 
No curso 2014-2015, havia em toda Andaluzia 
221 professores das ATAL, a maioria dos quais 
atendia a alunos escolarizados em um máximo 
de cinco escolas.

Estudaremos esse recurso na província 
de Cádis, na qual ocorreram as pesquisas. No 
curso 2014-15, dez professores(as) atenderam a 
184 alunos(as) em 53 centros (32 de Primária 
e 21 de Secundária) de toda a província de 
Cádis. Todas as ATAL exceto uma atendem 
tanto centros de educação primária como de 
secundária. A professora que menos centros 
atende trabalha em quatro escolas e a que 
mais, em sete; sendo a média de cinco escolas. 
O número de alunos(as) por professor(a) oscila 
entre 24 e quinze, sendo dezoito a média. A 
maior parte dos alunos de ATAL na província 
de Cádis (59,2%, 109 pessoas) cursa a educação 
primária; enquanto que os 40,7% restantes 
(75 alunos(as)) cursam a educação secudária 
obrigatória (ESO) e o programa de qualificação 
profissional inicial (PCPI).

A educação primária compreende alu-
nos de seis a doze anos; a ESO compreende 
entre 12 e 16 anos; o PCPI, entre 16 e 17 
anos. Atualmente este último é denominado 
de formação profissional básica e tem a fi na-ásica e tem a fi na-e tem a fina-
lidade de favorecer a inserção social, educa-
tiva e de trabalho dos jovens que abandonam 
o sistema educativo sem o título da educação 
secundária obrigatória.

Os destinatários desse recurso são os 
alunos recém-chegados que não dominam o 
espanhol. As ATAL atendem aos alunos a partir 
do segundo ciclo da primária (desde os oito anos) 
e até o final da ESO (dezesseis anos), já que se 
entende que nas idades inferiores aos oito anos 
os alunos aprendem de uma maneira “natural”, 
por imersão na aula regular. O número máximo 
de alunos nas ATAL está limitado a doze. Pela 
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regra geral, os alunos podem assistir a essas aulas 
durante o primero ano de sua escolarização, ainda 
que excepcionalmente possa ser autorizada sua 
assistência durante mais um ano se persistirem 
as dificuldades com o idioma.

Desde nosso ponto de vista, dar um 
apoio de dez ou quinze horas semanais durante 
um ou dois anos é insuficiente. Os estudos 
mostram que esses alunos demoram entre um e 
dois anos para desenvolver as habilidades orais 
na segunda língua e é entre cinco ou seis anos 
de vivência no país quando usam as habilidades 
linguísticas acadêmicas de modo semelhante 
a seus pares nacionais. São essas habilidades 
acadêmicas, mais complexas e elaboradas, as 
que necessitam ser desenvolvidas para se ter 
êxito na escola.

De maneira geral, são atribuídas aos pro-
fessores das ATAL todas aquelas funções relacio-
nadas com o atendimento direto e o acompanha-
mento dos alunos imigrantes com deficiências 
no conhecimento do espanhol como língua vei-
cular no processo de ensino/aprendizagem. Entre 
as funções específicas destacamos:

a) ensinar a língua espanhola com a 
suficiência necessária para a correta integração 
dos alunos imigrantes em seu entorno escolar 
e social;

b) atender às dificuldades de 
aprendizagem dos alunos matriculados nas 
ATAL pelo desconhecimento do espanhol 
como língua veicular;

c) facilitar a integração dos alunos em seu 
contexto escolar e social, potencializando suas 
habilidades e incentivando sua participação nas 
atividades organizadas pelas próprias escolas e 
pela comunidade;

d) colaborar com as chefias de estudos, 
que integram parte da equipe de direção de 
cada escola, junto ao diretor e o secretário, das 
escolas atendidas na necessária coordenação 
com os outros professores;

e) colaborar com os professores 
encarregados das tutorias na manutenção 
da comunicação com as famílias dos alunos 
atendidos nas ATAL;

f) facilitar aos professores das escolas aten-
didas orientações metodológicas e materiais sobre 
o ensino do espanhol como segunda língua.

Além disso, devem elaborar as 
programações das ATAL, redigir um relatório 
de cada um dos alunos e alunas atendidos e 
elaborar um relatório final ao acabar o curso.

A norma prioriza o apoio dentro das 
aulas regulares e estabelece que somente quando 
não seja possível, o apoio será dado fora da 
aula. Nesses casos, nos quais se distanciem os 
alunos estrangeiros do seu grupo de referência, é 
estabelecido um máximo de dez horas semanais 
para crianças de primária e quinze para os de 
secundária. Na Andaluzia existem dois tipos de 
ATAL: as fixas, situadas em uma escola em tempo 
integral, em zonas que registram um elevado 
índice de população imigrante, sobretudo em 
Almeria e Málaga; e as itinerantes, nas quais 
o professor se desloca para atender a vários 
colégios de uma mesma zona ou localidade. No 
caso da província de Cádis, todas são itinerantes, 
pela dispersão da população imigrante.

A província de Cádis constitui um 
território singular em relação à confluência 
de população estrangeira. Por um lado, sua 
posição geográfica como ponto mais próximo 
ao continente africano define seu papel de porta 
de entrada para grande parte da população 
imigrante de origem magrebina e subsaariana. 
A maioria dos estrangeiros que chegam seguem 
seu caminho para outro ponto da Europa, como 
França ou Alemanha. Os cidadãos originários 
do Marrocos representam 21% dos estrangeiros 
registrados em 2014 nesta província.

Por outro lado, suas boas condições 
climáticas e os baixos custos de produtos e 
serviços estão animando o assentamento de 
uma colônia de cidadãos da União Europeia, 
principalmente britânicos (5.810, 13,5% dos 
estrangeiros registrados em 2014) e alemães 
(2.173, 5% do total). Ao exposto se une a 
presença de imigrantes centro-europeus 
(principalmente população romena, com 3.262, 
7,6% do total de estrangeiros registrados) e 
chineses (1.849, 4,3% do total) que assim como 
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nas demais províncias andaluzas e do restante 
da Espanha, se assentam nesta zona em busca 
de oportunidades de trabalho.

Nos últimos anos está sendo incrementada 
também a população norte-americana, devido à 
ampliação do grupo militar destinado na Base 
Naval de Rota com motivo do estabelecimento 
na zona do Escudo Antimísseis. Parte desta 
população está se assentando fora da própia 
Base, principalmente nas localidades de Porto 
de Santa Maria e Rota, embora não representem 
uma cifra importante no padrão municipal.

Procedimentos metodológicos

Esta pesquisa está inserida no projeto 
Construyendo diferencias en las escuelas, 
estudio de las trayectorias de las ATAL en 
Andalucía, de su profesorado y su alumnado, 
financiado pelo Ministerio de Economía y 
Competitividad en el marco del Plan Nacional 
de I+D+I e coordenado pelo Dr. Javier García 
Castaño da Universidade de Granada, Espanha. 
Trata-se de uma investigação qualitativa, cujos 
principais métodos de levantamento de dados 
são a observação participante e a entrevista. Os 
objetivos do estudo são: estudar as trajetórias 
das ATAL, dos centros que tiveram o recurso, 
dos professores responsáveis e dos alunos que 
se beneficiaram do programa.

Atualmente em Cádis estão sendo 
realizadosos estudos de caso que começaram 
no curso 2014-2015 e que estão centrados nos 
docentes das ATAL. Esta investigação é uma 
continuidade em relação ao objeto de estudo, 
pois em 2007 foi realizada a pesquisa mais ampla 
até o momento sobre as ATAL na província de 
Cádis, intitulada Estudio de la atención educativa 
prestada al alumnado inmigrante en las ATAL 
de Cádiz, financiado pela Dirección General 
de Coordinación de Políticas Migratorias da 
Consejería de Gobernación de la Junta de 
Andalucía, por meio do Grupo de Pesquisa 
Eduardo Benot (HUM 230), da Universidade de 
Cádis, coordenado pelo Dr. Rafael Ángel Jiménez 
Gámez (JIMÉNEZ GÁMEZ, 2009). Consistiu em 

um estudo misto com uma parte quantitativa 
e outra qualitativa. Para a parte quantitativa, 
o levantamento dos dados foi realizado 
por meio de três questionários dirigidos a 
diferentes agentes (equipe de direção, tutores e 
professores ATAL) e a transcrição das reuniões 
dos grupos de discussão com estes agentes. A 
qualitativa estava composta por três estudos 
de caso de professores ATAL da província. O 
principal objetivo da pesquisa era conhecer o 
funcionamento dessas aulas em Cádis.

Neste trabalho, realizaremos um recorte 
que utiliza dados dos questionários aplicados 
e das transcrições das reuniões dos grupos de 
discussão realizados com os professores, da 
pesquisa iniciada em 2007 e dados da pesquisa 
atual. Para tanto, a metodologia utilizada seguiu 
os princípios da pesquisa mista, utilizando 
as abordagens qualitativa e quantitativa, de 
paradigma interpretativista.

O recorte dos dados analisados por meio 
de questionários e transcrição das reuniões dos 
grupos de discussão centra-se em duas catego-
rias de análise: a interculturalidade na formação 
dos professores das ATAL e a interculturalidade 
na visão dos professores. Pretendemos verificar a 
importância de uma formação inicial e continu-
ada que tenha como princípio o desenvolvimen-
to da educação intercultural focada nos diversos 
contextos escolares que os docentes podem en-
contrar e nas concepções de interculturalidade 
que foram evidenciadas por eles.

Análise dos questionários e dos 
grupos de discussão

A interculturalidade na formação dos professores 
das ATAL

Iniciamos a análise dos dados obtidos 
com o questionário e as transcrições dos grupos 
de discussão com o objetivo, nesta parte, de 
levantar e analisar as informações referentes 
à formação dos professores que trabalham 
nas ATAL da província de Cádis. Entendemos 
que uma formação baseada nos princípios da 
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educação intercultural é essencial para que se 
desenvolvam estratégias que promovam um 
ambiente aberto à diversidade e que seja um 
elemento na luta contra uma escola e sociedade 
excludentes, nas quais se encontram inseridos 
os migrantes, em que a adaptação linguística 
pode ser um obstáculo à integração.

Um fator importante para que um do-
cente esteja comprometido com a realidade esco-
lar em que se encontra é a motivação. Assim, des-
tacamos a principal razão apontada para solicitar 
o posto de trabalho nas ATAL no questionário: 
35,7% apontou desenvolvimento pessoal e social, 
35,7% compromisso com a imigração e 28,6% 
circunstâncias pessoais e/ou familiares; 6,3% não 
declarou nenhuma razão em especial, não respon-
dendo à pergunta. O compromisso com a causa da 
imigração e o desenvolvimento pessoal e social 
acarreta, muitas vezes, que os professores estejam 
vinculados a associações de imigração, desenvol-
vendo trabalhos de maneira voluntária.

A formação universitária dos entrevistados 
os habilita a trabalhar como docentes de educação 
primária no sistema espanhol, que abarca os 
alunos de faixa etária de seis a doze anos. Também 
podem realizar cursos de educação continuada 
que os preparem para os diversos contextos que 
possam encontrar. Desta feita, foram questionados 
sobre se receberam formação específica para 
trabalhar nas ATAL, ao que 81,3% respondeu que 
sim, e 18,8% que não. Três não responderam. A 
parte específica foi majoritariamente realizada 
em centros de professores (CEP), com 66,7%, 
seguida de autoformação e cursos realizados na 
universidade, ambos os casos com 16,7%. Sobre 
a quantidade de horas de capacitação continuada, 
54,6% indicou mais de 161 horas, o que indica 
um volume importante de tempo dedicado a esse 
fim. A maior parte indicou que teve um grau de 
satisfação e utilidade médio-alto, com 83,3% e 
75,0%, respectivamente. O professor P3 comentou 
sobre esse tema:

Olha, todo mundo vai passando o que 
sabe, mas sobretudo sua didática e sua 
metodologia se estuda dentro da didática 

de todas as áreas, inclusive didática da 
língua. Depois por autoformação, no meu 
caso, por exemplo, estava desde 92 dando 
aulas a estrangeiros em Acoge, você se 
mete nisso e começa a buscar informações 
daqui e dali, na internet, perguntando às 
pessoas, inclusive nos cursos de primária, 
não é? Então vai se formando assim. (P3)3.

A partir desses dados, perguntamos qual 
seria o item mais valorizado para ser selecionado 
como professor das ATAL, ao que 41,7% 
respondeu que era o critério de antiguidade, 
seguido das respostas que consideraram as 
necessidades do centro ou o projeto apresentado, 
ambos com 16,7%. A formação específica 
foi considerada como o principal critério de 
seleção em 8,3% dos casos. Confrontando os 
dados percebemos que a parte específica para o 
trabalho com alunos imigrantes não é o principal 
no momento de selecionar os docentes, portanto, 
a formação não seria valorizada. O professor P1, 
durante o grupo de discussão demonstrou sua 
insatisfação com esse critério ao comentar: “É 
que para a ATAL vale qualquer um. Da mesma 
forma pode dar aulas um professor de infantil ou 
um de matemática” (P1). Os demais professores 
também mostraram insatisfação pelo fato de 
não terem um tutor mais experiente ao chegar 
à escola, alguém que os acompanhasse nesse 
momento inicial.

Os dados indicam que a formação 
específica para trabalhar nas ATAL não é 
o critério mais valorizado, entretanto, os 
professores apontaram a sua importância: “No 
CEP todos os anos oferecem cursos teóricos 
sobre imigração em geral, que é fundamental 
ao princípio” (P4). Especificamente sobre o 
tema da educação intercultural, P1 apontou:

Eu sinto falta de um tema, porque nossa 
função, por exemplo, com o tema da in-
terculturalidade estacionou, ou seja, nós 
somos, supõe-se, especialistas em ensino 

3- Todas as falas nos grupos de discussão foram traduzidas do espanhol 
para o português pelas autoras.
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de língua espanhola. Não estamos especia-
lizados nem há formação específica sobre 
este tema. (P1).

Ao apontar que se supõe que são 
especialistas no ensino de língua espanhola, P1 
estaria utilizando de ironia já que não há uma 
formação suficientemente centrada na didática 
de ensino de língua espanhola como segunda 
língua, pois muitas vezes buscam informações 
com os colegas mais próximos até mesmo para 
a preparação das aulas.

Saindo da formação e adentrando na 
experiência prévia que contemple a presença 
de alunos imigrantes em processos de ensino 
em aulas regulares, antes de iniciarem como 
professores nas ATAL, 70,5% a possuía, e 29,4% 
não teve nenhuma oportunidade anteriormente. 
A média de anos de experiência é ao redor 
de 2,4 anos. Algo parecido acontece com a 
experiência prévia com o ensino de espanhol 
como segunda língua, na qual 37,5% tinha 
experiência de um ou dois anos, 18,8% de três 
a cinco anos, 25,9% de mais de cinco anos e 
18,8% não possuía experiência.

Durante o grupo de discussão, os 
professores foram unânimes em indicar três 
pressupostos básicos de formação para o 
trabalho no contexto das ATAL: a imigração, 
a interculturalidade e a didática de ensino de 
espanhol como língua estrangeira. Indicamos 
as falas mais expressivas:

Mas logo cada um de nós sai com as 
dúvidas de como ensinar, como se estrutura, 
por onde começar, pois temos que nos 
defender no trabalho, nisso estaremos mais 
ou menos formados. Eu acho que é uma 
coisa, este curso que falamos, quando você 
começa a trabalhar nas ATAL, necessita 
dois pilares básicos, entender o fenômeno 
da imigração e o da interculturalidade. 
(P1 - Grifos nossos).

E a didática da língua, porque é uma língua 
estrangeira que não é o mesmo que ensinar 

linguagem. Cara, vamos ver, há outro 
planejamento como lingua estrangeira, 
de fato quando vemos o inglês, quando 
nos deram aulas de inglês utilizaram uma 
metodologia diferente da que usam os 
ingleses para aprender inglês, veja, é que 
não é igual. (P3 - Grifos nossos).

A postura dos professores revela que 
consideram importante que, para trabalhar com 
alunos imigrantes nas ATAL, eles tenham formação 
específica que os ajude a entender a realidade em 
que estão inseridos. Trabalhar com alunos que 
possuem uma língua materna diferente da língua 
utilizada na escola em que estudam é realmente 
difícil, porém é necessário superar os obstáculos e 
estabelecer uma relação que considere o aspecto 
intercultural nesse contexto.

Coracini (2003, p. 140) aponta que 
“na maior parte das vezes, quando se leva 
em conta a existência de uma relação entre 
a língua materna e a língua estrangeira, 
essa relação é negativa”, por tratarem-se de 
códigos e de culturas diferentes e por a língua 
estrangeira ser entendida, erroneamente, como 
complemento ao conhecimento dos alunos. É 
necessário superar essa visão, pois aprender 
uma outra língua é conhecer o outro e a si 
mesmo, por meio do confronto identitário e, no 
caso específico do entendimento da imigração, 
é importante olhar para as culturas que estão 
em interação e a língua é um dos veículos que 
pode estabelecer esse diálogo intercultural.

A interculturalidade na visão dos professores

Buscamos, com a análise, compreender 
a importância que o tema da interculturalidade 
possui para os professores que participaram da 
pesquisa, investigando se procuram desenvolver 
práticas que fomentem uma educação baseada 
em seus princípios com os alunos que participam 
das ATAL. É importante destacar que a educação 
intercultural deve ser vivenciada por todos 
os participantes da comunidade escolar, não 
somente pelos alunos imigrantes, pois pressupõe 



11041104 Doris Cristina Vicente da Silva MATOS; Cristina Goenechea PERMISÁN. Educação intercultural e formação de...

que as pessoas estejam interessadas em dialogar 
umas com as outras e entendam que, sendo a 
diversidade a característica mais representativa 
da humanidade, não deve implicar qualquer 
tipo de discriminação:

Do ponto de vista pedagógico, a 
perspectiva intercultural está baseada no 
reconhecimento da diversidade cultural, 
não somente de grupos minoritários, 
mas de todos os membros da sociedade. 
Além desse reconhecimento, as práticas 
desenvolvidas no contexto escolar podem 
auxiliar no entendimento de que a 
heterogeneidade que nos caracteriza deve 
ser vista positivamente, de maneira que 
se promovam o respeito e a igualdade de 
oportunidades, transformando as escolas 
em espaços de mudança social (MATOS, 
2014b, p. 167).

Sendo assim, destacamos uma passagem 
do grupo de discussão, na qual os participantes 
comentavam sobre a necessidade de a escola 
possuir um projeto intercultural com uma pes-
soa encarregada de coordená-lo, como um pla-
no de acolhimento. Um dos professores expôs 
que dentre todas as escolas em que trabalhava, 
uma delas possuía um plano de interculturali-ía um plano de interculturali- um plano de interculturali-
dade e acolhida em conjunto, que foi elabora-
do a partir dos documentos que ele facilitou à 
coordenadora, entretanto, não houve uma reu-
nião para apresentar a proposta e envolver os 
professores, e ele nem ao menos foi consultado:

Eu acho que no tema intercultural o 
professor tem que se implicar, senão, 
o único que fazemos é colocar quatro 
posteres de mapas apontando de onde 
vem cada um dos nossos alunos, e isso ... 
e a viagem. Há um orçamento fantástico e 
viaja-se a alguns países. (P1).

A falta de diálogo entre coordenação 
e professores é um ponto negativo, pois para 
que um projeto intercultural dê certo, é preciso 

envolver primeiro os professores, já que serão 
os responsáveis por executá-lo com os alunos. 
Percebemos que o professor (P1) não está 
satisfeito com a condução do projeto pela escola 
e possui uma visão crítica de que, geralmente, 
o que acontece é a produção de cartazes 
com informações sobre os países dos alunos 
imigrantes, ou uma viagem aos países dos alunos, 
como por exemplo, Marrocos ou Romênia, com 
o orçamento conseguido por meio do projeto. 
Muitas vezes os professores que trabalham nas 
ATAL não participam das viagens, somente os 
que atuam nas aulas regulares.

No questionário, os professores apon-
taram que o perfil linguístico dos alunos 
que frequentam é diverso, somente um deles 
trabalhava com alunos que possuíam a mesma 
língua materna, o árabe-marroquino. Em dois 
casos, são duas as línguas, árabe e outra, entre 
chinês e inglês. Podemos afirmar que as línguas 
estrangeiras mais frequentes entre os alunos 
atendidos nas ATAL são o árabe-marroquino e 
o inglês, seguidos pelo romeno e chinês. Sendo 
língua e cultura indissociáveis, estabelecendo 
uma relação intrincada de pertencimento, qual-
quer tentativa de dissociação acarretará uma 
quebra dessa união (MENDES, 2007).

Outro professor (P6) comentou que 
conhece escolas em que os professores estão 
envolvidos em projetos interculturais, mas que 
os alunos não participavam satisfatoriamente, 
assim é necessário investir em outro tipo 
de atividades. Tais atividades aproveitariam 
melhor os alunos que não são imigrantes 
nem estrangeiros. Após esse comentário, P1 
apontou: “Mas a interculturalidade é para 
todos, esse é o problema” (P1). Esta fala revela 
o entendimento de que um projeto que vise à 
promoção da educação intercultural não deve 
atender somente aos alunos imigrantes, mas a 
todos os alunos, pois se centrarmos a atenção 
em somente uma parte não ocorrerá a integração 
e o diálogo necessários para a construção do 
entendimento da diversidade cultural.

Ao serem questionados se os projetos 
interculturais que ocorrem nas escolas são 
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eficazes para o seu trabalho, P4 informou que 
acredita que as escolas que solicitaram tais 
projetos foi porque “estão sensibilizadas com 
a imigração, pelo menos no meu caso, tem um 
grupo de alunos, inclusive de professores, que 
estão em associações e estão sensibilizados e 
fizeram coisas” (P4). É muito forte o envolvimento 
quando o professor está realmente interessado 
na realidade que vivenciam seus alunos, alguns 
estão envolvidos inclusive politicamente por 
meio de associações, e esse engajamento é 
importante para que o projeto obtenha êxito.

Outro ponto para pensar um projeto 
intercultural é sobre como ele será estruturado, 
quais temas devem ser abordados. Antes de 
definir temáticas de interesse, é preciso que o 
professor tenha definido o que é cultura para si 
próprio e, dependendo do conceito que abrace, 
poderá incorrer na propagação de estereótipos 
da cultura do outro, limitando-se a tratar de 
aspectos exóticos e/ou festivos em sala de aula. 
Seu planejamento e os materiais utilizados 
devem refletir toda a complexidade deste 
termo, ajudando os alunos a se descobrir e se 
entender perante o outro. Berwig (2004) critica 
a maneira de encarar a cultura que ela chama 
de ilustrada ou enciclopédica e aponta que 
muitos professores também tratam a cultura 
como erudição, trabalhando este conceito 
de forma intuitiva, sem bases científicas. 
Lamentavelmente, essa equivocada concepção 
ainda está muito atrelada ao ensino de línguas.

Continuando no grupo de discussão 
sobre a eficácia dos projetos interculturais 
desenvolvidos nas escolas, foi perguntado se 
eles eram pontuais, folclóricos ou de outra 
maneira, ao que P4 apontou:

Para aparecer nas fotos, o folclórico 
está legal e para um relatório também, e 
para voltar a pedir um financiamento o 
folclórico também está legal. Então você 
tem um bom financiamento e tem que 
dar uma imagem e tem que vender essa 
imagem. Mas além disso, repercute na 
dinâmica geral e no que é o dia a dia.

O professor constrói uma crítica aos pro-
jetos que celebram somente a parte folclórica, 
entretanto entende que, para aparecer ao pú-
blico, nos relatórios e para pedir financiamento 
aos órgãos competentes, esse tipo de projeto é 
bem aceito. Mas ao ser colocado em prática na 
escola, seria mais uma celebração de aspectos 
pontuais, conforme apontado anteriormente 
pelo professor P1, com o exemplo dos mapas 
com a origem dos alunos.

Matos (2014a) aponta que a dificuldade 
de trabalhar com questões culturais na sala 
de aula poderia estar ligada à aceitação e ao 
entendimento de determinadas definições de 
cultura. Esses conceitos ainda evocam a ideia 
de que cultura é somente um “conjunto de 
conquistas artísticas, intelectuais e morais que 
constituem o patrimônio de uma nação” (CUCHE, 
1999, p. 28). Existe também o entendimento 
preconceituoso de que a cultura é uma coleção 
especializada de arte culta e folclore, ou seja, 
o culto estaria relacionado a determinados 
tipos de quadros, de músicas e de livros da 
classe dominante, enquanto que o folclórico 
englobaria objetos do povo (CANCLINI, 2006). 
Canclini (2006) ressalta que o conceito de 
coleção de bens simbólicos utilizado na Europa 
moderna e, posteriormente na América Latina, 
tinha como propósito hierarquizar os diferentes 
grupos e promover desigualdades.

Ainda sobre o plano folclórico, outro 
professor, P3, comentou que em sua escola 
são apresentados outros tipos de projetos 
interculturais:

Não somente folclórico, porque são feitas 
atividades que não são só folclore, são 
atividades de leitura, de comentários, de 
disco-forum4, de ... muitas atividades, mas 
muito pontuais. Dentro de um projeto, uma 
dinâmica de um ano inteiro, eu gosto de 
participar em uma coisa assim, na qual 
você convive na escola gostaria de ter 
tempo e poder participar, porque temos 

4- Realizar um debate, uma reflexão com os alunos, por meio de canções.
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critério e temos experiência e conhecemos 
as crianças. Mas quando você trabalha em 
sete escolas, como? (P3).

Percebemos a motivação que tem o 
professor P3, apontando outras maneiras de 
trabalhar um projeto intercultural, indo além do 
folclórico, sendo necessário o trabalho durante 
todo o ano letivo para que tenha continuidade 
e possa acompanhar o desenvolvimento e 
envolvimento dos alunos. Em contrapartida, 
comentou, quase como um desabafo, que é 
praticamente impossível que isso aconteça 
devido à carga horária que os professores têm 
nas escolas ATAL, pois, devido à sua condição 
de itinerância em Cádis, precisam trabalhar em 
muitas escolas, alguns em até sete. O professor 
P4 complementou, comentando que acredita 
que deveriam sim participar no tema da 
interculturalidade nas escolas, mas que “hoje, 
como está o sistema não, não podemos” (P4).

Para Iglesias e Goenechea (2016), o 
debate entre ATAL fixa ou itinerante é amplo, 
abarcando a integração e a inclusão. Quando 
é fixa, possibilita apoio dentro das aulas e a 
extensão da educação intercultural a toda a 
escola, podendo se caracterizar como um modelo 
mais inclusivo. As itinerantes possuem uma 
filosofía mais integradora, pois os alunos são 
escolarizados conjuntamente e recebem atenção 
especial que ajuda a superar o déficit linguístico. 
A autora considera que as ATAL fixas são mais 
apropriadas para o desenvolvimento de uma 
verdadeira educação intercultural, ainda que 
entenda que não é apropriado estabelecer ATAL 
fixas quando o número de alunos estrangeiros 
é muito pequeno.

Percebemos que para os professores 
participantes da pesquisa o desenvolvimento de 
um projeto intercultural é importante e precisa 
ir além da celebração folclórica de conteúdos 
pontuais. O envolvimento de toda a comunidade 
escolar, incluindo a equipe de direção e 
coordenação é um ponto chave, entretanto, 
os professores devem caminhar juntos na 
construção do projeto e não ficar alheios ao 

processo. No tocante aos alunos, todos também 
precisam estar envolvidos, pois o conhecimento 
e entendimento de outras culturas passa pelo 
diálogo entre elas.

Aprender uma língua é uma oportunidade 
de crescimento, de conhecer outra cultura, de 
se conhecer por meio do diferente. Segundo 
Paraquett (2010), quando nos conhecemos e 
reconhecemos no discurso do outro, podemos 
realizar mudanças que permitam integrar parte 
do coletivo que, em princípio, é global. A sala 
de aula de línguas deve ser encarada como o 
espaço de encontro com outras culturas, e é 
nesse encontro que podemos nos conhecer 
melhor, a partir da diversidade cultural.

Considerações finais

Os resultados dos questionários e do 
grupo de discussão evidenciaram a demanda, 
por parte dos professores, da criação de ações 
pedagógicas orientadas para a formação com 
base na educação intercultural, indicando 
que as discussões sobre essa temática são 
importantes para a organização de uma escola 
que promova e entenda o encontro com o outro 
como parte das relações interculturais. Sendo 
assim, os educadores devem saber utilizar a 
potencialidade da diversidade para melhorar 
a aprendizagem e preparar os alunos para 
viver em uma sociedade complexa, diversa 
e multicultural, pois o mundo atual oferece 
múltiplas oportunidades para a interação ou 
diálogo entre culturas (MENDES, 2007) e a 
construção identitária (MOITA LOPES, 2006; 
HALL, 2006), uma dessas possibilidades de 
interação se dá por meio da língua em sua 
dimensão individual e social (MATOS, 2014a).

Uma formação inicial e continuada que 
tenha como princípio o desenvolvimento da 
educação intercultural tanto nas escolas que não 
recebem imigrantes quanto nas que recebem, 
caso das ATAL, é importante para que sejam 
elaborados currículos e ações em conformidade 
com seus pressupostos. Silva (2008, p. 196), 
ao se referir ao currículo escolar, afirma que 
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A emergência da singularidade em uma cena didática 
de uma aula de geometria

Eveline Vieira CostaI

Maria C. D. P. LyraI

Resumo

Este artigo tem por objetivo mostrar uma recriação de uma 
situação em sala de aula na qual o professor distribui o 
poder do saber com os alunos em uma estratégia que liga 
os saberes espontâneos, ou prévios, aos saberes abordados, 
de forma a fomentar a singularidade dos sujeitos. Para 
tanto, usaremos as noções de Bakhtin de zona de contato, 
a fim de defender a ideia da comunicação criativa como 
possibilidade de apropriação do conhecimento pelo 
aluno, através do discurso interno persuasivo, oriundo 
desse diálogo. Mostraremos como, dessa forma, o aluno 
se torna o que Lave e Wenger chamam membro periférico 
legítimo de uma comunidade de prática, aqui considerada 
a sala de aula. Em seguida, passaremos a considerar a 
dinâmica da sala de aula através do que Costa chama 
de problematização, subvertendo a tradição secular e/ou 
cultural do professor em posição central e os alunos em 
posições periféricas. Por fim, consideraremos essa dinâmica 
do ponto de vista psicológico, mostrando, a partir da 
ideia de Valsiner de internalização-externalização, como 
o conhecimento pronto e construído passa a possuir um 
sentido pessoal e afetivo para o aluno, a partir do uso de 
um exemplo ilustrativo em sala de aula sobre geometria.
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The emergence of singularity in a didactic scene of a 
geometry class
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Abstract

This article aims to recreate a situation in a classroom in 
which the teacher “distributes” the power of knowledge to 
students by means of a strategy that links spontaneous or 
previous knowledge to the knowledge addressed in order 
to foster the singularity of the subjects. Therefore, we use 
Bakhtin’s notion of contact zone to defend the idea of 
creative communication as the possibility of appropriation 
of knowledge by the student through persuasive inner 
discourse, which originates in such dialogue. We show how, 
in this way, students become what Lave and Wenger call 
legitimate peripheral members of a community of practice, 
which here is the classroom. Then we consider the dynamics 
of the classroom through what Costa calls problematization, 
subverting the secular and/or cultural tradition of placing 
the teacher in the central position and students in peripheral 
positions. Finally, we consider this dynamic from the 
psychological point of view, showing, based on Valsiner’s 
idea of  internalization-externalization, how ready and built 
knowledge may acquire a personal and affective meaning 
for the student through the use of an example in a geometry 
class.

Keywords

Appropriation – Dialogue – Problematization – 
Internalization – Externalization

http://dx.doi.org/10.1590/S1517-9702201612145354

I- Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, Recife, PE, Brasil.
Contacts: eveline.vieira.costa@gmail.com;
marialyra2007@gmail.com



1111Educ. Pesqui., São Paulo, v. 42, n. 4, p. 1109-1124, out./dez. 2016.

Introdução

A escola, tal como hoje a conhecemos, é 
uma instituição com pouco mais de cem anos 
(CARRETERO; BERMUDEZ, 2012). É somente a 
partir dos anos 70 e 80 do século passado, com 
um destaque para a influência das ideias de 
Piaget e Vigotski, que foram introduzidas duas 
noções-chave: o aluno é um participante ativo 
na sua aprendizagem e é importante conhecer 
as capacidades cognitivas (PIAGET, 1964, 1971) 
ou conhecimentos espontâneos (VIGOTSKI, 
1984, 1991) que se desenvolvem para que 
diferentes conceitos sejam introduzidos. Mais 
recentemente, uma perspectiva que destaca a 
interação professor-aluno encontra respaldo 
nos conceitos de diálogo e relação dialógica, 
sobretudo sob a influência de Mikhail Bakhtin 
(1981, 1995, 2000).

No entanto, a despeito destas 
contribuições, a escola tradicionalmente ainda 
possui um status cultural de disseminação 
do saber instituído dominado pelo professor, 
independentemente dos saberes que os alunos 
trazem ou dos sentidos que criam em relação 
ao conhecimento acadêmico que se quer 
transmitir. Este trabalho adota uma posição 
que destaca o diálogo professor-aluno e aluno-
aluno, fundamentando-se nas ideias de Bakhtin, 
Lave e Valsiner, chamando atenção para o que 
Costa (2012a) e Costa e Santa-Clara (2015) 
caracterizam como problematização dialógica, 
estabelecida entre os alunos e o professor. Com 
esse objetivo, enfatiza o papel da contribuição 
da singularidade do sujeito aprendiz.

Tanto dentro da sala de aula, quanto 
na vida ordinária, o discurso, seja ele qual for, 
pode assumir um status de verdade pronta e 
acabada passando de geração a geração. Tal 
discurso, nessas condições, é chamado por 
Bakhtin (1981) de objeto, indicando um caráter 
inquestionável e, portanto, rígido e imutável, 
excluindo a pluralidade de interpretações que 
caracteriza outro tipo de discurso, o discurso 
interno persuasivo. Exemplos desses primeiros 
são os discursos bíblicos, os discursos dos pais, 

os discursos da ciência e também, por vezes, 
os discursos do professor. Estando presente na 
vida de uma maneira geral, o ouvinte e falante 
aceitam o objeto integralmente e fundem-se 
com ele ou o rejeitam também integralmente.

Por outro lado, para que haja uma reflexão 
sobre as palavras ditas – ou o “discurso interno 
persuasivo” – na escola ou na vida ordinária, é 
necessário criar o que Bakhtin chama de “zona 
de contato” (1981, p. 346), onde o discurso 
possa ser refletido, criando um diálogo criativo 
que gera a sua apropriação pelo sujeito e que 
apresenta nuances de aceitação, rejeição e 
sobretudo criação própria pelo indivíduo.

Para Bakhtin (1981), o discurso interno 
persuasivo é uma capacidade humana na esfera 
semiótica de construção de diálogos. Este pode 
ocorrer com o Outro presencial ou imaginário. 
Nas palavras do autor, “a estrutura semântica 
do discurso interno persuasivo não é finita, é 
aberto; em cada novo contexto que entra em 
diálogo, este discurso possibilita revelar novas 
maneiras de significar algo” (BAKHTIN, 1981, 
p. 346). Nesse contexto, entendemos que o 
professor pode propiciar ao aluno as condições 
para criar um discurso interno persuasivo 
através das características de um diálogo que o 
leve a refletir internamente e expor essas ideias, 
externalizando-as. Nesse processo, percepções 
e dúvidas do aluno estarão incluídas. Essa 
reflexão interna, dessa forma, participa do 
diálogo entre os parceiros (professor-aluno; 
aluno-aluno) justamente através da criação de 
uma zona de contato.

Para Bakhtin (1981), a zona de contato 
é um processo ou um movimento – não 
uma fórmula ou uma região concreta – que 
gera a apropriação dos discursos através da 
persuasão, opondo-se a um processo diverso, 
o distanciamento, que cria um discurso 
autoritário. Na zona de contato, as palavras 
alheias assumem uma característica própria, 
construída pelo sujeito. Elas também incluem o 
outro, uma vez que a ele são endereçadas, como 
todo enunciado, mas as palavras tornam-se, 
então, próprias ao sujeito por serem permeadas 
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pela intencionalidade particular dele mesmo. 
Assim, os construtos teóricos ou científicos, 
antes sentidos e percebidos como estranhos 
ao aprendiz, passam a assumir uma conotação 
nova, advinda da subjetividade do falante que 
deles se apropria (mesmo que parcialmente e/
ou progressivamente), mudando-lhes o sentido 
a serviço da sua singularidade. Este movimento 
que ocorre na zona de contato é oposto ao 
distanciamento, no qual as palavras alheias 
são aceitas integralmente – ou rejeitadas 
completamente – sem que haja uma apropriação 
do seu sentido pelo sujeito-aprendiz.

Esta diferenciação é importante porque, 
para o autor em pauta, as palavras que usa-
mos em diversos contextos são sempre alheias, 
e o que fazemos ao assumi-las como nossas é 
emprestar-lhes nossa intencionalidade, que se 
apresenta na sua expressividade. Assim, diz-
-nos Bakhtin:

A palavra na linguagem pertence 
parcialmente a outra pessoa. Ela se torna 
“palavra própria” quando o falante a 
povoa com a sua própria intenção, seu 
próprio sotaque, quando se apropria da 
palavra, adaptando-a a sua própria intenção 
semântica e expressiva. Antes deste 
momento de apropriação, a palavra não 
existe em uma linguagem impessoal e neutra 
(afinal, não é de um dicionário que o falante 
tira suas palavras), mas existe na boca de 
outras pessoas, nos contextos concretos de 
outras pessoas, servindo às intenções de 
outras pessoas: é daí que se pode apreender 
uma palavra e fazer dela sua própria palavra. 
(BAKHTIN, 1981, p. 293-294, tradução de 
Wertsch e Smolka, 1995, p. 129-130, aspas e 
parênteses dos autores).

Assumir as palavras como nossas, 
povoando-as com a nossa intenção, ocorre 
progressivamente durante o desenvolvimento. 
Ao entrar na escola, a criança se depara com 
novos discursos, que diferem daqueles existentes 
na família. Estes apresentam novas relações de 

poder, permeadas eminentemente pela estrutura 
da tradição cultural, a qual caracteriza os 
diálogos no âmbito escolar. É justamente neste 
momento que é importante a criação dessa 
zona de contato para que o aprendiz, a partir de 
sua individualidade construída na sua história, 
reconstrua o discurso, ao interagir com um 
professor capaz de criar essa zona de contato. 
Nela, emergem, sem se fundir, o individual e 
único com o cultural e coletivo.

No contexto do presente texto, 
concebemos a escola como uma instituição 
na qual o poder está com o professor, o qual 
representa o centro, em relação à periferia, 
que é composta pelos alunos. Tendo em vista 
esse aspecto, faremos uso do conceito de 
comunidade de prática a fim de refletirmos 
sobre essa questão.

O aluno como membro legítimo 
da comunidade de prática 
escolar

O conceito de comunidade de prática 
foi proposto por Lave (1988) a partir de uma 
análise de uma comunidade de alfaiates do 
povo Vai-Gola, na Libéria. Nela, existe uma 
atividade predominantemente estruturada 
socialmente, a partir de funções pré-definidas 
para participantes que possuem, muitas vezes, 
um laço parental. Nessa comunidade, existe 
o aprendiz, aquele que participa de uma 
educação informal (apprenticeship), que possui 
uma tradição histórico-cultural instituída e 
transmitida de geração a geração. Existe uma 
distribuição de tarefas que define quem faz o 
que primeiro, como quem corta o pano (que, 
em geral, é o mestre), quem desenha, quem 
faz o alinhavo, quem prova a costura etc. O 
que é explicado na abordagem de Lave (1988, 
1991) e Lave e Wenger (1991) é como o poder 
é distribuído pela mão do mestre e passa aos 
aprendizes. Por exemplo, uma ação particular, 
como o alinhavo, é aprendida basicamente pelo 
papel da imitação, bem como por outras formas 
de interação, incluindo a língua falada.
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Na ideia de comunidade de prática, 
entendemos que o mestre enseja o aprendiz 
em ações-meio através de posições periféricas 
legítimas, isto é, engaja os aprendizes na 
atividade, transformando-os em membros 
legítimos dessa comunidade. É nesse sentido 
que tomamos este conceito para aplicá-lo à 
escola e, particularmente, à sala de aula com 
sua estrutura montada institucionalmente na 
relação professor-aluno, aluno-aluno. Nela, 
o professor assume o papel de centro – tal 
como o mestre na alfaiaria, no exemplo acima 
– que distribui aos alunos – que comporiam 
a periferia – atividades-meio para atingir o 
objetivo pretendido na aula. Nessa distribuição, 
o professor passa a possibilitar aos alunos uma 
participação periférica legítima.

Os autores (LAVE; WENGER, 1991, p. 85) 
destacam a linguagem e o discurso como práti-
cas que transformam as pessoas: “a importância 
da linguagem não poderia deixar de ser bem 
vista. A linguagem é parte da prática e é na 
prática que as pessoas aprendem”. A partir des-
sa prática, que é também discursiva, ocorre uma 
mudança que “envolve a pessoa como um todo” 
(LAVE; WENGER, 1991, p. 53).

No entanto, quando trazemos a noção de 
comunidade de prática para a escola, a mudança 
que ocorre limita-se não apenas às pessoas em 
si, mas também à atividade específica. A relação 
social e institucional dessa comunidade também 
se modifica na medida em que essa disposição 
institucional centro/periferia é um aspecto polí-
tico da relação, que se subverte como estratégia 
em sala de aula. Tal estratégia pode engendrar o 
diálogo criativo, que permite o discurso interno 
persuasivo, modificando não só as pessoas nas 
interações, mas também a estrutura de poder 
histórica e tradicionalmente estabelecida e domi-
nante. Estamos aqui propondo que esse dialogis-
mo em sala de aula possa ser apreciado como um 
exemplo corriqueiro da possibilidade de existên-
cia de um caráter também afetivo nas relações 
escolares, embora seus atores não possuam um 
vínculo parental, como está presente no exemplo 
dos alfaiates relatado por Lave (1988).

No estudo da comunidade com os 
alfaiates, a posição do mestre denota uma 
possibilidade de diálogo periférico com os 
aprendizes. Isso não põe em risco o caráter 
estrutural da atividade, mas possibilita o 
permear da posição de centro com os iniciantes 
na arte da alfaiataria. No caso do professor, 
propomos que ocorra, ao mesmo tempo, a 
manutenção (porque ele detém o conhecimento 
a ser aprendido), mas também o esvaziamento 
dessa posição, através do diálogo, lócus do 
cenário que iremos reconstruir. É a partir da 
postura estratégica do professor, que vamos 
explorar mais adiante, que construímos a noção 
de problematização (COSTA, 2012a; 2015).

 Até aqui, dissemos que nosso objetivo 
era ilustrar como um professor pode criar uma 
zona de contato a partir do diálogo criativo 
que enseja o discurso interno persuasivo. 
Agora mostramos como esse diálogo aplicado 
à escola, como comunidade de prática, pode 
fazer com que o aluno se torne um membro 
periférico legítimo. Propomos, assim, o 
conceito de problematização como deflagrador 
dessa dinâmica e, portanto, transformador das 
relações sociais que ocorrem, modificando 
também a comunidade em foco.

Problematização como estratégia 
didática

Problematização é uma estratégia 
didática que consiste em sair do centro, 
esvaziando-se da posição do poder-saber, ou de 
detentor único do saber. Essa estratégia política 
não se confunde com o descompromisso com 
o conhecimento. Ao contrário, é o seu motor. 
O objetivo do esvaziamento é fomentar a 
dúvida, a fim de que a faculdade de reflexão 
possa surgir como fonte de diálogo advindo 
de perguntas que tentam obter justificativas, 
contrastar opiniões dos alunos, supor relações 
entre os conteúdos etc. A problematização já 
foi analisada pelos sentidos e significados das 
enunciações (COSTA, 2012a), além de como 
permeada por argumentos e justificativas 
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(COSTA; SANTA-CLARA, 2015). Vale salientar 
aqui a distinção vigotskiana de significado 
e sentido: o primeiro possui um caráter 
coletivo e compartilhado (como uma palavra 
dicionarizada) e o segundo é considerado como 
a significação para o sujeito ou um grupo de 
sujeitos numa situação dada (VIGOTSKI, 1991; 
BARROS et al., 2009; COSTA, 2012a, 2012b, 
2015). Nas palavras de Vigotski: “O significado 
dicionarizado de uma palavra nada mais é do 
que uma pedra no edifício do sentido, não passa 
de uma potencialidade que se realiza de formas 
diversas na fala” (VYGOTSKY, 1991, p. 125).

No primeiro texto, analisamos os sentidos 
dados aos objetos matemáticos através da 
problematização que cria condições necessárias 
para um distanciamento do professor do lugar 
do centro do poder-saber. Naquele momento, 
dissemos que o professor precisa manter uma 
atitude dialógica, na qual o conhecimento não 
é colocado como pronto e acabado, mesmo que 
o ensino se aplique a significados estabelecidos, 
cujo domínio é necessário, como iremos ilustrar 
no exemplo que analisaremos. Nele, os teoremas 
e axiomas matemáticos não são postos para 
os alunos como verdades inquestionáveis que 
devem ser dadas através de uma transmissão do 
conhecimento.

Na ocasião, propomos que, em uma sala 
de aula, onde se queira produzir uma perspectiva 
dialógico-discursiva, é interessante não oferecer 
ao aluno uma simples confirmação, mas pô-lo 
em dúvida, tanto quando responde conforme 
o conhecimento acadêmico, quanto quando 
não o faz. Dessa forma, o professor se abstém 
de estabelecer uma posição de simplesmente 
confirmar o que é correto, concordando de 
imediato ou parabenizando aquele que acerta. 
Ao contrário, enfatizamos que o professor deve 
se concentrar em questionar toda e qualquer 
observação ou resposta, a fim de promover e 
fomentar o debate.  Dessa maneira, o professor 
questiona a certeza do aluno na resolução 
dos problemas, a fim de que outros coloquem 
suas certezas e incertezas com nuances 
de diferenciações, sempre questionadas 

pelo professor (ou por outros alunos). A 
problematização não trata de um modelo 
prescritivo, mas, ao contrário, da comunicação, 
onde a dúvida leva à participação do aluno, 
trazendo o caráter de novidade ao diálogo.

Em Costa e Santa-Clara (2015), 
defendemos que a problematização pode ser 
analisada como um diálogo argumentativo. 
Nele fizemos uma distinção entre apropriação, 
tomando-a de Bakhtin (1981, 1995, 2000), e 
a internalização, de (VIGOTSKI, 1984, 1991). 
Dissemos que a apropriação pode ser vista como 
um processo argumentativo e a internalização, 
como o resultado provisório desse processo, que 
tem no professor o seu maestro. Dessa forma, 
os alunos tornam-se sujeitos do seu discurso 
quando internalizam o conhecimento a partir 
de diálogos criativos.

Neste artigo, passaremos a expor a 
ideia de internalização-externalixação de 
Valsiner (2012), mostrando, em um corte 
transversal, como ocorre esse processo, 
que tem, no mais profundo nível, o caráter 
de integração intrapsíquica, que abarca as 
hipergeneralizações que o sujeito faz do mundo 
que o cerca em meio a um caráter afetivo. Esse 
caráter afetivo marca uma apropriação que 
passa a ser integrada intrapsicologicamente, 
gerando uma cultura pessoal do aluno, quando 
é internalizada ao nível mais profundo, como 
veremos mais adiante.

Até aqui dissemos que nosso objetivo é 
mostrar como o discurso interno persuasivo, 
elaborado na zona de contato entre o professor 
e os alunos, conduz o aluno a assumir uma 
participação legítima como membro da escola, 
vista como comunidade de prática. Nessa 
capacidade de participação, surge o poder 
modificador e transformador do sujeito do 
conhecimento adquirido. As relações sociais 
ocorrem, modificando a visão institucional que 
ainda hoje persiste em alguns casos, criando 
aquele que transmite e aquele que recebe o 
conteúdo.  No discurso interno persuasivo, 
ocorre a apropriação do discurso, desenvolvido 
na zona de contato entre o professor e os 
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alunos. Agora podemos expandir ainda mais 
nosso objetivo neste trabalho, elaborando 
como ocorre essa apropriação a partir dos 
processos interdependentes de internalização e 
externalização, que caracterizam a construção 
de significados, na interface entre a cultura 
coletiva e a cultura pessoal, única de cada 
sujeito, tal como nos propõe Valsiner (2012).

A externalização e a 
internalização na construção de 
significados

Os processos de externalização-
internalização, a nosso ver, podem ser aplicados 
à construção de significados e sentidos que 
caracterizam o aprendizado, seja ele institucional 
(na escola) ou em quaisquer contextos outros, na 
vida cotidiana. Essa noção de interdependência 
da construção interna do sujeito e do diálogo 
externo entre pares – no nosso caso, o professor 
e os alunos – é coerente com a proposta de 
Valsiner (2012). O processo interdependente 
de internalização-externalização de conceitos 
científicos obedece a graus sucessivos de 
abstração e generalização e o consequente maior 
domínio na aplicação dos mesmos. O sujeito, ao 
atingir hipergeneralizacões, alcança o grau mais 
elevado de integração intrapsíquica, cujo tom 
afetivo é marcante (VALSINER, 2012).

Para efeito dos mecanismos que subjazem 
ao domínio de conceitos científicos, vamos 
analisar como, nesse duplo e interdependente 
processo de internalização e externalização, 
diferentes fronteiras são atravessadas, compondo 
camadas na construção de significados, a partir 
do professor, que domina e propõe um conceito, 
mas que também ouve o aluno, pra que este, 
igualmente, internalize e externalize novos 
sentidos propostos. O aluno, na sua unicidade, 
dirige sua atenção e retém tais conceitos 
científicos, desenvolvendo um processo de 
construção de significados, conceitos esses que, 
adquirindo graus de generalizações, irão atingir 
o nível intrapsíquico dos sentidos, únicos a 
cada sujeito. Ressaltamos, assim, que todo esse 

processo atinge primeiro uma generalização e 
abstração de cunho marcadamente cognitivo. 
Todavia, esse processo de generalização e 
abstração, ao atingir o nível mais profundo, 
como mostra a figura abaixo, revela justamente 
o caráter singular do sujeito na integração 
intrapsicológica. Nesse ponto, o sentido se 
reveste de um tom afetivo característico para o 
sujeito na sua unicidade.

As diferentes fronteiras atravessadas na 
construção de significados podem ser descritas 
a partir da figura 1, que tanto apresenta a 
interdependência internalização-externalização, 
quanto aponta para a unicidade de cada sujeito 
evidenciada sobretudo na camada mais interna de 
integração intrapsicológica (VALSINER, 2012). As 
sucessivas fronteiras representadas por círculos 
na figura 1 são aqui nomeadas num movimento 
sucessivo do mundo externo para o mundo 
interno do sujeito – referente à internalização – 
como começando em a, seguida de b e finalmente 
c. Por sua vez, quando o movimento é na direção 
da externalização, começa em c, depois b e 
finalmente a. Ressaltamos que esses movimentos 
são constantes e interdependentes.

Figura 1. O modelo de lâminas (aqui chamadas de camadas) 
do processo de internalização-externalização 

Fonte: Valsiner (2012, p. 288).



11161116 Eveline Vieira COSTA; Maria C. D. P. LYRA. A emergência da singularidade em uma cena didática de uma...

Nas palavras do autor (VALSINER, 2012), 
comentadas por nós no contexto do presente 
texto:

Uma vez que a mensagem seja trazida 
à camada 1, ela se torna passível de 
internalização. Ela é percebida como 
mensagem pelo sistema intrapsicológico, 
mas não é integrada a ele. Essa integração 
requer a abertura da fronteira b para a 
mensagem, por meio do regulador social 
I. A ação deste último sobre a mensagem a 
transforma em uma nova forma, enquanto, 
na camada II, a mensagem se torna 
generalizada. (VALSINER, 2012, p. 187).

Nesse ponto, concebemos que os concei-
tos, objeto da aprendizagem, são generalizados, 
mas ainda não atingiram o grau máximo de in-
tegração pelo sujeito, que requer a participação 
da sua afetividade, evidenciada na próxima ca-
mada, como mostra a passagem abaixo:

Essa generalização, em si e por si mesma, 
não é ainda parte do mundo intrapsicológico 
estruturado (camada III), mas cria a base 
para sua potencial integração, se a fronteira 
c é posta sob a ação do regulador social m. 
Se isso acontece, a mensagem generalizada 
e reconstruída passa a ser integrada à 
estrutura dos fenômenos intrapsicológicos 
(na camada III). (VALSINER, 2012, p. 287).

Para entender a passagem por essas 
camadas, o autor em pauta usa o conceito de 
catalizadores. Estes dizem respeito à criação de 
um signo que não tem a função de causalidade, 
mas a função de propiciar as condições para que 
o processo de transformação de significados – 
sentidos para o indivíduo – ocorra (CABELL; 
VALSINER, 2014). Os catalizadores agem por 
meio de reguladores sociais que estão envolvidos 
no processo de construção de significados e são 
responsáveis pelo caráter único do sujeito na 
sua interdependência com a cultura coletiva, 

entendida como correspondendo a uma 
separação inclusiva (VALSINER, 1997, 2000, 
2012; VALSINER; VAN DER VEER, 2000). 
Essa separação inclusiva diz que tanto somos 
inerentemente sociais e culturais quanto, 
também, nos distinguimos. E é justamente 
porque cada sujeito constrói o sentido único do 
seu discurso que a reconstrução da coletividade 
pode ocorrer e, concomitante, a própria 
reconstrução desse sujeito, sempre através das 
trocas sociais. Nesse sentido é que podemos dizer 
que a pessoa humana, tanto na sua conduta 
intersubjetiva, como na construção da sua 
atividade intrassubjetiva, é sobredeterminada 
pelo significado (VALSINER, 2012).

Assim, tanto o indivíduo como a cultura 
podem ser analisados a partir das característi-
cas dinâmicas dos signos que constituem a cul-
tura e constroem, reconstroem e destroem sig-
nificados a partir dos indivíduos nela inseridos 
(VALSINER, 1997, 2000; VALSINER; VAN DER 
VEER, 2000). Todavia, o processo através do 
qual os significados e sentidos emergem e são 
transformados requer uma dinâmica própria, 
regida pelos reguladores sociais e os catalizado-
res, concebida como tendo duas faces interde-
pendentes, a internalização e a externalização.  
Valsiner (2012) nos propõe o modelo acima em 
três camadas, no qual a experiência progressi-
vamente atravessa um caminho voltado para a 
abstração e generalização, construída pelo su-
jeito, experiência essa que retorna através da 
externalização para o diálogo interssubjetivo.

Integrando as contribuições dos 
diversos autores (ou teóricos)

Desta maneira, seguimos integrando 
a contribuição dos diversos aspectos das 
teorias mencionadas no texto. Lembramos 
que a zona de contato propicia a apropriação 
no diálogo criativo em que ocorre o discurso 
interno persuasivo (BAKHTIN, 1981), isto 
é, o distanciamento e aproximação com o 
conhecimento que se quer construir, através da 
consideração dos sentidos pessoais. Tendo como 
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foco a construção de significados relativos aos 
conteúdos acadêmicos, a apropriação ocorre 
quando o sujeito passa a fazer parte da sala de 
aula como membro legítimo dessa comunidade 
de prática (LAVE, 1988, 1991; LAVE; WENGER, 
1991). Para tanto, a problematização enfatiza 
uma posição política do professor de sair do 
lugar de centro e adentrar a posições periféricas.

O termo problematização pode ser 
caracterizado através de uma apropriação 
compreendida, ao serem considerados os 
processos de externalização-internalização 
(VALSINER, 2012), como uma construção de 
significados e sentidos na troca dialógica entre os 
membros de uma comunidade. Nessa dinâmica, 
são coconstruídos e vão progressivamente 
adquirindo graus de generalização e abstração, 
podendo atingir a construção integrada com 
sentido pessoal e único, pelo sujeito-aprendiz.

Considerando a zona de contato criada 
pelo professor, a problematização pode se tornar 
um regulador social, adquirindo uma função 
catalizadora da transformação de um simples 
prestar atenção ao conceito que o professor 
explica para o estabelecimento de relações com 
a história vivenciada no quotidiano do aluno.

Lembramos que essa zona de contato está 
imersa em toda uma significação, inserida na 
cultura coletiva. Por exemplo, ao problematizar 
um conceito, o professor e os alunos fazem uso 
de signos que carregam significados tanto da 
cultura coletiva, ampla da sociedade, quanto 
das histórias construídas no grupo específico 
escolar, assim como a história pessoal de cada 
um, que também faz parte desse processo de 
construção de significados

Na sala de aula, a construção individual 
do sentido passa pela exposição e externalização 
de outrem, de significados que podem possuir 
pouco valor afetivo para o sujeito que a eles 
se expõe em primeira instância (ou valores 
afetivos alheios ao conhecimento, como no 
exemplo explorado mais adiante). Em seguida, 
o sujeito vai criando sentidos aproximados em 
torno dos significados explicitados, já sendo 
capaz de externalizá-los de forma meramente 

cognitiva, a partir de generalizações, sem, no 
entanto, que eles possuam um caráter pessoal. 
O processo de internalização-externalização, 
na comunicação/diálogo criativo, segue até 
um nível em que o que está sendo construído 
semioticamente possui um caráter mais 
profundo, intrapsicológico, o que significa 
que atingiu um caráter afetivo e subjetivo. O 
conhecimento internalizado-externalizado 
como algo pessoal indica: a) que o sujeito 
se apropriou do construto teórico; b) que 
o sujeito se tornou um membro legítimo 
dessa comunidade de prática; e c) que esse 
conhecimento possui um sentido para o sujeito. 
Neste ponto, o sujeito-aprendiz elabora para si 
e para os outros atores da cena didática algo 
estabelecido socialmente, dando-lhe um valor 
pessoal, como iremos ilustrar mais adiante.

Até aqui falamos que o nosso objetivo 
era mostrar como o professor, sensível ao 
discurso interno persuasivo ao aluno, cria uma 
zona de contato, possibilitando uma mudança 
pessoal para o mesmo. Assim, o aluno passa a 
se tornar um membro legítimo da comunidade 
de prática (LAVE, 1988; 1991), que consideramos 
aqui como a escola. Isso, a nosso ver, constitui 
uma subversão da tradição histórico-cultural do 
professor como detentor do saber e do aluno 
como o lugar do não-saber. Mais ainda, a partir 
da problematização, o professor assume uma 
forma de esvaziamento do lugar do poder-
-saber-centro ao permitir a apropriação do 
conhecimento pelos alunos, que passam a assumir 
posições periféricas legítimas (COSTA, 2012a; 
COSTA; SANTA-CLARA, 2015). Finalmente, 
acrescentamos a compreensão do processo 
psicológico de construção de significados através 
da dinâmica da internalização-externalização 
(VALSINER, 2012) no sentido da abstração 
e generalização, passando o conhecimento 
almejado a exibir apropriação no mais profundo 
nível intrapsicológico do sujeito. Ilustramos esse 
fenômeno, em toda a sua complexidade, através 
de um fragmento da transcrição de um registro 
em vídeo de um diálogo criativo professor-
aluno(s), que passamos a explorar abaixo.
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Uma ilustração em sala de aula 
de geometria

A cena se passa em uma escola federal 
de referência da região metropolitana do Recife, 
com alunos do 7º ano de ensino fundamental. 
Nela, o professor promove uma participação 
coletiva dos alunos, que criam verdadeiros 
diálogos entre si e com o professor. O assunto, 
como já dissemos, é geometria. Os alunos estão 
sentados em forma de meia lua, em torno de 
um quadro branco, em uma extremidade. 
O professor já havia pedido aos alunos que 
resolvessem os problemas relatados no livro 
didático (IMENES; LELLIS, 1997) e segue 
sugerindo que eles respondam as questões para 
toda a turma. Dessa forma, ele pede que Maria 
leia o problema do livro, que é o seguinte:

Quadro 1

06 Maria

Considere as sentenças: 1 – a soma dos 
ângulos externos de qualquer polígono 
é 360 graus; 2 – a soma dos ângulos 
externos de qualquer polígono convexo 
é 360 graus; 3 – a soma dos ângulos 
internos de qualquer polígono de n lados 
é n-2 vezes 180 graus. Aí as sentenças 
verdadeiras são: a) 1 e 2; b) 1 e 3; c) 2 e 
3; d) todas; e e) somente a 3.

A aluna lê 
a questão

Vamos trabalhar apenas com as questões 
1 e 2 do enunciado do problema a título de 
ilustração. Dessa forma, a questão que se 
apresenta é: a soma dos ângulos externos de 
todos os polígonos é 360º ou só a dos polígonos 
convexos?

Durante a exposição do assunto neste 
texto, partimos da noção de que a sala de 
aula é um espaço eminentemente regido 
pelo caráter dialógico-discursivo. Usamos a 
noção de criação de uma zona de contato na 
qual ocorre um discurso interno persuasivo 
(BAKHTIN, 1981). Em seguida, discorremos 
sobre como o professor pode possibilitar uma 
participação periférica legítima, dando voz 
ao aluno, que passa, então, a se tornar um 
membro legítimo dessa comunidade de prática. 
Dissemos também que, para tanto, o professor 

deve subverter o lugar do saber do professor. 
Enfim, percorremos toda uma problemática a 
fim de considerar a apropriação pelo aluno ao 
nível intrapsicológico: o estabelecimento da 
problematização do conhecimento instituído 
culturalmente a partir da internalização-
externalização dos conteúdos trabalhados. 
Detalhamos anteriormente a dinâmica pela qual 
o conhecimento atinge o nível intrapsicológico 
mais profundo, na qual o conteúdo adquire um 
caráter afetivo, pessoal, para o sujeito: em um 
primeiro momento, o sujeito começa a entrar em 
contato com o material apresentado, mas não 
possui domínio suficiente para discorrer sobre 
ele; em um segundo momento, esse domínio 
cognitivo aparece. Para tanto, são necessárias 
reconstruções dos significados pretendidos. 
Nossos alunos encontram-se exatamente 
nesse segundo momento do movimento de 
internalização-externalização, no qual já há um 
domínio, embora meramente generalizado sobre 
o assunto. A sequência do fragmento atesta 
perfeitamente esse fato, como vemos abaixo:

Quadro 2

07 P

Então, comece. É... inicialmente 
discutindo se 1 é verdadeira, se 2 
é verdadeira e se 3 é verdadeira. 

Explique cada uma delas.

08 Maria Eu acho que a 1 é falsa.

09 P A 1 falsa? O que é que diz a 1?

10 Maria
Que a soma dos ângulos externos de 

qualquer polígono é 360 graus.

11 P

Você acha que é falsa? Você tem 
algum argumento?

(inaudível) Maria tá dizendo que a 1 
é falsa, a 1 diz que a soma de dos  

ângulos externos de qualquer polígono 
é 360.

12 Felipe Concordo.

13 P
Concorda também? Concorda que é 

falsa?

14 Max 
A soma de dos  ângulos externos de 

qualquer polígono é 360.
Lê a 

questão 1

15 P Max, o que é que tu achas?

16 Max Que é falsa.

17 Max Porque só quando for convexo.
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Por este breve fragmento acima, podemos 
ilustrar que os alunos já têm o conhecimento 
formado sobre o assunto. Podemos ver também 
que eles se colocam como aqueles que possuem 
esse conhecimento (linhas 8; 10; 12; 14; 16). 
No entanto, não podemos dizer com base nos 
enunciados que tal conhecimento possua um 
significado pessoal para eles.

O significado pessoal é construído, se-
gundo Valsiner (2012), em nível mais profundo, 
ou intrapsíquico, quando o que é dito passa a 
possuir um sentido para o sujeito psicológico. 
É esse movimento do inter ao intrapsicológico, 
e do intra ao interpsicológico, que constitui o 
processo de internalização-externalização. Até 
essa etapa do episódio, nos alunos, não apare-
ce esse caráter pessoal e próprio da afetividade 
da aprendizagem.

No entanto, o exemplo ilustra os diálogos 
que foram feitos até aqui entre os teóricos 
Bakhtin, Lave e Costa. Quanto ao primeiro, a fala 
do professor nas linhas 11 (Você acha que é falsa? 
Você tem algum argumento?), 13 (Concorda 
que é falsa?) e 15 (Max, o que é que tu achas?) 
aponta para uma zona de contato, na qual o 
discurso interno persuasivo aparece a partir da 
reflexão dos alunos, que respondem afirmando a 
veracidade da questão apenas quando se trata de 
polígonos convexos. Quanto à segunda autora, 
no momento em que o professor chama os 
alunos à cena didática, está distribuindo o poder 
do saber com os mesmos. Isso ocorre pela via 
da estratégia de problematização, colocada pela 
terceira autora discutida, que permite a dinâmica 
na qual os alunos não recebem confirmações de 
suas respostas mesmo diante da veracidade das 
mesmas; ao contrário. Quando, na linha 8, Maria 
responde “Eu acho que a 1 é falsa”, o professor 
não reitera a resposta como verdadeira, evitando 
um comportamento meramente afirmativo. Ao 
invés disso, pergunta na sequência (linha 9), “A 1 
é falsa? O que é que diz a 1?”. Não confirmando 
o que Maria diz, fomentando a dúvida, ele 

alimenta a participação de outros alunos, como 
Felipe, que se pronuncia concordando na linha 
12: “Concordo”.

Mesmo assim, o professor continua 
procurando saber sobre as justificativas das 
respostas dadas (linha 10: “Você acha que é 
falsa? Você tem algum argumento? (inaudível) 
Maria tá dizendo que a 1 é falsa, a 1 diz que 
a soma dos  ângulos externos de qualquer 
polígono é 360º”). Diante dessa insistência na 
colocação de argumentos sobre os enunciados 
até agora proferidos e corretos, Max responde, 
na linha 17, “Porque só quando for convexo”, 
trazendo, ele, aluno, o conhecimento instituído 
pela comunidade matemática, ou seja, na visão 
de Lave (1991) e de Lave e Wenger (1991), 
tornando-se ele um membro legítimo dessa 
comunidade. Agindo dessa forma, o professor 
se esvazia do seu lugar de saber-poder e 
permite que os alunos se coloquem em posições 
periféricas legítimas, como membros dessa 
comunidade de prática (COSTA 2012a; COSTA; 
SANTA-CLARA, 2015).

É possível então dizer, em outras 
palavras, que a problematização do professor, 
levantando a dúvida, viabiliza um discurso 
persuasivo interno, criando uma comunicação 
eficaz que leva a uma zona de contato, onde 
o centro percorre a periferia. No entanto, o 
professor, como o centro, é que permite que as 
posições periféricas se manifestem, utilizando 
apenas uma estratégia problematizadora.

Veremos agora como essa zona de con-
tato vai levar a diferenciações na maneira de 
considerar o assunto, através do discurso interno 
persuasivo que é utilizado para ilustrar a justi-
ficativa de por que só os polígonos convexos 
possuem a soma dos seus ângulos externos igual 
a 360º. Além disso, mostraremos os primórdios 
dessa comunicação criativa, que pode levar ao 
caráter mais afetivo dos sentidos dados ao co-
nhecimento na construção semiótica em sala de 
aula. Vejamos o exemplo correntemente:
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Na exposição acima, fica bem claro como 
Maria, Max, Felipe e Priscila já possuem o conte-
údo capaz de indicar ao professor que eles possi-
velmente já internalizaram o assunto. Mas iremos 
perceber que tais manifestações não chegaram 
ainda a deflagrar um processo pelo qual o caráter 
intrapsicológico e pessoal aflora. O que está em 
jogo nessa passagem, a noção de polígono con-
vexo e não convexo, é o que o professor está dia-
logando a fim de criar uma reflexão sobre qual 
figura seria um contraexemplo do conceito em 
questão: um triângulo? Um quadrilátero? O pro-
fessor pede um contraexemplo da seguinte forma: 
(linha 22: “Um dos critérios de validação em ma-
temática é se você pega uma proposição; basta 
que você encontre um exemplo que não funciona 
pra que essa proposição passe a não ser verdadei-
ra, e aí se você encontrar um exemplo...”).

Quadro 3

18 P Desenhe... imagine um polígono qualquer.

19 Max Qualquer? Convexo?

20 P
É, qualquer, um triângulo por exemplo, no caso do triângulo.

Explique para a gente por que, neste caso, seria falso, aqui no caso no 
triângulo.

21 Maria (inaudível)

22 P

Então, não seria falsa no triângulo? Num quadrilátero qualquer? Se você 
tá dizendo que é falsa, um dos critérios de validação em matemática é 
se você pega uma proposição; basta que você encontre um exemplo que 
não funciona pra que essa proposição passe a não ser verdadeira, e aí se 

você encontrar um exemplo...

23 Priscila Uma estrela.

24 Felipe Uma estrela.

25 Max (inaudível)

26 P Polígono?

27 Priscila Alguma coisa que não seja convexo.

Priscila desenha uma estrela mais ou 
menos assim no quadro:

29 P
Bem, e se o polígono for um polígono convexo? Isso aí é um polígono não 

convexo, né? E se o polígono for convexo?

30 Maria Aí vale.

31 P Por que um polígono não convexo não funciona?

32 Felipe Porque tem mais de 360º.

Nesse momento, é dado o exemplo da 
estrela que parece satisfazer o pedido do pro-que parece satisfazer o pedido do pro-
fessor. Podemos perceber que eles próprios são 
quem dão o exemplo de uma estrela, como um 
contraexemplo em relação à afirmação de que 
todo polígono convexo tem 360º, somados seus 
ângulos externos. Mas a estrela desenhada pelo 
professor não convence uma aluna, Priscila.

No caso, ao dar a estrela como um 
contraexemplo (ou seja, um polígono não 
convexo), o professor e alguns alunos aceitam 
o enunciado como algo que vem confirmar a 
regra de que só os polígonos convexos têm 
360º, somados seus ângulos externos; porém, 
ao desenhar uma estrela, o professor se depara 
com uma resistência de Priscila em aceitar a 
figura que o professor desenha como uma 
estrela, como podemos ver a seguir:
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99 P

Bem, de fato no caso do 
polígono convexo, é verdade, 
mas com o polígono irregular 

(não convexo) não é. O exemplo 
de Priscila colocado aqui é um 

bom exemplo.

O professor 
desenha a 

seguinte figura:

100 Priscila Não é uma estrela.

A passagem anterior mostra o que falamos, 
utilizando-nos de Valsiner (2012). O conhecimento, 
até então internalizado em um nível de generali-
zação meramente baseada na retenção e atenção, 
para a uma hipergenalização quando é totalmente 
integrado ao nível intrapsicológico. Essa integra-sa integra-
ção ocorre a partir da construção semiótica pessoal 
que aparece no diálogo apresentado acima. Por al-
gum motivo, Priscila hipergeneralizou o conceito 
de estrela de uma forma particular. Na cena acima, 
a aluna chega a atribuir um caráter meramente 
pessoal ao conceito de uma estrela. Para ela, a es-
trela do professor não se parece com sua estrela. 
Priscila tem uma concepção de estrela diferente das 
do professor e de outros alunos.

Esse tipo de comunicação criativa é pos-
sível apenas quando o professor cria um diálogo 
e permite a externalização das percepções pes-
soais dos alunos. Ela nega, a princípio, a figura 
desenhada pelo professor com base no discurso 
persuasivo. A ideia de estrela de Priscila é de al-
guma forma diferente, advinda de sua experi-
ência pessoal. O episódio continua como segue:

Quadro 5

101 P

Bem, mas é uma estrela, minha 
própria, obrigado. Quanto é que 
dá essa soma destes ângulos 

aqui?

Referindo-se 
aos ângulos 
externos da 
figura acima

102 Max 360.

103 P Esses daqui, 360?

104 Maria Não. Mais do que 360.

105 P 360?

106 Felipe Mais do que 360.

107 P Mais ou menos?

108 Max Mais.

Na passagem acima, vemos o professor 
analisar a percepção de Priscila, que considera a 
estrela do professor como um mau contraexemplo. 
Ele o faz questionando o sentido dado à sua estrela 
por Priscila, através de significados amplamente 
admitidos pela comunidade científica: na linha 
101 (“Quanto é que dá essa soma destes ângulos 
aqui?”), referindo-se ao seu desenho. O que o pro-
fessor pretende mostrar é que seu desenho é de 
qualquer forma um contraexemplo viável, a des-
peito do sentido pessoal que Priscila dá ao signo 
em questão. O professor parece compreender a ne-
gação da sua figura de estrela como uma percepção 
subjetiva, pessoal da aluna: linha 101 (“Bem, mas é 
uma estrela, minha própria, obrigado”).

A importância da problematização, para 
criar a zona de contato, é que, a partir dela, ocorre 
a apropriação que resulta em singularidades 
que aparecem aqui como percepção subjetiva 
de Priscila. Diferentemente, Max concorda com 
Priscila que a figura do professor parece um 
polígono convexo, mas depois muda de ideia. 
Felipe e Maria aceitam o exemplo como um 
contraexemplo. O fato de Max ter mudado de 
ideia (ele afirma na linha 102 que a figura do 
professor tem apenas 360º, mas. na linha 108, 
afirma que tem mais de 360º) mostra como é 
possível que hipergeneralizações intrapsíquicas 
sejam mudadas a partir da apropriação.

A partir de uma construção semiótica 
pessoal, Priscila interpreta essa figura como 
não fazendo parte do que entende como uma 
figura de estrela. Na sequência, vemos Priscila 
explicar o motivo pelo qual sua objeção ocorre:

Quadro 4

Quadro 6

112 Priscila Ah, professor, se a sua estrela 
fosse igual à minha! Esse ângulo 
não é reto. Daqui pra cá, não é, 
porque a estrela é assim, a estrela 
não é assim

Senão, seria uma cruz. Ou então 
seria assim. Seria uma cruz, tá 
ligado?

Vai ao quadro e aponta 
pra o ângulo da estrela 
do professor e depois 
diz que numa estrela o 
ângulo é assim:

Desenhando a 
figura abaixo:
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Obviamente, no nosso exemplo, a 
singularidade não aparece como uma percepção 
errônea, no caso da matemática. Priscila sabe que 
a figura do professor é de uma estrela, embora 
negue essa evidência. Podemos dizer que ela 
sabe que a figura do professor é de uma estrela 
quando afirma “Ah! Professor, se sua estrela 
fosse igual à minha…” (linha 112). Ela nega 
a evidência por achar que o ângulo da figura 
desenhada pelo professor é um ângulo reto, o 
que faria o signo se parecer mais com uma cruz.

Ainda resta a questão de saber se a cruz 
lembrada por Priscila, a partir da figura do 
professor, a faz refém de um desconhecimento 
de que também esta figura (a cruz) é uma 
exceção à regra dos polígonos regulares. Nesse 
caso, estaria Priscila negando o exemplo da cruz 
como um contraexemplo da regra? Não temos 
dados para tal afirmação. Tudo que podemos 
dizer é que Priscila nega a figura da estrela 
do professor, e não que ela desconsidere que a 
cruz também seria um contraexemplo eficaz. O 
que queremos mostrar com este exemplo é que 
Priscila criou uma hipergenarilização de estrela 
própria e circunscrita à sua experiência pessoal.

O desenvolvimento da singularidade 
está relacionado à atividade da escola como 
um processo de comunicação criativa na 
problematização, na qual as vozes singulares 
são encorajadas. No exemplo acima, o professor 
trabalha com um discurso interno persuasivo 
que leva Priscila a agir com intimidade, 
engajando-se na aula. Esse tipo de discurso 
é evidente pela maneira como o professor 
abre o diálogo sem explicitar o assunto como 
uma verdade pronta e acabada. Através de 
um discurso não expositivo, suas ações são 
parcialmente aceitas, dando possibilidade de 
Priscila tomar consciência de sua posição como 
participante legítima dessa comunidade de 
prática, que é a escola.

Considerações finais

Com o objetivo de dar vida a um 
acontecimento não corriqueiro em sala de aula, 

tivemos o prazer de reconstruir um episódio 
videografado, a fim de mostrar como o ato de 
criação científica pode ocorrer a partir da análise 
de teóricos consagrados pela ciência, tendo o 
cuidado de não juntar peças aleatoriamente, 
sem ressalvas, mas de dar a elas a possibilidade 
de dialogar dentro da perspectiva discursiva 
sócio-histórica e dialógica.

Começamos este texto referindo-nos 
aos conceitos de zona de contato, apropriação 
e discurso interno persuasivo de Bakhtin 
(1981). Para ele, o primeiro conceito refere-
se à possibilidade de criar uma aproximação 
com o discurso alheio. O segundo possibilita 
que parte desse discurso se enuncie diante 
da intenção do falante. O terceiro pode ser 
considerado provindo do diálogo que permite 
advir afetividade em uma relação.

Dissemos também que podemos 
considerar a sala de aula como uma 
comunidade de prática, cujo caráter discursivo 
foi fundamentado pelas palavras da própria 
autora (LAVE, 1988, 1991). Argumentamos que 
tal caráter permite uma visão da participação 
legítima periférica como uma subversão do 
lugar institucional de saber, que se mantém em 
poder do professor. Ainda, que tal atitude não 
implica uma postura de descompromisso com 
o saber, nem com o poder instituído. Para isso, 
recorremos a um termo usado por Costa (2012a) 
no qual se encontra subjacente uma estratégia 
política de provocar a participação dos alunos 
de forma significativa: a problematização.

Finalizando, fizemos emergir neste 
processo a possibilidade de um caráter mais 
afetivo na sala de aula. Essa possibilidade 
depende da internalização-externalização 
do discurso, que redunda em diferenciações 
progressivas, resultando em enunciações 
singulares. Utilizamo-nos da ideia valsineriana 
da separação inclusiva, na qual o sujeito 
estabelece uma relação de construção semiótica a 
partir da participação coletiva e consigo mesmo, 
estabelecendo-se como um sujeito único.

O nosso exemplo é um caso de um sentido 
pessoal dado a um signo (uma estrela), que se 
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mantinha integrado na instância intrapsíquica 
de Priscila, porém, que não se coadunava com 
o significado socialmente compartilhado. No 
entanto, o nível de generalização que leva a um 
discurso apenas superficial já estava presente, 
tanto em Priscila, quanto em outros alunos. 
Quando a apropriação não ocorre, o resultado é 
um discurso com caráter mecanizado; passando 
para uma forma cognitivamente elaborada sem 
coloração afetiva, e não reflexivo.

Mas essa passagem pelo pessoal e afeti-
vo, que ocorreu no nosso exemplo, é apenas uma 
maneira de fazer vir à tona o conhecimento sig-fazer vir à tona o conhecimento sig-
nificativo para o sujeito. De fato, o aluno já traz 
consigo conteúdos pessoais, e tenta aplicar tais 
conteúdos ao conhecimento que lhe é apresenta-
do. Quando o professor problematiza o conteúdo, 

adentrando camadas cada vez mais integradas 
intrapsiquicamente (ao nível afetivo), os senti-
dos pessoais aparecem no debate em sala de aula. 
Muitas vezes, tais ideias ficam ocultas e não são 
exploradas pelos professores. A problematização 
aqui referida, de deixar de lado as concordâncias 
com as respostas corretas em primeira instância, 
é uma estratégia que favorece o surgimento de 
opiniões divergentes e conteúdos pessoais (hi-
pergeneralização inadequada, como no caso de 
Priscila). Tais conteúdos, ao serem compartilha-
dos, permitem uma reorganização semiótica, que 
pode levar o aluno a reelaborar seu pensamento e 
sentidos próprios dados aos objetos matemáticos 
(como no caso de Max), através da revisão dos 
mesmos a partir dos conhecimentos científicos, 
fazendo-o chegar aos significados coletivos.
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Resumo

Nos discursos pedagógicos contemporâneos, a defesa do direito 
à educação aparece quase sempre associada a enunciados 
de teor psicológico e/ou sociológico sobre a importância de 
se respeitar e levar em conta as diferenças individuais no 
ensino, condição considerada indispensável para tornar a 
escola inclusiva. Como se difunde essa convicção no campo 
educacional? E quais os seus efeitos nas reformas educativas, 
na formulação dos currículos, no trabalho dos professores e 
nas experiências vividas pelos alunos? A partir dessas e outras 
questões, tivemos a oportunidade e a alegria de entrevistar 
Thomas S. Popkewitz, Professor da Universidade de Wisconsin-
Madison, que tem como um de seus principais interesses de 
pesquisa a formação histórica dos sistemas de pensamento, em 
particular o modo como se produzem, divulgam e implementam 
ideias no campo educacional, por meio da formulação dos 
currículos e reformas educativas. Nessa conversa, o autor 
emprega o conceito de alquimia para pensar sobre os modos 
como o currículo opera a conversão das disciplinas científicas 
em disciplinas escolares. Popkewitz considera que os currículos 
e reformas educativas expressam medo em relação às crianças 
que parecem refratárias à escolarização, as quais são vistas 
como uma ameaça ao futuro.  Observa que essas crianças são o 
alvo das políticas de inclusão, as quais, no mesmo movimento 
que pretende incluí-las, as excluem ao nomear e tornar visíveis 
suas “diferenças”, percebidas como desvantagens.
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Abstract

In contemporary pedagogical discourses, the defense of the 
right to education appears almost always associated with 
statements of psychological and / or sociological content on the 
importance of respecting and taking into account individual 
differences in education, condition considered essential to 
make the school become inclusive. How are this belief spread 
in the educational field? Which are its effects on educational 
reforms, in the formulation of the curriculum, the work of 
teachers and the experiences of the students? From these and 
other issues, we had the opportunity and the joy of interview 
Thomas S. Popkewitz, Professor, University of Wisconsin-
Madison. He has as one of its main research interests the 
historical formation of systems of reason, in particular 
the ways in which ideas are produced, disseminated and 
implemented in the educational field, through the formulation 
of curricula and educational reforms. In this conversation, 
the author employs the concept of alchemy to think about 
the ways in which the curriculum operates the conversion of 
scientific disciplines in school subjects. Popkewitz considers 
that curricula and educational reforms express fears of 
children who seem refractory to schooling, which are seen 
as a threat to the future. Notes that these children are the 
target of inclusion policies, which, in the same movement, 
include and exclude them, by naming and making visible their 
“differences”, perceived as disadvantages.
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Thomas S. Popkewitz é professor do 
Departamento de Currículo e Instrução da 
Universidade de Wisconsin-Madison, nos 
Estados Unidos, e pesquisador na área de 
educação internacionalmente prestigiado. 
Recebeu o título de doutor honoris causa nas 
seguintes instituições: Universidade de Umeå, 
na Suécia; Universidade de Lisboa, em Portugal; 
Universidade Católica de Leuven, na Bélgica e 
Universidade de Helsinque, na Finlândia. Sua 
extensa obra corresponde a mais de trinta livros 
e duzentos trabalhos entre artigos e capítulos 
de livros, muitos dos quais foram publicados 
em outros idiomas, incluindo português, 
alemão, grego, húngaro, romeno, chinês e 
japonês (Luzón; Torres, 2014). Seus interesses 
de investigação relacionam-se à formação 
histórica dos sistemas de pensamento (systems of 
reason) no domínio educacional, especialmente 
na formulação dos currículos e reformas 
educativas. Recorrendo a uma vasta literatura 
produzida na Europa e nos Estados Unidos em 
diferentes áreas – sociologia do conhecimento, 
história cultural, história e filosofia da ciência 

entre outras –, tem examinado os processos de 
produção dos conhecimentos sobre as crianças, 
os professores e os métodos de pesquisa em 
educação, bem como seus efeitos nos modos de 
administrar as condutas na escola.

Como pesquisador, um de seus principais 
objetivos foi produzir instrumentos analíticos 
para a compreensão das relações entre saber 
e poder nos processos de escolarização. A 
partir da noção de sistemas de pensamento, 
Popkewitz argumenta que as categorias e 
distinções que empregamos para entender as 
crianças, os professores, o currículo, o fracasso 
escolar etc. são parte do processo de produção 
desses mesmos elementos, presentes nas escolas 
da maioria das nações modernas. Em seus 
trabalhos, tem procurado evidenciar como essas 
e outras categorias, tais como “adolescente” e 
“aprendiz por toda a vida” ou “aprendizagem 
baseada em problemas” determinam não 
apenas nossa visão e a de todos os envolvidos 
sobre o que se passa nas escolas, mas também 
participam na estruturação e transformação dos 
modos de vida nessas instituições. Permitem 
não apenas pensar sobre as pessoas e o que elas 
fazem na escola, mas também tornam possível 
agir de determinadas maneiras em relação a elas, 
assim como levá-las a conduzir-se de acordo 
com certas regras e princípios e ainda orientá-
las sobre como relacionar-se consigo próprias 
(PEREYRA; FRANKLIN, 2014).

Em suas investigações sobre os discursos 
contemporâneos acerca do cosmopolitismo 
na educação, Popkewitz observa que esses 
se baseiam em princípios humanísticos, na 
racionalidade e na busca pela aproximação de 
toda a humanidade em torno de valores comuns, 
num mundo cada vez mais ameaçado por 
fundamentalismos religiosos e nacionalismos 
extremos. Sendo assim, têm sido bem recebidos, 
como uma orientação adequada às políticas 
educacionais, em lugar da valorização anterior 
das culturas regionais, que subsidiaram tanto 
práticas inclusivas quanto outras que se 
mostraram excludentes. Contudo, a análise feita 
pelo autor a partir de uma perspectiva histórica 

Apresentação

Fonte:  Arquivos pessoais do entrevistado.
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permite compreendê-los de outro modo. Ele 
observa uma transformação importante nesses 
discursos, quando se compara a passagem do 
século XIX para o século XX com o início 
deste século, a qual se manifesta na maneira 
de caracterizar o cidadão cosmopolita. Nas 
antigas escolas americanas do primeiro período, 
enfatizavam-se os valores humanistas, a 
racionalidade e a fé na ciência. Em nossa época, 
o cidadão almejado passou a ser concebido 
como um indivíduo autodirigido, solucionador 
de problemas e inovador. Segundo o autor, essas 
novas expectativas trazem consigo o medo em 
relação às pessoas que, por diversas razões, 
afastam-se dessa caracterização. Ao serem 
descritas em termos da distância que as separa 
dos objetivos desejáveis, elas se tornam alvo de 
medidas inclusivas cujo propósito é compensar 
suas faltas, corrigir seus desvios (PEREYRA; 
FRANKLIN, 2014).

Segundo o autor, na análise dos sistemas 
de pensamento relativos à escolarização, é preciso 
levar em conta as distinções que se estabelecem 
entre os indivíduos e grupos. Frequentemente, 
a elas correspondem práticas que, embora se 
pretendam inclusivas, ao tornarem visíveis 
as diferenças, simultaneamente separam/
excluem justamente aqueles que se pretendia 
incluir. Popkewitz emprega um termo forte 
para se referir a essa discriminação e seu efeito 
mais perverso: abjeção. Para ele, as políticas 
educativas que têm em vista a formação dos 
cidadãos do futuro implicam invariavelmente em 
inclusão e exclusão-abjeção, e esses aspectos são 
incorporados ao currículo (POPKEWIZ, 2015).

Para pensar sobre como o currículo opera 
na formação dos estudantes, Popkewitz se vale 
da noção de alquimia, recurso analítico que se 
refere ao processo de conversão dos conteúdos 
das disciplinas científicas e acadêmicas em 
meios para a criação de disposições psicológicas 
desejáveis nos alunos. Nesse processo, qualquer 
que seja a área do conhecimento – matemática, 
música ou outra –, todas passam a ter os mesmos 
objetivos, os quais, nos currículos atuais das 
escolas norte-americanas, incluem desenvolver 

nos alunos habilidades de comunicação; 
capacidade de adquirir e utilizar informações 
para solucionar problemas; disposição para 
trabalhar em grupo de modo produtivo e assim 
por diante. Portanto, ao se tornarem escolares, 
as disciplinas passam a ser, em primeiro lugar, 
instrumentos para a fabricação do cidadão 
desejado, de modo que o aprendizado das áreas 
de conhecimento torna-se uma preocupação 
secundária. O autor destaca a importância 
da psicologia para as alquimias do currículo 
e lembra que, desde a sua constituição como 
disciplina científica, na passagem do século XIX 
para o século XX, essa disciplina não se limitou 
a descrever as mudanças pelas quais as crianças 
passam ao longo do tempo, mas também 
produziu caracterizações da criança desejável, 
em condições de se tornar um cidadão capaz de 
participar positivamente na produção do futuro 
da pátria (POPKEWITZ, 2010).

Embora reconheça que alguma 
adaptação dos conteúdos para o aprendizado 
escolar seja necessária, uma vez que os 
professores e as crianças não são cientistas, 
artistas ou escritores, Popkewitz questiona 
a subordinação de todas as áreas do 
conhecimento à psicologia na elaboração dos 
currículos, a qual, em sua análise, tem como 
efeito limitar as possibilidades de pensar e agir 
na escola. Exemplo disso, a seu ver, é a maneira 
como se procura educar para a resolução de 
problemas nos Estados Unidos. A participação 
das crianças é estruturada tendo em vista 
ensinar-lhes a superioridade dos procedimentos 
científicos, seus sistemas simbólicos e modos de 
argumentação na produção do conhecimento 
verdadeiro, enquanto as conclusões da ciência 
deixam de ser ensinadas, sendo afastadas 
do horizonte da criança que deve aprender a 
questionar e a resolver problemas. O currículo 
torna-se artificial, distante das culturas próprias 
às diferentes áreas do conhecimento, as quais 
estão longe de ser praticadas de acordo com as 
regras gerais de um método científico. O autor 
considera que o ensino das disciplinas escolares 
poderia, alternativamente, levar os alunos a 
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compreender as diversas e às vezes imprevistas 
maneiras como, em cada área específica, os 
conhecimentos foram e são de fato produzidos, 
não a partir da aplicação de um conjunto de 
procedimentos seguidos de maneira linear até a 
descoberta da verdade compartilhada por todos, 
mas, mais frequentemente, por meio de disputas, 
de discussões não inteiramente superadas em 
torno do vocabulário, das questões a serem 
investigadas e dos procedimentos a serem 
seguidos para a transformação de determinados 
fenômenos em objetos, em dados científicos e 
em explicações sobre o mundo.

Em suas análises mais recentes sobre 
os modos como se tem buscado transformar 
os indivíduos em cidadãos cosmopolitas por 
meio da educação, o autor se detém no exame 
dos sistemas de prestação de contas que, a seu 
ver, têm impacto não apenas sobre as teorias 
e as práticas educativas, mas funcionam como 
uma tecnologia para a produção de novos 
tipos de pessoas. Na entrevista, o autor se 
refere ao Programa Internacional de Avaliação 
de Estudantes (PISA), da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), e tece considerações sobre suas 
implicações educacionais. É sabido que essa 

avaliação permite comparar internacionalmente 
a aquisição de conteúdos e habilidades 
educativas de jovens em diferentes contextos 
nacionais e medir a eficiência de diferentes 
sistemas nacionais de educação em propiciar aos 
estudantes os conhecimentos e as competências 
consideradas necessárias à atuação em um 
mundo globalizado. Para Popkewitz, contudo, 
o PISA faz mais do que isso, pois compromete 
as políticas sociais e educacionais com a 
produção de modos de vida adaptados ao futuro 
imaginado/desejado, por meio da reformulação 
dos currículos. É preciso considerar ainda os 
impactos distintos desse programa em diferentes 
contextos nacionais, sobretudo seus efeitos de 
inclusão/exclusão objetivados em números e 
medidas de desempenho.

Em setembro de 2015, Popkewitz veio ao 
Brasil para uma série de palestras e atividades 
de pesquisa realizadas no Rio Grande do Sul. 
Nessa oportunidade, atendeu calorosamente 
ao nosso pedido e, em uma manhã chuvosa, 
concedeu-nos a entrevista que se lê a seguir, a 
qual foi realizada no âmbito das atividades do 
projeto de pesquisa interinstitucional A escola 
obrigatória e seus alunos: acesso, permanência 
e desempenhos (1870-1970) (CNPq).
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Você poderia nos falar um pouco sobre 
a sua própria educação, sobre os eventos e 
influências que você reconhece como sendo 
mais importantes em sua formação?

Eu estava pensando sobre a questão da 
memória. A memória envolve o esquecimento, 
por meio de seus deslocamentos. Na construção 
da memória, você faz de alguma coisa a origem 
e o lugar onde algo começou. Para uma vida 
intelectual/acadêmica, é difícil dizer: o que 
é formativo? Eu vou dizer o que me ocorre 
agora respondendo à questão, uma vez que 
não há uma maneira direta de dizer ou de 
onde começar. Quando eu era criança, eu lia 
livros de história como se fossem romances, 
eu não sei porquê. E, por alguma razão e 
sem saber na época, eu fui para a Faculdade 
de Artes Liberais na cidade de Nova Iorque, 
onde eu nasci. O currículo das artes liberais 
era orientado para ciências e humanidades e 
não havia especializações profissionais, como 
em educação, por exemplo. Eu estou sorrindo 
enquanto falo, porque na verdade eu comecei 
a ser um engenheiro, mas não gostei disso. 
Então acabei me especializando em história e 
educação elementar como subespecialidade 
e licenciei-me como professor primário. Eu 
preciso admitir que o programa de educação 
não era desafiador. Eu não sei por que, mas 
não foi muito satisfatório para mim, embora eu 
gostasse de lecionar.

Houve serendipidade (serendipity) 
também quando eu comecei o meu doutorado 
na Universidade de Nova Iorque. Foi por acaso 
que se definiu meu orientador. Eu me dirigi a 
Millard Clements, um professor relativamente 
novo na universidade para pedir-lhe que 
me orientasse. Era uma época de reformas 
curriculares nacionais e os estudos sociais sobre 
as reformas do currículo me interessavam. Os 
estudantes não deveriam memorizar fatos, mas 
ser conduzidos por meio de palavras como 
“descoberta”, “investigação” e aprender a 
generalizar e como fazer pesquisa. A linguagem 
do pensamento sobre a reforma do currículo 

incluía essas palavras psicológicas da época 
sobre como as crianças aprendem.

Quando me dirigi a Millard, ele 
concordou em ser meu orientador. Eu lhe disse 
que queria pensar sobre o novo currículo nos 
estudos sociais. Ele me disse: “Certo, mas você 
sabe que todo mundo estuda currículo a partir 
das teorias psicológicas. Por que você não faz 
algo diferente?” E ele me fez ler o que era 
conhecido como sociologia do conhecimento. 
A sociologia do conhecimento é um campo que 
pergunta por que nós pensamos sobre as coisas 
da maneira como pensamos. E, particularmente, 
a antiga sociologia do conhecimento focalizava 
a ciência como comunidades de normas e 
interações e comunicações sociais. Millard me 
fez ler livros em que as pessoas falavam sobre 
história, literatura e ciência como modos de 
“fazer” coisas e como esses modos de perguntar 
e estudar tornam possível o que se conhece.

A sociologia do conhecimento era um 
campo de estudos que se perguntava o que as 
pessoas fazem quando elas dizem que fazem 
história ou “o que é literatura?” Uma pessoa 
que eu li era um historiador francês chamado 
Marc Bloch, que escreveu um livro chamado 
Apologia da História: ou o ofício do historiador 
(1964/2001). Trata-se de uma história bela 
e triste. Bela na medida em que seu filho 
perguntava a Bloch o que ele fazia como um 
historiador. Bloch era parte da resistência 
francesa e escreveu o livro escondido dos 
nazistas. Triste porque ele foi capturado e morto 
pelos nazistas. Outro livro foi o de Northrop 
Frye, chamado The Educated Imagination 
(1964). Frye era um teórico literário. No começo 
do livro, Frye explica que às vezes as questões 
mais simples são as mais difíceis de responder, 
como a questão “O que é literatura?” O livro foi 
escrito a partir dessa questão.

Eu achei fascinante essa literatura 
relacionada ao campo da sociologia do 
conhecimento. Enquanto lia esse tipo de livro, 
eu fiquei bravo e de certa forma me indignei com 
o meu orientador em um dos nossos encontros. 
Minha indignação não era com ele, mas com o 
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fato desse campo da literatura ter sido escondido 
de mim durante todos aqueles anos de estudo. O 
que eu havia lido era história como substantivo, 
a qual contava narrativas ao leitor ou teoria 
literária que explicava o que se deveria pensar 
sobre os romances. A questão da relação entre 
o que você sabe e como você sabe, que estava 
no centro da sociologia do conhecimento, não 
era tratada. Quando eu era instruído sobre 
métodos – e isso ainda hoje – método era algo 
que você aprendia para obter conhecimento e 
não parte da produção do conhecimento. Um 
exemplo simples disso é a divisão na pesquisa 
entre cursos teóricos e cursos de metodologia. 
Os estudantes fazem cursos sobre métodos 
quantitativos e qualitativos separados de seus 
modos de pensar sobre pesquisa e das questões 
que estão formulando sobre os fenômenos 
humanos. Essa obstrução acadêmica, ao ser 
aberta, produziu a minha raiva em relação ao 
fato de que essa literatura tivesse sido escondida 
de mim até então e o motivo pelo qual protestei 
(não de fato, mas foi esse o sentimento).

De volta à pergunta sobre a minha 
formação. Essa leitura do meu passado é um 
ponto de partida possível para pensar sobre a 
minha formação intelectual. Foi a partir desse 
modo de pensar que alguém na área de literatura 
comparada na minha universidade me sugeriu, 
uma década mais tarde, que eu iria gostar de ler 
os escritos de Michel Foucault relacionados aos 
meus interesses intelectuais.

Millard Clements escreveu no campo dos 
estudos sociológicos, mas também estudou a 
estatística como um modo de conhecer. Ele não 
escrevia muito, mas o que ele escreveu ia contra 
a doxa contemporânea acerca dos propósitos 
sociais da pesquisa e seus modos de análise, por 
meio de uma tradição crítica, que eu associaria 
com a sociologia do conhecimento. Ele também 
era crítico em relação ao domínio da psicologia 
e de uma sociologia funcional nas demandas 
por reformas e mudanças educacionais no 
currículo. Suas objeções a esses campos eram 
intelectuais e históricas, focalizavam suas 
inscrições particulares no estudo e nas práticas 

escolares, não eram contra essas disciplinas 
como modos de compreender.

Millard era atencioso, muito boa pessoa 
e intelectualmente desafiador, de uma maneira 
que, pensando retrospectivamente, foi perfeito 
para mim, ao pensar sobre a pesquisa da minha 
tese. Para a minha dissertação, eu comecei 
lendo sobre ciência política como uma forma de 
conhecimento e como você pode entender essa 
forma de conhecimento não como algo lógico 
ou filosófico, mas como uma construção social 
e histórica. A importância da sociologia do 
conhecimento foi ter proporcionado lentes para 
pensar sobre a ciência política como um campo 
particular que se ocupa de questões sobre quem 
cria as regras e exerce o poder. Foi um campo 
que me levou a pensar sobre as regras e padrões 
sociais incorporados nos paradigmas que 
estabelecem o que se sabe e como se sabe. Foi 
pensando sobre a ciência política dessa maneira 
que a minha dissertação pôde enfocar modelos 
de currículo que levam em consideração 
as formas de ensinar paradigmáticas e 
concorrentes. Mais tarde, em minha pesquisa, 
eu recusei essa questão do currículo por meio 
da ideia de alquimia das disciplinas escolares 
que discutirei a seguir.

Esse modo de pensar sobre a pesquisa, 
as disciplinas e a escola que estava incorporado 
em minha dissertação foi mantido, de diferentes 
maneiras e por meio de uma literatura 
diversificada. Eu penso sobre como os sistemas 
de pensamento que ordenam e classificam o 
que se pensa e faz na escola como tendo uma 
materialidade. A “razão” da escola é produzida 
em práticas sociais e históricas e retorna para o 
mundo como aquilo que fazemos para superar 
os problemas sociais com os quais estamos 
confrontados. Pensem apenas no uso do Pisa 
(International Performance Assessments of 
Students), da OCDE’s (Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico) 
e como sua codificação e padronização do 
ensino são usadas por políticos e pesquisadores 
para criar modelos de mudança das escolas 
e dos programas curriculares. Essa ideia do 
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conhecimento como um fator ativo, que dá 
forma ao que se pensa e faz, constitui meu uso 
da materialidade quando eu falo sobre “sistemas 
de pensamento”, um uso muito diferente do que 
é feito pelo materialismo histórico, por exemplo, 
e pela perspectiva social estruturalista.

Como você começou a se interessar 
pela questão das desigualdades na escola e o 
modo como as reformas educacionais tratam 
desse problema?

Essa é uma questão difícil porque, primeiro 
de tudo e para evocar a memória mais uma vez, 
cresci em uma família judia liberal. Meu pai era 
carpinteiro e membro do sindicato e minha mãe 
era uma enfermeira que tinha, penso eu, um forte 
compromisso social com a equidade e, como 
tinha nascido nos EUA, uma forte crença no 
sonho americano (calvinista) do trabalho duro e 
da educação numa sociedade baseada no mérito. 
Digo isso porque, ao menos onde vivi, existia 
uma tradição que eu chamaria de liberalismo, 
interessada em eliminar a discriminação.

De novo, este é um momento de 
rememoração para construir quem “eu” sou. 
Mas outras rotas se cruzam com essa, embora 
não como uma história evolutiva. Quando me 
formei na faculdade, comecei a ensinar em uma 
escola elementar no Harlem, na cidade de Nova 
Iorque. O Harlem era uma área onde viviam 
principalmente afro-americanos e hispânicos, 
a maioria dos quais vindos de Porto Rico. 
Os pais dos meus alunos trabalhavam duro e 
tipicamente nos trabalhos mais mal pagos, 
quando conseguiam emprego. As condições 
dessa parte da cidade eram terríveis e isso abriu 
meus olhos para um mundo que eu ainda não 
conhecia. Eu cresci em uma área do Brooklyn 
que era economicamente mista – algumas 
pessoas eram ricas, muitas pessoas, como meus 
pais, não eram ricas – mas não existia crime 
nem pobreza, ao menos até onde eu sabia. E 
não existia medo das ruas.

Quando eu cheguei na Universidade 
de Wisconsin, o dinheiro de pesquisa vinha 

do governo federal vinculado às reformas 
da Guerra contra a Pobreza e os programas 
da Grande Sociedade das décadas de 1960 
e 1970. Esses projetos frequentemente eram 
destinados a pessoas designadas pelo governo 
e pelos pesquisadores como grupos sociais 
desfavorecidos. Acabei sendo chamado a fazer 
pesquisa sobre formação de professores índios 
americanos no norte de Wisconsin e por todo 
o país. Esses projetos pretendiam melhorar a 
qualidade dos professores e também incluir 
grupos minoritários em áreas pobres do país, 
urbanas e rurais. Outro grande projeto estudava 
um programa de reforma da escola elementar 
por todo o país. Esse projeto focalizava escolas 
de áreas pobres, urbanas e rurais, filhos de 
profissionais e escolas dominadas por grupos 
religiosos, embora fossem oficialmente escolas 
“laicas”. A pesquisa foi publicada como O mito 
da reforma educacional (1982) e descreveu 
etnograficamente as diferentes culturas da 
escola onde contextos sociais e culturais 
eram importantes. Nossa análise, que é mais 
institucional — depois os sistemas de pensamento 
se tornram meu foco — é possível ver como 
as desigualdades são produzidas na criação 
de diferentes disposições que orientam o que 
é ensinado, mas também as expectativas e os 
desejos presentes nos programas institucionais.

Nesse último ponto, comecei a pensar 
na desigualdade menos como um problema 
de estrutura social e mais como um problema 
histórico sobre o modo como pensamos as 
escolas e criamos nossas noções de diferenças. 
Isso remete à minha menção anterior sobre 
a “razão” como parte da produção material 
sobre o que “nós” somos e devemos ser e à 
mudança de pensamento para a sociologia do 
conhecimento, como a maneira pela qual me 
engajei no estudo da desigualdade por meio de 
inscrições e normas históricas que ordenam e 
produzem diferenças.

Essas são minhas memórias sobre 
como eu explico a pesquisa que faço. Isso é 
serendipidade, mas essa serendipidade existe 
em circunstâncias históricas que tornam esses 
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percursos possíveis e outros impossíveis. E falar 
em caminhos percorridos é reconhecer que se 
você tomar pessoas que cresceram comigo e 
que têm o mesmo background que o meu, ou 
pessoas que foram para as mesmas escolas e 
até com o mesmo orientador de tese, eles não 
fazem o que eu faço ou têm necessariamente os 
mesmos valores que os meus. É difícil dizer o 
que foi formativo, mas é agradável pensar sobre 
isso e criar memórias.

Depois de tantos anos dedicados à 
investigação das reformas educativas, nos 
EUA e no exterior, o que você identifica como 
sendo seus problemas típicos?

Bem, um deles, claro, são as mudanças 
na vida social e econômica. Isso foi denominado 
de Sociedade do Conhecimento, Sociedade da 
Inovação, e o tipo de pessoa que deve viver 
nesse mundo, o estudante permanente. Penso 
que essas frases, ou, como António Nóvoa, de 
Lisboa, as chama, topoi, explicam um pouco 
as mudanças ocorridas e como entendê-las. Os 
discursos sobre a sociedade do conhecimento 
são uma ficção conveniente; apesar disso a 
modernidade, que data do século XVIII, já dizia 
respeito ao conhecimento como governo da 
conduta; e só agora, com diferentes epistemes, 
o conhecimento se tornou um descritor da 
sociedade, da economia e da escolarização. Os 
topoi deixam essas mudanças não escrutinadas 
nas reformas educativas. Então, um problema 
para a pesquisa é tratar esses topoi como parte 
dos eventos históricos por entender; com 
pesquisas que compreendam que esses modos 
de falar sobre pessoas e diferenças são efeitos 
de poder e de teses culturais sobre como as 
pessoas vivem.

Relacionado a isso, e eu penso que se 
pode ver isso se tornando mais evidente do que 
antes de diferentes modos, está o problema da 
desigualdade. Se eu tomo o norte da Europa, 
eles focalizaram principalmente o acesso e a 
mobilidade social como o problema do Estado e 
da pesquisa, por exemplo, na Suécia. Os suecos 

criaram a escola secundária comum depois da 
Segunda Guerra Mundial e o grande problema era 
ver se ela estava promovendo mobilidade social 
para os filhos das classes trabalhadoras. Desse 
modo, a pesquisa foi direcionada a isso. Eles 
ignoraram totalmente o problema da diferença 
para além daquilo que está relacionado com a 
estratificação social. Hoje, isso não é assim, e as 
questões sociais enfrentadas tornam impossível 
considerar apenas questões de estratificação. Os 
franceses são outro exemplo. Eles não ignoram 
a desigualdade, mas tiveram um modo de lidar 
com isso que não era adequado para considerar 
questões de religião e cultura exteriores à 
sua imagem laica. Se você vai à China, eles 
reconhecem a desigualdade, mas de modos muito 
peculiares, que frequentemente se assentam em 
uma distinção rural/urbano que é epistêmica e 
culturalmente diferente do Ocidente.

Portanto, o problema da desigualdade 
está relacionado com o problema da diferença, 
algumas vezes chamada de multiculturalismo, 
outras de interculturalismo, e o problema 
de modernizar as escolas. As reformas 
frequentemente dizem respeito a como usar 
a escola para mudar o modo como as pessoas 
pensam a si mesmas, a sociedade e a história. 
Isso é chamado de “aprender”, e o processo, de 
currículo escolar. E as reformas são feitas para 
descobrir o melhor modo de conseguir que 
aqueles excluídos (os socialmente desfavorecidos, 
em risco ou os grupos periféricos) aceitem as 
narrativas e imagens da sociedade de forma que 
possam ser inseridos e que os problemas sociais 
e as desigualdades possam ser remediados. 
Mesmo quando se fala sobre conhecimento 
indígena e cultura local para valorizar o outro 
e reconhecer as diferenças, os programas de 
reforma utilizam os sistemas epistemológicos da 
psicologia e da sociologia, por exemplo, que são 
em geral funcionais. Um dos meus estudantes de 
doutorado, Licho Lopez fez um estudo histórico 
muito bonito de política e ciências sociais 
relacionado à inscrição do indígena como uma 
linguagem na educação da Guatemala, da virada 
do século até o presente. O reconhecimento 
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da diferença é produzido em  processos cujos 
princípios de tempo e espaço reinscrevem as 
divisões e identidades que inicialmente deveriam 
ser desafiadas por meio do currículo.

O filósofo politico francês Jacques 
Rancière focaliza, em parte, essa inscrição 
da desigualdade para resolver problemas de 
equidade. Ele argumenta que os pesquisadores 
começam pela pressuposição da desigualdade 
para atingir a equidade, o que, paradoxalmente 
produz desigualdade. Isso ocorre na forma de 
distinções entre, por um lado, os especialistas 
que produzem conhecimento sobre as pessoas e, 
por outro lado, as pessoas a serem beneficiadas. 
Cria-se uma hierarquia que separa a expertise 
do sociólogo e do filósofo dos outros e 
produz desigualdade. Ele propõe começar pela 
igualdade ao formular a investigação; isso 
muda a maneira como lidamos com a questão 
da desigualdade, na medida em que não 
reproduz as divisões e a hierarquia da pesquisa 
contemporânea. Seu livro sobre educação, O 
mestre ignorante, explora isso em relação às 
suas perguntas sobre o que as escolas fazem.

Você encontrou alguma boa proposta 
que merece ser mencionada?

Eu vou dar uma resposta dupla. A 
primeira está relacionada ao problema da 
pesquisa e das comunidades intelectuais,  à 
obrigação de reconhecer os compromissos 
sociais e políticos que se tem com uma 
sociedade que seja justa e igualitária, que é o 
de fazer buracos na causalidade do que é dado 
como natural e aparentemente inevitável. Esse 
esburacar não é dizer que tudo é ruim, mas 
mostrar que tudo é perigoso. Tornar aparentes 
os limites do presente e suas ortodoxias é um 
dos modos pelos quais o trabalho intelectual 
e a pesquisa podem contribuir para manter 
vivo um compromisso social. Isso não dispensa 
o fato de que as coisas precisam ser feitas e 
transformadas. O que isso faz é propiciar meios 
de pensar sobre as regras e os padrões que têm 
ordenado o que é possível ou impossível. Essa 

estratégia da crítica é também uma estratégia 
de mudança, ao abrir a possibilidade de pensar 
coisas que estão fora do que já existe no quadro 
da nossa situação atual.

É no âmbito dessa obrigação intelectual 
e política da pesquisa que se pode pensar sobre 
a escola e suas possibilidades. Eu penso que 
a escola constitui uma forma institucional 
importante nas sociedades modernas, por criar 
noções de bem comum, mas ao mesmo tempo 
institui também um modo de criar distinções, 
então essa sua dupla característica precisa ser 
continuamente examinada. As pessoas tentam 
lidar com a questão do multiculturalismo, 
mas também lidam com ciência e matemática 
e como melhorar a educação musical etc. Ao 
mesmo tempo, as escolas se construíram sobre 
um legado particular do Iluminismo. Esse 
legado inclui um modo de pensar comparativo 
que inscreve as representações e as identidades 
das pessoas como a origem da mudança. Por 
exemplo, pesquisas sobre a influência da 
família e da comunidade sobre o aprendizado 
das crianças produziram classificações de 
famílias diferentes como sendo “vulneráveis”. 
A pesquisa busca formas de rever os modos 
de vida e de comunicação na família para que 
as crianças se saiam melhor na escola. Mas 
a própria noção de “vulnerável” assume a 
normatividade da família imaginária, que não 
é vulnerável porque apresenta o estilo de vida 
e os modos de comunicação certos. A produção 
da diferença e a divisão são constitutivos dos 
padrões discursivos e não são intencionais por 
parte dos pesquisadores.

Num certo sentido, meus estudos sobre 
a reforma escolar pretendem entender como 
as inscrições da diferença e da representação 
criam exclusões e abjeções em seus esforços 
para incluir. O que eu estou dizendo é, em 
primeiro lugar, que os próprios modos de 
pensar que organizam as ciências da educação 
e a reforma educacional não são apenas sobre 
ideias e teorias, mas “ações” sobre o que é (im)
possível. Além disso, é importante reconhecer 
que o conhecimento não é um epifenômeno do 
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real, mas é material. Eu também reconheço a 
indeterminação, uma vez que não há garantias.

Agora o outro lado de mim. Se você me 
perguntar a que tipo de escola eu gostaria que 
minhas crianças fossem, eu recorreria a um li-
vro de dois professores que ensinaram na esco-
la-laboratório de Dewey, em Chicago, na virada 
para o século XX. Na pesquisa discutida em 
O mito da reforma educacional (1982), que eu 
mencionei antes, há um capítulo sobre a escola, 
cuja cultura é descrita como “construtiva”.

Como eu disse antes, nós continuamente 
precisamos agir e procurar realizar nossas 
convicções nas práticas cotidianas. Mas ao 
mesmo tempo precisamos pensar sobre os 
limites do presente como sendo importantes 
para pensar sobre a indeterminação do presente.

Em vez de pensar a estatística como uma 
descrição do real, você propôs compreender 
seus efeitos na produção de categorias para 
classificar pessoas. Como esses efeitos são 
produzidos no campo da educação?

Se você pensar sobre a estatística 
como algo feito apenas no departamento de 
matemática da universidade e como um modo 
de pensar que diz respeito apenas à sua lógica 
interna e à majestade com que os estatísticos 
organizam relações e quantidades, então 
trata-se da pura razão e não tem nada a ver 
com cultura, sociedade e política. É possível, 
contudo, que a história da estatística nunca 
tenha sido algo sobre números e lógica pura. 
No século XIX, o nome que se deu à estatística 
foi aritmética política, a qual se referia à polícia 
do Estado. Meu interesse na estatística é em 
como ela é trazida para os domínios social e 
cultural para dizer o que é, como as coisas são 
feitas e o que deveria ser corrigido quando seus 
cálculos apontam para magnitudes vistas como 
portadoras de anomalias, como as desigualdades 
identificadas no desempenho dos estudantes 
quando comparados por classe, raça e gênero. 
Para dizer de modo um pouco diferente, a 
estatística, como um modo de contar a verdade 

sobre as escolas, as crianças, as famílias ou as 
sociedades, é parte de uma narrativa cultural 
sobre as pessoas e as diferenças. Para brincar 
um pouco com as palavras, a estatística é um 
modo de pensar que deixa o departamento de 
matemática e entra em outras arenas sociais 
para pensar abstratamente sobre as relações. A 
estatística ingressa na política e na pesquisa para 
renascer como parte de um diálogo cultural sobre 
o presente e a mudança, em que funciona para 
ordenar e classificar coisas e pessoas. Diferenças 
na escolarização que são padronizadas e 
codificadas em avaliações internacionais são 
inscritas em registros culturais e políticos. Esses 
registros nunca são meramente descritivos, mas 
geram princípios de visualização por meio de 
um conjunto de discursos sociais, culturais e 
políticos que produzem as classificações e as 
estratégias comparativas da medida. Foucault 
faz referência a isso quando fala sobre as grades 
de práticas históricas que se associam para 
produzir objetos de reflexão e ação. Falar sobre 
o avanço das crianças envolve a associação 
de ideias sobre infância, desenvolvimento 
e diferenças como qualidades de pessoas 
que podem ser especificadas e medidas 
para localizar e identificar diferenças entre 
populações distintas. Esses diferentes discursos 
passam a coexistir com ideias sobre a natureza 
dos sujeitos que estão sendo testados. Quer 
dizer, a medição do Pisa, da OCDE incorpora 
concepções do que é a ciência e a matemática 
que permitem a padronização e a codificação, 
de modo que itens possam ser construídos e 
modelos estatísticos aplicados para estabelecer 
equivalências e diferenças, dadas as magnitudes 
entre as nações.

Sem a grade das práticas históricas para 
dar inteligibilidade à ideia de avanço, não 
haveria estatística comparativa incorporada 
ao Pisa, por exemplo. Deleuze e Guattari, de 
maneira análoga a Foucault, falam sobre isso 
como uma montagem, conexões e desconexões, 
como em um rizoma, que habilitam objetos. 
Para pensar sobre isso por meio da ideia de 
cozinhar uma receita, a estatística é como um 
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ingrediente para fazer um bolo. Ela se combina 
com diversos outros ingredientes históricos 
para tornar possível a medida. Quando a 
farinha é adicionada à mistura do bolo, quando 
os números são adicionados nas medidas da 
OCDE, esses números já não são apenas números 
adicionados a outros ingredientes. O que eles 
produziram é algo diferente. Quando o bolo sai 
do forno, não são vistos os ingredientes, mas 
determinados objetos sobre os quais se pensou 
e agiu. O mesmo pode ser pensado em relação 
aos números do Pisa. Eles são incorporados em 
formas particulares de reflexão e ação que são 
diferentes da soma de suas partes individuais. 
As histórias que se contam são histórias sobre 
nações e pessoas, crianças e professores. Então 
você não pode pensar sobre os números como 
números puros, fora das práticas culturais.

A minha pesquisa relativa às avaliações 
de desempenho internacionais explora a grade 
na qual a estatística é incorporada para dar 
forma àquilo sobre o que se pensa e sobre o 
que se age. Essa grade não corresponde apenas 
à ciência e à medida. As distinções e categorias 
que ordenam a estatística são políticas, no 
sentido de que incorporam princípios culturais 
que diferenciam e dividem os tipos de pessoas. 
Penso que isso nos leva de volta à questão 
anterior sobre a desigualdade, mas por meio de 
questões sobre os sistemas de pensamento que 
organizam e classificam as práticas educacionais. 
Eu procurei compreender o programa da OCDE 
para a avaliação internacional do desempenho 
dos estudantes (Pisa) como incorporando 
pressupostos culturais sobre a sociedade, as 
pessoas e a mudança que estão engastados na 
episteme de suas mensurações.

O estudo do Pisa da OCDE evidencia 
uma ironia nas práticas educacionais correntes. 
As afirmações públicas são de que as medidas 
incidem sobre os conhecimentos práticos 
que os estudantes precisam para sua futura 
participação na sociedade. Há uma arrogância 
projetada aqui de que a OCDE sabe o futuro 
da sociedade e pode medir seu presente em 
Singapura, Coreia do Sul, Estados Unidos e 

Brasil por meio da participação padronizada 
nesses diferentes lugares.

Mas há algo  mais sobre o conhecimento 
prático. O prático não está relacionado a nada 
conhecido empiricamente, mas a um desejo 
que é abstraído ou a uma teoria imaginária 
sobre como a vida deve ser organizada. As 
medidas e os modelos de mudança da OCDE, 
mas não apenas eles, tomam essas abstrações 
e desenvolvem meios de padronizar, codificar 
e administrar os elementos de seu sistema de 
modo a atualizar o futuro desejado no qual 
as crianças devem tomar parte. Eu me referi a 
esse tipo de ciência como utopia enclausurada. 
Quando a OCDE fala, por exemplo, sobre o Pisa 
como um recurso capaz de fazer com que as 
nações melhorem seus sistemas, as categorias 
e a classificação incrustadas nas medidas 
estatísticas são discursos sobre algumas noções 
idealizadas sobre a sociedade e a nação que 
certamente não se referem ao futuro por vir. 
Os modelos de mudança de sistema da OCDE 
vinculam-se a um conhecimento anterior, no 
qual as medidas e as correlações são dirigidas a 
quem o professor deveria ser, a quem a criança 
é, mas também sobre aos valores e normas 
que organizam a família e a comunidade. 
Eu vou falar sobre isso na segunda-feira, 
relacionando-o à pesquisa que eu fiz com 
colegas suecos sobre avaliações internacionais 
de desempenho. Eu penso que as medidas estão 
muito claramente preocupadas não apenas 
com a criança, mas também com tudo o que 
cerca as crianças, para torná-las diferentes do 
que elas são e, ao mesmo tempo, em inscrever 
diferenças que produzem desigualdades em vez 
de igualdade.

Meus estudos do Pisa são sobre os efeitos 
de diferentes padrões históricos que se associam 
e formam princípios que governam o que se 
pode dizer, pensar e fazer. Os números se tornam 
parte de um fenômeno social que diz respeito a 
como alguém fala a verdade sobre o que é real, 
sobre como os problemas devem ser vistos e os 
caminhos para corrigir os problemas sociais. 
Minha pesquisa busca entender como esse modo 
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de pensar se conecta a uma rede de práticas 
para dirigir atenção a quem os professores 
são e deveriam ser, e essas práticas também 
incorporam imagens sociais e narrativas da 
família, da criança e da comunidade.

Esse olhar para as estatísticas pode ser 
situado em um campo da história da ciência que 
diz como a ciência e as teorias se tornam atores. 
O legado das teorias sociais e psicológicas em 
educação é tomar os humanos como sendo os 
únicos atores. Essas teorias da agência definem 
a criança, o professor ou os pais como o ator 
e a origem da compreensão e do pensamento 
sobre o que é feito e a mudança. A intenção e o 
propósito humanos ou as forças estruturais são 
definidos como agentes causais inseridos em 
teorias da escolarização e do aprendizado. O que 
eu estou sugerindo é um outro modo de pensar 
sobre a agência, formado por meio dos sistemas 
de conhecimento que ordenam, classificam 
e diferenciam o que é possível (e impossível) 
pensar e fazer. Nesse sentido, a estatística se 
torna um ator ao determinar o que constitui os 
problemas da educação, as características dos 
sistemas escolares que favorecem ou limitam 
a sua mudança e os parâmetros do que se 
considera como soluções razoáveis.

Neste ponto eu preciso recorrer ao 
trabalho de Ian Hacking, que está preocupado 
com a maneira pela qual os modos de trabalho 
nas ciências produzem modos de pensar sobre 
as pessoas tendo em vista enfrentar problemas 
sociais, e como esses modos de pensar se voltam 
para a vida cotidiana para criar tipos de pessoas 
e então agir sobre elas, na forma de princípios 
sobre o que elas são. A “atuação” das medidas no 
cotidiano da escola é visível hoje na Finlândia, 
que aparecia no topo nas mensurações anteriores 
do Pisa e agora está tentando descobrir como 
permanecer no topo por meio da reorganização 
de suas escolas. Você também pode vê-la na 
China, onde inicialmente Xangai foi autorizada 
a participar do teste e hoje estão expandindo a 
amostra. Disseram-me que agora todas as escolas 
da China estão sendo solicitadas a preparar 
as crianças para o exame do Pisa. E as escolas 

estão reformulando o que fazem para preparar as 
crianças para os testes, incluindo mudanças no 
currículo para adequá-lo aos tipos de questões 
que são feitas e assim por diante.

Deixe-me dar outro exemplo, o Nenhuma 
criança para trás, nome da legislação americana 
para tornar as escolas iguais para todas as crianças, 
de todas as condições sociais, econômicas e 
culturais. Sua intenção era a igualdade, mas seus 
princípios de usar testes para identificar as escolas 
e os estudantes que fracassam incorporam uma 
série de princípios de desigualdade, que eu discuti 
acima, incluindo a inserção da desigualdade 
em vez da igualdade, de que falei antes com o 
trabalho de Jacques Rancière e que foi discutido 
também em seu livro O filósofo e o pobre (2004).

Em todo caso, você pode ver os efeitos da 
estatística em dois níveis. No primeiro, os efeitos 
nas condições históricas que tornam possível que 
esse seja um modo de pensar sobre as escolas, os 
professores etc. E no outro, que são mais efeitos 
relativos ao que as pessoas começam a pensar 
como sendo possível e ao que as pessoas fazem. 
Eu estive preocupado principalmente com o 
primeiro nível.

Você realçou o valor e a importância 
da associação de diferentes disciplinas, 
como a sociologia e a história na análise 
crítica das estatísticas. Você considera que 
essa perspectiva interdisciplinar também 
pode contribuir para problematizar uma 
compreensão determinística dos dados 
estatísticos na educação?

A resposta é “Claro que sim”. Se olharmos 
para a outra parte da nossa discussão, eu estou 
continuamente trazendo bibliografias diferentes 
e aproximando-as, e não é que eu esteja 
fazendo isso intencionalmente, mas eu continuo 
encontrando referências relevantes para a minha 
compreensão da ciência, para os problemas da 
mudança e os princípios por meio dos quais as 
pessoas falam sobre os problemas da educação, 
os professores e as crianças. Existe uma tendência 
em educação, mas não apenas na educação, de 
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saber bem todo o possível dentro do domínio 
no qual você se especializou como pesquisador. 
Isso leva a uma hiperespecialização, na medida 
em que você continuamente focaliza qualidades 
diminutas dos fenômenos, de uma maneira que 
não te permite pensar sobre as pessoas e as coisas 
do mundo para além de fronteiras pré-definidas 
que continuamente limitam suas questões e sua 
compreensão.

Eu considero esse tipo de especialização 
como incesto profissional. Você lê o que já é 
interno à bibliografia familiar no âmbito da 
qual você realiza a sua pesquisa. Assim, a 
pesquisa continua repetindo a si própria e 
resulta em um modo de fazer pesquisa onde se 
torna impossível questionar o que já se tornou 
aceito como o modo de elaborar as questões, 
os métodos e as soluções dentro das fronteiras 
existentes sobre o que é “razoável”. Enquanto 
eu também penso dentro das fronteiras, que 
são os modos de pensamento organizados 
de maneira paradigmática, minhas leituras 
continuamente procuram encontrar lugares que 
me ajudem a questionar o que é tomado como 
natural e inquestionável, para descobrir o que 
é inquestionável para a escola – como pensar 
que as escolas são lugares de aprendizagem e as 
crianças são tipos de pessoas que “aprendem” – 
perguntando como pesquisador sobre como 
esses objetos da escolarização se tornam 
inteligíveis como modos de pensar e agir.

Quando eu falo sobre ler bibliografias 
diferentes, penso em referências que 
proporcionam meios de compreender e tornar 
frágil o que é dado como natural e inquestionável. 
Não se trata de uma literatura específica e não 
está confinada em qualquer disciplina, mas 
cruza fronteiras. Eu leio histórias sociais e 
culturais, tais como as que se referem à formação 
cultural das repúblicas modernas e a ideia de 
cidadão como um tipo de pessoa necessária 
aos governos. Eu aprecio histórias conceituais 
para considerar como ideias de “social”, noções 
de tempo, ideias de progresso, por exemplo, 
tornam possível pensar e organizar a vida. Eu 
leio sociologia do conhecimento e sociologia e 

sociologia histórica da ciência. Por exemplo, é 
aparentemente natural sentar em uma classe e 
tomar notas ou fazer pesquisa qualitativa que 
requer observações em sala de aula. Esse modo 
de observação requereu o desenvolvimento 
de um tipo particular de “self” científico 
que emergiu entre 1600 e 1800. Isso exige 
aprender como se distanciar da vida cotidiana 
e conceitualizar os acontecimentos do dia a dia 
como coisas que importam. E eu gosto de ler 
filosofia – particularmente filosofia histórica e a 
filosofia do continente europeu (versus filosofia 
analítica, embora haja elementos da filosofia 
britânica sobre a linguagem, por exemplo, que 
eu não pretendo dispensar). Esses diferentes 
percursos acadêmicos servem para pensar sobre 
as questões do conhecimento e como se torna 
possível pensar sobre as pessoas como atores 
humanos e agentes, como efeitos do poder.

Eu leio através das disciplinas, o que 
usualmente significa não encontrar respostas 
diretas para aquilo sobre o qual eu estou 
trabalhando. Em vez disso, essas leituras se 
tornam parte de um jogo intelectual para pensar 
sobre e desafiar as distinções do senso comum 
e os modos de organizar a educação. Isso é 
importante para compreender que os fenômenos 
da escola não se ajustam a um campo disciplinar 
específico, mas, se eu recorrer à frase de antes, são 
formados por meio de uma rede ou conjunto de 
diferentes trajetórias históricas que não têm uma 
simples origem. O problema intelectual é como 
desenvolver modos interpretativos de pensar e 
estudar os modos como as coisas são engendradas.

Eu aprendi a provocar o meu pensamento 
por meio dessas leituras, por meio da filosofia, 
história, sociologia, estudos culturais e teorias 
visuais, estudos feministas, entre outras, e 
então a cultivar bons amigos que me põem 
em contato com essas literaturas que eu não 
poderia encontrar sozinho. Hoje estou lendo 
sobre a lógica cultural da computação. Eu não 
tenho certeza de como encontrei esse livro, mas 
é intrigante para pensar sobre números e o novo 
saber da sociedade e da educação chamado de 
“big data”. Para responder à sua questão, não 
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é apenas ler bibliografias interdisciplinares, 
mas pensar sobre como situar o conhecimento 
acadêmico que me permite jogar com ideias e 
me autoriza a “ver” e pensar sobre os problemas 
nos quais eu estou trabalhando em educação.

Como um pesquisador do currículo, 
como você vê a influência dos estudos 
culturais nas teorias do currículo?

Houve a Universidade de Birmingham 
que empregou teorias culturais em termos 
estruturalistas, no âmbito da tradição marxista. 
Paul Willis, por exemplo, foi um dos líderes nesse 
campo e influenciou os estudos críticos sobre a 
educação. Mas eu penso que há hoje um outro 
ramo dos estudos culturais que se relacionam, 
em parte, ao trabalho sobre os estudos 
psicológicos de Valerie Walkerdine, Nikolas 
Rose e Nancy Lesko – que são diferentes uns 
dos outros, mas apresentam uma familiaridade 
por meio do modo como aproximam a cultura 
de questões que dizem respeito a relações entre 
saber e poder que são históricas e propõem 
questões diferentes das que eram formuladas 
na Escola de Birmingham.

Eu penso o que eu faço como sendo 
estudos  culturais. Estou preocupado em 
compreender como as pessoas criam os objetos 
da vida cotidiana. Também estou interessado na 
história cultural, que é parte dos estudos culturais 
contemporâneos. Essa aproximação requer uma 
historicidade para considerar como princípios são 
gerados para formar teses culturais sobre quem 
as pessoas são, deveriam ser e quem não “cabe” 
– a relação entre os três serve para pensar sobre 
como a exclusão, a abjeção e as inclusões não 
são opostas, mas estão embutidas uma na outra 
e são parte do mesmo fenômeno. Cada ato de 
inclusão é um ato de exclusão, na medida em que 
são relacionados – não apenas linguisticamente, 
mas também historicamente. Essa é uma maneira 
diferente de entender o poder e as diferenças, 
portanto, daquela do grupo de Birmingham que se 
vale das teorias do social estruturalismo, as quais 
incorporam oposições binárias.

Isso talvez remeta novamente à 
questão anterior da interdisciplinaridade. 
Esse movimento através das disciplinas, que 
se relaciona com o que eu estudo, produz os 
problemas sobre como eu penso a minha própria 
classificação disciplinar. Se eu recorrer aos 
diferentes convites para participar de atividades 
profissionais, às vezes eu sou posicionado como 
sociólogo. E então, que tipo de sociólogo? Um 
sociólogo cultural? Um sociólogo político? 
Eu escrevi um livro, por exemplo, intitulado 
A sociologia política da reforma educacional 
(1991), que pode me alocar no campo da 
sociologia, embora eu não tenha certeza de 
que todos os membros da área concordariam. 
Às vezes eu passo por um historiador ou então 
sou visto como um filósofo pelas definições dos 
outros. Eu penso que isso acontece porque não 
se sabe o que fazer comigo quando se trata de 
classificação.  E então eu vou para o campo 
dos estudos sobre o currículo e alguns dos meus 
escritos são dirigidos a esse tipo de questões. 
Penso que essas diferentes classificações são 
aplicadas, em parte, devido ao meu modo de 
escrever e também ao tipo de livro que eu 
produzi e, parece-me, a percepção de outros, 
que pensam classificações como identidades.

Mas eu vejo essa necessidade de 
localizar nas categorias existentes como aquilo 
que Rancière chamou de policiar as fronteiras, 
uma característica particular da modernidade. 
Conhecer alguém consiste em situá-lo como 
pertencente a uma classificação existente de 
um tipo de pessoa e população. Para mim, isso 
também é um problema, uma vez que eu leio 
através de vários campos que eu descobri que 
não cabem perfeitamente nas fronteiras dos 
sindicatos da academia. Por alguma razão, 
na minha escrita (e no meu pensamento), a 
tentativa de desnaturalizar o que é familiar 
na educação produz uma sintaxe e noções que 
não são familiares e eu não me encaixo nessas 
distinções muito bem. Então, enquanto eu 
diria que um aspecto central nos meus estudos 
é a questão da cultura por meio dos sistemas 
de pensamento, esses cruzam fronteiras, 
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evidenciam filiações ao mesmo tempo em que 
as transgridem.

O que você pensa das perspectivas 
multiculturais que reivindicam a igualdade 
no currículo?

Há dois elementos nessa questão. Em pri-
meiro lugar, Pierre Bourdieu e Loïc Wacquant 
escreveram um artigo muito interessante, 
“Sobre a astúcia da razão imperialista” (1999). 
O texto compara a noção americana de raça 
com o contexto histórico do Brasil. Os autores 
dizem: vejam, vocês não podem usar as cate-
gorias americanas de raça, porque elas incluem 
um conjunto particular de relações históricas e 
distinções que não são adequadas para pensar 
sobre o Brasil. Esse último tem uma história 
cultural e relações sociais muito diferentes que 
entram nos princípios que definem diferença 
e raça. As categorias americanas não funcio-
nam e é preciso ser muito cuidadoso para não 
ser epistemologicamente imperialista e, desse 
modo, perder a historicidade do que se está es-
tudando. A ideia do multiculturalismo, quando 
eu falo sobre isso, é para reconhecê-la por meio 
de uma formação histórica particular de raça 
e desigualdade, a dos Estados Unidos. A for-
mação e o contexto focalizaram principalmente 
as questões do poder soberano e as políticas de 
representação e identidade que essas questões 
geraram em suas estratégias para considerar 
exclusões e grupos marginalizados. O foco na 
exclusão emerge principalmente em relação à 
representação dos afro-americanos nas escolas, 
mas também como uma parte maior do movi-
mento pelos direitos civis relativos aos espaços 
públicos e às oportunidades econômicas. Hoje 
esse foco é dominante, mas ampliou-se para os 
discursos sobre pessoas de cor, sobre gênero e 
sexualidade, entre outras distinções, que bus-
cam criar um panorama mais amplo no qual 
são expostas as desigualdades sociais.

Situar as perspectivas multiculturais 
como um movimento social na educação é 
reconhecer que elas têm sido uma intervenção 

necessária e importante na organização da 
escolarização e seus compromissos sociais e 
políticos. Dito isso, meu interesse volta-se para 
outros modos de ampliação do pensamento 
sobre as práticas históricas e concretas por 
meio das quais as diferenças são produzidas. 
Modernidade e Holocausto (2000), de Zygmunt 
Bauman levanta uma questão importante. Ele 
se pergunta como se tornou possível que os 
alemães, detentores de grande parte da alta 
cultura do Iluminismo, matassem milhões 
de pessoas. Sua resposta é que é importante 
considerar a modernidade como algo que 
tornou possível um modo de pensar que torna 
as pessoas capazes de constituir as diferenças 
de uma maneira que pode transformar grupos 
particulares de pessoas em não-humanos 
e, portanto, como parte de um estado de 
exceção. De certo modo, a discussão de Giorgio 
Agamben sobre o campo ecoa esse movimento 
geral para se pensar sobre as consequências do 
estilo de pensamento comparativo que ganhou 
visibilidade no Iluminismo e hoje incorpora 
as ciências contemporâneas que lidam com a 
inclusão social.

Eu escrevi sobre essa “comparatividade” 
da razão e a fabricação histórica das diferenças  
em Cosmopolitanism and the Age of School 
Reform (2008). Eu argumentei nesse livro 
que as ciências sociais e psicológicas, desde 
a virada do século XX nos Estados Unidos 
até atualmente, incorporam esse modo de 
pensamento comparativo e seus gestos dúbios. 
Dúbio é uma palavra para expressar que 
reformas e pesquisas carregam um gesto de 
esperança de maior inclusão por meio das 
reformas. E, relacionado a esse gesto (seu 
duplo), são simultaneamente engendrados 
medos em relação às populações que ameaçam 
a esperança de formar esses tipos de pessoas, 
as quais incorporam essa esperança do presente 
e suas imagens de progresso. Hoje os gestos 
dúbios são expressos na linguagem da inclusão 
que você encontra em grande parte da literatura 
do multiculturalismo. Essa linguagem fala, por 
exemplo, que “todas as crianças aprendem” e 



1143Educ. Pesqui., São Paulo, v. 42, n. 4, p. 1125-1151, out./dez. 2016.

fala dos conhecimentos que os grupos étnicos 
e minoritários possuem. Expressa a esperança 
de que a escola pode encontrar processos de 
instrução que capacitem crianças de diferentes 
backgrounds sociais, culturais, étnicos e raciais 
a se tornarem igualmente bem-sucedidas.

O gesto de esperança, no entanto, 
incorpora práticas culturais que estão 
frequentemente contidas na metonímia do 
“todos”; como em “escola para todos” e “todas 
as crianças podem aprender”, por exemplo. 
A inscrição do “todos”, contudo, incorpora 
um conjunto particular de princípios no qual 
o “todos” assume uma unidade a partir da 
qual se definem as diferenças. Quando nós 
olhamos para os programas curriculares, por 
exemplo, as narrativas do ensino incorporam 
uma esperança de inclusão que, ao mesmo 
tempo, produz medos em relação ao tipo 
de criança considerado perigoso. Isso não 
acontece abertamente, mas por meio das 
distinções geradas sobre a criança a quem 
“falta” motivação, a família “fragilizada” que 
não oferece apoio para que a criança possa ter 
sucesso na escola, a criança em desvantagem, a 
criança com baixa autoestima. Cada uma dessas 
expressões evidencia o desejo de ajudar e incluir 
a criança; apesar disso, simultaneamente gera 
princípios sobre as características, qualidades e 
capacidades que definem a criança diferente e a 
diferença corresponde a uma “falta”. Dizer que 
a criança apresenta “falta” de motivação já é 
inscrever valores e normas sobre o que é “visto” 
como motivação e separar a criança a quem 
“falta” essa qualidade. O estilo comparativo 
de pensamento contém o que é geralmente 
considerado como oposição: inclusão e exclusão 
são parte do mesmo fenômeno.

A ideia de gestos dúbios na razão 
comparativa do pensamento contemporâneo 
se relaciona com a minha referência anterior a 
Rancière sobre a desigualdade como produto dos 
esforços para criar igualdade. A teoria feminista 
e a historiografia aproximaram-se dessa camada 
de análise por meio da questão que Denise Riley 
levantou em Am I that name? Feminism and the 

category of “women” in history (1988) e, com a 
filósofa feminista Judith Butler, que argumenta 
que nós precisamos reconhecer que o pronome 
“eu” implica concomitantemente o autobiográfico, 
na medida em que corresponde à pessoa que fala. 
Mas junto com o “eu” pessoal, há o “eu” histórico. 
Esse último reconhece que discursos específicos 
formados historicamente circulam por meio da 
fala para dar inteligibilidade ao que é dito.

É esse “eu” histórico que precisa ser 
considerado em qualquer projeto de compreensão 
da escola, seus limites e suas possibilidades. 
Eu escrevi sobre isso um tempo atrás, 
quando pensava sobre pesquisa educacional 
e paradigmas (1982). Eu argumentei que a 
pesquisa estava interessada na atividade e no 
movimento, uma vez que seus próprios esforços 
de mudança reinscreviam o próprio quadro 
de seu contexto contemporâneo. O resultado 
disso, irônica e paradoxalmente, são teorias da 
mudança que dizem respeito à conservação e à 
estabilidade e não à transformação.

Em um livro que eu editei, chamado 
Foucault’s Challenge (1998), há um capítulo de 
David Schaafsma sobre uma estudante secun-
dária afro-americana que estava grávida em 
Detroit. A estudante era classificada com uma 
distinção sobre “meninas adolescentes grávi-
das” que eram posicionadas como um proble-
ma tanto para a escola como para a sociedade. 
Essa população era composta principalmente 
por mulheres afro-americanas. Em um nível, 
você pode ler a narrativa em termos dessa 
jovem mulher resistindo às distinções social-
mente dadas e tendo “voz”. Mas o discurso 
por meio do qual essa mulher expressava sua 
“resistência” era formado em um sistema de 
pensamento que definia a mulher como um 
tipo particular de pessoa que é diferente. As 
distinções por meio das quais a jovem mulher 
falava era a do “eu” histórico mencionado an-
teriormente. Elas incorporavam característi-
cas culturais consideradas patológicas sobre a 
moralidade e a sexualidade que diferenciavam 
essa estudante secundária da normalidade não 
declarada das outras.
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Se eu tomo esse capítulo, ele oferece um 
modo de enquadrar o multiculturalismo. Os 
estudos culturais aos quais estou me referindo 
para pensar sobre o multiculturalismo indicam 
uma alternativa aos estudos da Escola de 
Birmingham, que também são centrais para a 
antropologia contemporânea. Eu estou sugerindo 
que, enquanto questões estruturais sobre cultura, 
representação e identidade são importantes, 
é preciso se perguntar sobre a produção do 
diferente, sobre tecnologias concretas de 
radicalização, por exemplo. Trata-se de jogar com 
a ideia de cultura, historicizando os princípios 
gerados sobre quem “nós” somos, devemos ser, e 
quem são os abjetos desses espaços?

Parece-me, portanto, que questões 
sobre diferenças construídas em narrativas e 
imagens sobre os tipos de pessoas precisam ser 
consideradas como projetos do multiculturalismo. 
Isso não quer dizer que atualmente não existam 
no pensamento educacional americano trabalhos 
politicamente importantes e intelectualmente 
sensíveis feitos na perspectiva multicultural. 
Meus colegas Gloria Ladson-Billings, Carl 
Grant e Anthony Brown na Universidade do 
Texas-Austin, de diferentes maneiras, propiciam 
intervenções importantes para desafiar práticas 
educacionais existentes. Ainda assim, tanto ao 
pensar sobre o que vem sendo feito e em minha 
preocupação com a estruturação epistemológica 
da diferença há ainda a necessidade de 
reconhecer, como fazem Bourdieu e Wacquant, 
que as noções de multiculturalismo não podem 
ser traduzidas diretamente para pensar sobre 
problemas sociais e diferença. O compromisso 
e a tarefa exigem considerar historicamente 
a relação de epistemologia para as distinções 
culturais e as tecnologias que produzem a 
diferença. Isso está sendo parcialmente feito 
no trabalho de Weili Zhou, na Universidade 
Chinesa de Hong Kong, sobre a organização 
histórica e cultural no pensamento educacional 
chinês contemporâneo e por Jamie Kowalcyk, 
na Faculdade de Concordia, Chicago, sobre a 
educação intercultural italiana e seus princípios 
de exclusão e abjeção.

Minha preocupação é simultaneamente 
teórica e metodológica; ou seja, como entender 
o multiculturalismo no contexto de como a 
diferença é ordenada; e como um acontecimento 
de diferentes trajetórias sociais, epistemológicas 
e políticas, que se encontram para criar o objeto 
de reflexão – multiculturalismo. Transformar 
em acontecimento e tratar os objetos da 
escolarização como monumentos para uma 
cultura. Tratar os objetos da escolarização 
como monumento nos permite perguntar sobre 
como esses objetos – crianças e a construção 
das diferenças – tornaram-se historicamente 
possíveis e plausíveis para pensar sobre as pessoas 
como portadoras de diferenças individuais não 
como algo natural, mas explorar as lógicas 
ou racionalidades específicas que estão em 
operação nos conhecimentos da psicologia e da 
antropologia relacionados à educação.

Alquimia é um conceito metafórico 
importante em seus textos sobre o currículo 
e as reformas educacionais, que contribuem 
para explicar como a pedagogia converte 
disciplinas científicas em conteúdos escolares, 
com o objetivo de produzir a criança desejada 
e o cidadão do futuro. A psicologia é um 
elemento central dessas alquimias. A seu 
ver, qual é a relevância da psicologia nos 
currículos de formação de professores?

Eu me aproximei disso anteriormente, 
então vou continuar o que havia começado a 
dizer. As psicologias que usamos para pensar 
sobre instrução e aprendizado e a pesquisa 
educacional sobre matemática e ensino 
de ciências, por exemplo, focalizam essas 
psicologias educacionais para considerar os 
processos e efeitos da instrução. Eu argumentei 
que esses estudos não estão relacionados ao 
entendimento da ciência, da matemática e das 
artes. As psicologias educacionais são tecnologias 
sociais para produzir determinados tipos de 
pessoas. Incorporam teses culturais sobre como 
uma criança vive e como deveria viver. Essas 
teses dizem respeito à relação dos indivíduos 
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com uma ordem moral e o pertencimento 
coletivo. Se você olha para a origem da 
formação das disciplinas escolares, você percebe 
que elas não foram criadas para ensinar música 
ou ciências para as crianças. Apareceram para 
ajudar a construir o pertencimento coletivo, 
proporcionando processos que ordenam as 
sensibilidades, disposições e consciências das 
pessoas, particularmente os pobres, imigrantes 
e populações raciais que eram temidas como 
populações perigosas na passagem para o 
século XX. Na virada para o século XX e na 
formação da escola americana moderna, as 
psicologias educacionais foram delineadas 
para criar estratégias de intervenção dirigidas 
às novas populações que ingressavam na 
escola “moderna” de massas. Para pensar 
sobre isso historicamente, as ciências deveriam 
criar conhecimentos que seriam úteis para 
produzir certos tipos de pessoas portadoras 
das disposições e sensibilidades apropriadas à 
participação e ao “pertencimento” em práticas 
sociais e políticas. Essa produção de tipos de 
pessoas, retomando os gestos dúbios, criam 
exclusão e abjeção em seus esforços para incluir. 
Você encontra eventos homólogos em Portugal, 
quando você lê o trabalho histórico de Jorge do 
Ó, Catarina da Silva Martins e Ana Paz.

Pensar sobre a escola e suas ciências 
desta maneira proporciona um modo de se 
aproximar do ensino das disciplinas escolares. 
Ensinar música e matemática são alquimias. A 
alquimia propicia um modo de pensar sobre as 
escolas como instituições que precisam realizar 
uma transformação mágica dos conhecimentos 
disciplinares. Eu digo “precisam” na medida 
em que as crianças não são cientistas, músicos 
concertistas ou artistas. A questão formulada 
pela ideia de alquimia é quais são as tecnologias 
que traduzem os campos disciplinares, tais como 
a física e a música, em modelos curriculares que 
ordenam a instrução.

Ao se perguntar sobre a alquimia que 
traduz o currículo escolar, uma vez que a 
questão é posta, a resposta é relativamente fácil. 
A alquimia é gerida pela psicologia educacional 

e uma filosofia analítica que define os campos 
disciplinares por meio da identificação de 
seus conceitos e generalizações. Os modelos 
existentes de tradução do currículo tratam os 
campos disciplinares, se eu puder recorrer à 
gramática, como nomes e não como a relação 
entre o que é feito (sua qualidade de verbo) com 
o que é admitido como sendo seus objetos (a 
qualidade de nome). Essa qualidade de nome 
no currículo inscreve tradições analíticas para a 
compreensão do conhecimento, que existe como 
sendo independente de seus modos de produção. 
As psicologias são sobre produzir determinados 
tipos de pessoas e sobre efeitos de poder.

Para dizer isso de modo um pouco 
diferente, se eu fosse até alguém no departamento 
de matemática que está trabalhando em algum 
problema esotérico do campo e perguntasse: 
“Como vai a sua resolução de problema?”; 
“Sua motivação está alta hoje?” A pessoa 
provavelmente olharia para mim como se 
eu fosse meio maluco! Todas essas palavras 
e formações psicológicas que organizam o 
ensino das disciplinas escolares não têm nada 
a ver com os matemáticos e os cientistas, seus 
modos de vida e suas relações com o que é 
gerado nesses campos do conhecimento. Os 
modelos de tradução do currículo cristalizam 
o conhecimento disciplinar. Eles são 
transformados em determinados conceitos 
e generalizações. A pedagogia é o processo 
pelo qual as crianças devem ser levadas a 
entender a majestade dos resultados de práticas 
disciplinares – seus conceitos, generalizações. 
Essa aproximação cria um mundo estável para 
as crianças apreenderem, por meio do privilégio 
concedido às psicologias da aprendizagem.

Além disso, os modelos de tradução 
do currículo contemporâneo incorporam 
gestos dúbios; há a esperança de transformar 
as crianças engajadas em temas de salvação 
sobre o futuro, e a esperança simultaneamente 
incorpora medos em relação às populações que 
ameaçam o futuro. Os gestos dúbios produzem 
exclusões e abjeções em seus esforços para 
incluir. E, finalmente, a alquimia esconde os 
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processos sociais, culturais e políticos por meio 
dos quais o conhecimento é produzido. Isso 
apaga qualquer elemento crítico na educação.

Deixe-me dar um exemplo. Quando 
eu olhei para os padrões de aprendizagem de 
matemática e música nos Estados Unidos, as duas 
disciplinas escolares eram organizadas a partir 
de conceitos similares relativos às psicologias 
educacionais. Ruth Gustafson, que produziu uma 
bela dissertação sobre as origens da educação 
musical nos Estados Unidos, e eu escrevemos um 
artigo sobre os parâmetros curriculares para a 
educação musical e matemática (com Gustafson, 
2002). Apesar de os dois campos de conhecimento 
parecerem muito diferentes quando se olha para 
a matemática e para a música de conservatório, 
por exemplo, os parâmetros curriculares sobre 
o que as crianças devem aprender ou como 
devem ser avaliadas eram quase os mesmos. Os 
parâmetros eram sobre o crescimento da criança, 
o desenvolvimento, as qualidades morais e 
as disposições. Eles incorporavam sentenças 
psicológicas sobre solução de problemas, 
habilidades de comunicação, motivação etc. 
Então, ainda que o conteúdo, o que deveria ser 
aprendido, fosse diferente, essas diferenças se 
fundiam numa linguagem que era praticamente 
a mesma. As disciplinas são tratadas como 
conjuntos dados de conceitos e generalizações 
que os estudantes aprendem, enquanto a 
psicologia fornece as regras e parâmetros para a 
seleção, organização e avaliação das aquisições 
da classe.

Se eu me volto para a sociologia do 
conhecimento e da ciência e para os estudos 
da tecnologia, eu posso pensar em diferentes 
modelos de tradução para a compreensão das 
disciplinas escolares da física, biologia ou 
história. A literatura oferece um modo de pensar 
sobre a física ou a matemática que é muito 
diferente daquele como elas são traduzidas, por 
meio da psicologia, nos modelos curriculares. 
Essa última focaliza seus conteúdos e objetos de 
reflexão como sendo separados dos “métodos 
científicos” ou, hoje, como os processos 

modelares para que os estudantes se engajem 
no ensino das disciplinas escolares. Bruno 
Latour, Ian Hacking e Lorraine Daston, entre 
outros, integram um campo de estudos engajado 
na tradução da ciência e da matemática em 
discursos dirigidos à compreensão histórica 
das maneiras como e das condições nas quais o 
pensar e o agir “cientificamente” se produzem. 
Eu penso que, se você quer desenvolver o 
currículo escolar, essas são as especialidades que 
proporcionam espaços para o desenvolvimento 
de modelos de tradução. O desenvolvimento das 
psicologias, se necessário, é formado em relação 
à tradução de modelos e não separadamente. 
Isso significaria que os modelos curriculares não 
se iniciariam com o aprendizado das teorias, 
mas pelo questionamento a respeito do que as 
pessoas fazem nesses campos disciplinares e 
artísticos para encontrar linguagens para os 
modelos curriculares que pudessem conectar-se 
com psicologias apropriadas.

Você considera possível garantir 
o mesmo direito à educação para todas 
as crianças, tendo em vista as diferenças 
individuais?

Essa é uma questão muito complexa, 
então eu vou primeiro tentar pensar sobre essa 
complexidade para depois oferecer uma resposta. 
Em primeiro lugar, a noção de “mesmos direitos” 
me leva de volta à questão anterior sobre o uso 
da palavra (uma ideia) “todos”. Isso é parte de 
um modo de pensar específico – uma unidade 
a partir da qual a diferença é estabelecida. E 
há o conceito de individualidade, incorporando 
uma noção de diferença que é separada, pelo 
menos textualmente, do social e histórico.  E, 
finalmente, o conceito de direitos que parece 
como algo que existe naturalmente para a 
escola e o pesquisador assegurarem que seja 
respeitado nas práticas pedagógicas.

Então a complexidade envolve a relação de 
mesmos (para todos), individualidade, e direitos e 
é preciso ver o sentido disso. Eu vou tentar pensar 
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sobre eles em conjunto, em uma grade ou como 
parte de uma receita, para pensar sobre as três 
palavras como sendo razoáveis para falar por 
meio de suas conexões com outras práticas.

Deixe-me começar com “direitos”. 
A questão dos direitos assume que há um 
consenso unificado sobre o que é bom, 
ético e moral. Esse consenso e harmonia 
aparecem como uma natureza transcendental 
e a-histórica para a humanidade. Jacques 
Rancière tem um bom artigo sobre os 
direitos humanos que se relaciona com isso. 
Ele questiona quem é o sujeito dos direitos 
humanos e argumenta que se trata de uma 
abstração que parece não se conectar a nada 
e, ainda assim, aparece como algo natural que 
implica uma polaridade que divide aqueles 
que têm direitos e aqueles sem direitos, os 
quais dependem do poder soberano.

A palavra “mesmo” assume tanto a 
unidade do “todos” como seu sentimento, e é, 
parece-me, um modo de honrar o compromisso 
com a ideia de equidade. Contudo, como eu 
disse antes, o “todos” assume uma unidade a 
partir da qual se inscrevem as diferenças.

E, então, há o compromisso com as 
“diferenças individuais”. Se eu for histórico em 
relação a isso, a ideia de indivíduo ocorre no 
século XVIII, ao mesmo tempo em que a ideia 
do social. As duas estão interligadas. Falar sobre 
o social é assumir algo sobre os indivíduos e 
vice-versa. A ideia de indivíduo está sempre 
relacionada a alguma ideia do social – falar 
sobre a resolução de problemas requer algumas 
qualidades sociais e valores para considerar o 
que é e o que não é resolução de problemas. 
Então, perguntar sobre diferenças individuais 
é perguntar sobre o social envolvido na ideia 
das diferenças e sobre o que conta quando as 
pessoas falam, pensam e agem.

As escolas, pelo seu modo de 
funcionamento, tornam visíveis as diferenças 
individuais, na medida em que crianças da 
mesma idade devem aprender o mesmo 
currículo ao longo do mesmo período.

Bem, eu estou fazendo uma distinção en-
tre o que as escolas dizem que estão fazendo e 
as condições que tornam historicamente possíveis 
esses modos de pensar e agir. Eu não assumo que 
as diferenças individuais são algo natural para 
o pensamento e a escola. Eu quero saber sobre 
as distinções e classificações dadas para moldar 
o que é possível fazer, uma vez que as pessoas 
sejam “indivíduos”. Isso significa pensar a classi-
ficação sobre os indivíduos como sendo histori-
camente produzidas (e produzidas recentemente) 
para organizar crianças, professores e noções de 
igualdade. Meu propósito não é aniquilar o pen-
samento sobre o indivíduo. É desnaturalizar o que 
é dado como natural sobre as diferenças individu-
ais, por exemplo. E, ao fazê-lo, entender os limites 
dos modos atuais de pensar e agir, como os estilos 
comparativos de racionalidade e os gestos dúbios 
de exclusão e abjeção de que eu falei antes.

Essa problematização do senso comum 
da escola como um efeito de acontecimentos 
históricos é um modo de pensar sobre a 
mudança. Carrega a possibilidade de abrir outras 
alternativas, além das que já estão disponíveis 
no presente. Embora não haja garantias, esse 
modo de historicizar a escola e seus métodos 
de pesquisa não inscreve uma teoria sobre a 
fabricação de tipos de pessoas e o governo do 
futuro, como a que está implicada na pesquisa 
social e educacional contemporâneas. Se eu 
retorno à ideia das diferenças individuais, as 
teorias sobre individualização e diferenças 
individuais incorporam princípios sobre tipos 
de pessoas e o que importa como sua “natureza 
humana”. A tarefa da escola se torna atualizar 
e administrar o que é dado como natural. 
Pesquisar é encontrar os melhores métodos ou 
processos de aplicação das teorias que definem 
as diferenças individuais. Mas essa teoria não 
diz respeito ao que existe, e sim a um modelo 
de criança que a pesquisa deve atualizar por 
meio da padronização e do cálculo. Isso é um 
pouco irônico. Individualizar é padronizar. E 
no topo dessa ironia está o fato de que essa 
pesquisa é entendida como mera descrição. Mas 
não é esse o caso.



11481148 Entrevista - Ana Laura Godinho LIMA; Natália de Lacerda GIL. Sistemas de pensamento na educação e políticas...

Então a questão é em si mesma histórica. 
É para entender a grade de ideias, narrativas 
e conceitos que diferenciam e distinguem 
tipos de pessoas que incorporam princípios de 
normalidade e patologia – eu volto novamente 
a pensar sobre a inscrição dos gestos dúbios da 
“razão” educacional.

A escola moderna se baseia na crença de 
que o conhecimento científico tem o poder de 
aperfeiçoar os seres humanos e as sociedades 
e conduzi-los ao progresso. Teorias críticas 
têm questionado essa crença de diversas 
maneiras. A partir da sua perspectiva crítica, 
qual poderia ser a relevância da escola para 
a sociedade e os indivíduos contemporâneos?

Eu penso que as tradições crítica e liberal 
têm uma dívida em relação ao Iluminismo (Marx 
e Descartes tinham) e à ideia iluminista sobre a 
razão e a racionalidade no processo de mudança. 
Mas há diferenças no modo como essa dívida é 
aceita e utilizada. Eu não sei como formulá-lo, 
a não ser talvez dizer que existe uma atitude 
do Iluminismo, que orienta a nossa atenção 
para a história humana e para a ação, que dá 
a possibilidade de intervir e continuamente 
procurar honrar nossos compromissos sociais e 
políticos. Mas com esse compromisso existe a 
obrigação de continuamente questionar como 
as coisas são feitas e seus limites. Essa é a 
ideia da dívida que acompanha os esforços de 
melhoria social. O Iluminismo foi esse duplo: 
um modo de agir para melhorar o mundo que, 
ao mesmo tempo, requeria uma atitude crítica 
dirigida ao que estava sendo feito. As duas 
trajetórias precisam ser pensadas em conjunto. 
Questionar o que é natural a respeito do mundo 
é parte do processo de torná-lo melhor.

Há a promessa da escola moderna e eu não 
estou pronto para renunciar a ela. Mas com essa 
promessa há o reconhecimento da importância 
da dúvida e daquilo que atualmente designamos 
como estudos críticos. A escola moderna é, se 
vocês quiserem, um nobre experimento do século 
XIX. Esse experimento esteve estreitamente 

associado com a invenção da república moderna. 
Não é por um acidente histórico que a bandeira do 
Brasil leva o lema “ordem e progresso”, tomado 
de August Comte no século XIX. O positivismo 
incorpora temas específicos relacionados ao 
compromisso do Iluminismo com a razão e a 
ciência na formação do pertencimento coletivo. 
Você não pode ter a noção moderna de governo a 
menos que haja pessoas que sejam responsáveis e 
participem da criação do bem comum.

O que é interessante para mim ao pensar 
sobre isso é que os fundadores da república 
americana têm uma profunda dívida com as 
ideias do Iluminismo que eles transpuseram 
para a teoria política do Estado e do cidadão. 
Mas eles não acreditavam que as pessoas fossem 
capazes de pensar como o cidadão cosmopolita 
do Iluminismo. A educação devia ensinar às 
crianças sobre os seus sentimentos, mas deixava 
para as elites a tarefa de produzir conhecimento 
sobre as pessoas e ordenar os processos de 
mudança. Quando eu falei sobre a alquimia 
nas disciplinas escolares contemporâneas, esse 
medo das pessoas é incorporado nos modelos 
de currículo que organizam o que é conhecido 
e os modos de conhecer. Parece-me que a 
relevância da escola está em encontrar novos 
modos de traduzir, que preservem a honestidade 
e a integridade do conhecimento disciplinar, o 
que inclui modos de engajamento na dúvida e 
não apenas na ordem e na disciplina. Chamar 
algo de “resolução de problemas” não leva ao 
envolvimento com as questões substantivas de 
mudança, ação humana e questões de liberdade, 
que estão na interface entre as teorias políticas 
modernas e a escolarização.

Parece-me que parte do argumento 
de Rancière se refere a que muito do que nós 
assumimos como democracia diz respeito a 
policiamento. Seu argumento de que você 
não pode institucionalizar a democracia 
é importante. O que as escolas fazem é 
institucionalizar a democracia e seus tipos de 
pessoas. Isso reinscreve os gestos dúbios de que 
eu falei antes. Talvez O mestre ignorante, de 
Rancière, ofereça uma alternativa relevante nos 
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dias de hoje tanto para a escola como para as 
questões sobre igualdade.

Um último comentário, relacionado à 
pesquisa, quanto à tendência de reduzir a pesquisa 
a métodos que são de fato inscrições de técnicas, 
como quando você usa ‘métodos’ qualitativos ou 
quantitativos. Os historiadores fazem a mesma 
coisa ao fazerem as técnicas se parecerem com 
métodos. Historiadores frequentemente posam 
de positivistas quando tomam o arquivo como 
o repositório da história. A tarefa do historiador 
torna-se descobrir o sentido do que está no 
arquivo. Foucault falou sobre o arquivo de 
um modo diferente. Trata-se de transformar 
coisas em arquivo e tratar ocorrências da vida e 
afirmações como acontecimentos, para entender 
as condições que os tornaram possíveis. Isso é 
algo diferente de “ver” coisas como dados.

É importante reconhecer que toda a 
pesquisa envolve sua encarnação em estilos 
de pensamento através dos quais os problemas 
são definidos, os métodos são produzidos, 

a interpretação é delimitada, e respostas 
elaboradas para parecer razoáveis. Conforme Ian 
Hacking, operamos com estilos de pensamento 
que não são empiricamente comprovados, mas 
que oferecem os princípios a partir dos quais 
nós conhecemos e produzimos os objetos de 
reflexão e ação. Sendo assim, os métodos são 
importantes e devem ser conhecidos apenas 
quando considerados no interior de um estilo 
de pensamento.

O problema para mim é aquele que 
Feyerabend discutiu em Science against 
Freedom (1974). Ele escreveu que costumava 
ir a encontros e pensava que as pessoas ao 
redor dele eram profissionais incompetentes, 
que não conheciam as questões que estavam 
formulando. Então, ele percebeu que as pessoas 
não eram incompetentes. O problema era o 
modo como eram educadas para apagar a 
memória e produzir uma ignorância histórica 
sobre o modo como as questões que formulavam 
haviam se tornado importantes.
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recusa ou, ainda, sugerir modificações para nova avaliação. A Comissão Editorial poderá sub-
meter as sugestões de reformulações ao autor e o artigo, já reformulado, retornará aos mesmos 
avaliadores para um parecer final.

Autoria

Entende-se como autor todo aquele que tenha efetivamente participado da concepção do 
estudo, do desenvolvimento da parte experimental, da análise e interpretação dos dados e da 
redação final. Recomenda-se não ultrapassar o número total de quatro autores. Caso a quantidade 
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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Instrucciones a los autores

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 carac-
teres y como máximo 50.000, considerando espacios, referencias 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 
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.
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• 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

Los artículos enviados para eventual publicación en la Educação e Pesquisa serán previamen-
te evaluados por el Comité Editorial. 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 evaluadores 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 
análisis 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.
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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.

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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Relação de pareceristas ad hoc (2015-2016)

Educação e Pesquisa agradece aos especialistas abaixo relacionados, que colaboraram com a 
revista no período de out. 2015 a out.2016.

Adão José Peixoto
Ademir Macedo Nascimento
Adilson Odair Citelli
Adir Casaro Nascimento
Adla Betsaida Martins Teixeira
Adna de Almeida Lopes
Adolfo Samuel de Oliveira
Adriana Bauer
Adriana Bortoletto
Adriana Marcondes Machado
Adriano Correia Silva
Adriano Henrique Nuernberg
Adriano Vargas Freitas
Afonso Henriques
Agustín Adúriz-Bravo
Aida Maria Monteiro Silva
Alda Junqueira Marin
Alessandra Carbonero Lima
Alessandra Seabra
Alex Branco Fraga
Alexandre Simão Freitas
Alfredo José da Veiga-neto
Alice Fushako Itani
Allan Moreira Xavier
Alvaro Chrispino
Álvaro Luiz Moreira Hypolito
Amarílio Ferreira Junior
Amaury Cesar Moraes
Amélia Cristina Abreu Artes
Ana Angelita Costa Neves da Rocha
Ana Celuta Fulgêncio Taveira
Ana Cláudia Balieiro Lodi
Ana Claudia Urban
Ana Dorziat
Ana Laura Godinho Lima
Ana Luiza Bustamante Smolka
Ana Luiza Jesus da Costa
Ana Márcia Silva
Ana Maria Duarte Gomes
Ana Maria Eyng
Ana Maria Fonseca Almeida
Ana Maria Galvão
Ana Maria Petraitis Liblik
Ana Maria Saul
Ana Maria Villela Cavaliere
Ana Merces Bahia Bock
Ana Padawer
Ana Paula Carneiro Renesto
Ana Paula de Oliveira Corti
Ana Paula dos Santos de Sá
Ana Paula dos Santos Malheiros
Ana Paula Leivar Brancaleoni

Ana Paula Machado Velho
Ana Paula Martinez Duboc
Ana Paula Soares da Silva
Ana Sueli Teixeira de Pinho
Ana Valéria de Figueiredo da Costa
Ana Waleska Pollo Campos Mendonça
Anderson Ferrari
André Bocchetti
André de Macedo Duarte,
Andréa Barbosa Gouveia
Andrea Coelho Lastoria
Andrea Cristina Filatro
Andréa Cristina Pavão Bayma
Ângela Magda Rodrigues Virgolim
Angela Medeiros Santi
Ângela Pereira Teixeira Victoria Palma
Angélica Monteiro
Ângelo Ricardo de Souza
Anna Augusta Sampaio de Oliveira
Antonia Terra Calazans
Antonio Barros de Brito Junior
Antônio Carlos Brolezzi
Antonio Carlos Gaeta
Antonio Carlos Rodrigues Amorim
Antonio Cipriano Gonçalves
Antonio Hilario Aguilera Urquiza
Antonio Joaquim Severino
Antonio Munarim
Antonio Simplicio de Almeida Neto
Antonio Takao Kanamaru
Artemis Augusta Mota Torres 
Áurea Maria Guimarães
Beatriz de Basto Teixeira
Beatriz Maria Boéssio Atrib Zanchet,
Belmira Amélia Oliveira Barros Bueno
Benerval Pinheiro Santos
Bianca Cristina Correa
Bruno Pucci
Carla Alexandra Moita Minervino
Carla Biancha Angelucci
Carla Fabiana Cazella
Carla Hernandez Silva
Carla Mari Rodrigues
Carlos Antônio Giovinazzo Jr.
Carlos Augusto Candêo Fontanini
Carlos Bauer
Carlos Frederico Bernardo Loureiro
Carlos Roberto Cury
Carlos Roberto Jamil Cury
Carmen Fernandez
Carmen Lúcia Soares
Carmen Mazepa Ballão

Carol Reid
Carolina Carolina Picchetti Nascimento
Carolina Faria Alvarenga
Carolina Tamayo Osorio
Cássia Geciauskas Sofiato
Caterine Vila Fagundes
Cecilia Guarnieri Batista
Cecilia Hanna Mate
Celso João Ferretti
Celso Roberto Perez
Charles dos Santos Guidotti
Cintya Regina Ribeiro
Cipriano Carlos Luckesi
Clarice Seixas Duarte
Claudia Araújo da Cunha
Claudia Machado
Cláudia Maria Mendes Gontijo
Cláudia Pereira Vianna
Cláudia Rosa Riolfi
Cláudia Valentina Assumpção Galian
Claudio Almir Dalbosco
Cláudio Antônio Tordino
Cláudio José de Almeida Mello 
Cláudio Marques Martins Nogueira
Claus Dieter Stobäus
Cleoni Maria Barbosa Fernandes
Cristiane Coppe de Oliveira
Cristiane Machado
Cristiane Maria Cornelia Gottschalk
Cristiane Maria Galdino de Almeida
Cristiano Perius
Cristina Cinto Araújo Pedroso
Cynthia Paes de Carvalho
Daisa Teixeira
Daniel Mill
Daniela Aparecida Eufrásio
Dario Fiorentini
David Michael Bloome
Debora Cristina Jeffrey
Débora de Barros Silveira
Débora Martins Artiaga
Delcele Mascarenhas Queiroz
Deller James Ferreira
Denise Balarine Cavalheiro Leite
Denise Meyrelles de Jesus
Denise Rosana da Silva Moras
Denise Rosana Moraes
Denize de Aguiar Xavier Sepulveda
Dennis de Oliveira
Diana Souza Carvalho
Diana Vidal
Dislane Zerbinatti Moraes
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Douglas Eliesler Justen
Ducéria Tartuci
Dulcinéia Ester Pagani Gianotto
Edda Curi
Edna Antonia Mattos Morais Andrade
Edna Oliveira
Edson Caetano
Edson Schroeder
Eduardo José Manzini
Elania Oliveira
Elba Siqueira de Sá Barreto
Elenice de Souza Lodron Zuin
Elenice Maria Cammarosano Onofre
Elenilce Gomes Oliveira
Eliane Marta Teixeira Lopes
Elie George Guimarães Ghanem Júnior
Elione Maria Nogueira Diógenes
Elisabeth Mattos
Elizabeth Santos Braga
Elizeu Clementino de Souza
Émerson de Pietri
Eneida Oto Shiroma
Erenice Natalia Soares de Carvalho
Erivaldo Vieira da Silva
Ermelinda Moutinho Pataca
Ester Maria Dreher Heuser
Evandro Alves
Fabiana Augusta Alves Jardim
Fabiana de Oliveira
Fabiana Fabiana de Oliveira
Fabiana Jardim
Fabiana Silva Fernandes
Fabiana Soares Fernandes
Fabiany de Cassia Tavares Silva
Fabio de Barros Silva
Fábio Hoffmann Pereira
Fábio Mallart Moreira
Fabíola Stolf Brzozowski
Faleiro Wender Faleiro
Felipe da Silva Triani
Fernando Henrique Protetti
Fernando Seffner
Filipe Ceppas de Carvalho e Faria
Flávia Inês Schilling
Flavine Assis de Miranda
Flavinês Rebolo
Flavio Henrique Albert Brayner
Francisca Izabel Pereira Maciel
Frederico Carlos Frederico Bernardo Loureiro
Gabriela Miranda Moriconi
Gabriela Rodella de Oliveira
Geide Rosa Coelho
Geraldo Leão
Geraldo Magela Pereira Leão
Gilda Cardoso Araújo
Giselle Cristina Martins Real
Giselle Martins dos Santos Ferreira
Giselle Watanabe
Glades Tereza Felix

Gladis Teresinha Taschetto Perlin
Gladys Beatriz Barreyro
Glauco Nunes Souto Ramos
Glícia Salviano Gripp
Graça Regina Franco da Silva Reis
Graziela Serroni Perosa
Guaracira Gouvêa
Guilherme do Val Toledo Prado
Gustavo Ferreira Costa Lima
Helder Boska de Moraes Sarmento
Helena Altmann
Helena Coharik Chamlian
Helena Singer
Heloisa Helena Pimenta Rocha
Hustana Maria Vargas
Inês Signorini
Ione Ribeiro Valle
Ione Vasques-Menezes
Isabel Alice Lelis
Isabel C.M. Carvalho
Isabel de Oliveira e Silva
Isabel Gretel María Eres Fernández
Isabel Melero Bello 
Isabel Oliveira Silva
Itamar Mendes Silva
Jacques Rocha Velloso
Jacques Velloso
Jaqueline Batista de Oliveira Costa
Jaqueline Kalmus
Jefferson Mainardes
Jeronimo Jorge Cavalcante Silva
Jill Koyama
João Airton de Matos Pontes
João Batista Siqueira Harres
João Marcos Mateus Kogawa
Jocélio Teles dos Santos
Joice de Espindola 
Jorge Dorfman Knijnik
José Alves da Silva
José Augusto Brito Pacheco
José Benedito Almeida Júnior
José Carlos Libâneo
José Carlos Oliveira Costa
José Damiro de Moraes
José Geraldo Silveira Bueno
José Luiz Magalhães de Freitas
José Marcelino de Rezende Pinto
José Márcio Augusto Oliveira
Jose Marcio Barros
José Márcio Pinto de Moura Barros
José Maurício Paiva Andion Arruti
José Pedro Boufleuer 
José Sérgio Fonseca de Carvalho
Jose Simoes de Almeida Junior
José Vaidergorn
Juarez Tarcisio Dayrell,
Juliana Aparecida Matias Zechi
Juliana Crespo Lopes
Julio Groppa Aquino

Jussara Biagini 
Karina Maldonado Pagnez
Karina Soledad Maldonado Molina Pagnez
Karla de Almeida Chediak
Kátia Maria Abud
Katia Morosov Alonso
Kátia Silva Cunha
Kátia Stocco Smole
Kazumi Munakata
Lazara Cristina da Silva
Leda Scheibe
Leila Pio Mororó
Lenilda Cordeiro de Macêdo
Léo Barbosa Nepomuceno
Leonardo Maciel Moreira
Letícia Jovelina Storto
Lidiane de Souza Assante
Lighia Brigitta Horodynski-Matsushigue
Ligia Gomes Elliot
Lígia Paula Couto
Lílian do Valle
Liliane Ferrari Giordani
Lisandra Ogg Gomes
Lisani Geni wachholz Coan
Lívia Andrade Coelho
Lourdes Helena da Silva
Lourdes Marcelino Machado
Lourdes Maria Werle de Almeida
Lourenilson Leal de Sousa
Luci Banks Leite
Lúcia Emília Bruno
Lúcia Gouvêa Pimentel
Lucia Isaltina Clemente Leão
Lucia Pereira Leite
Luciana Conrado Martins
Luciana Massi
Luciana Pacheco Marques
Luciano Mendes Faria Filho
Lucídio Bianchetti
Luciene Regina paulino Tognetta
Luís Gustavo Alexandre da Silva
Luis Marcelo Carvalho
Luís Miguel Carvalho
Luísa Margarida Cagica Carvalho
Luiz Alberto Boing
Luiz Alberto Rezende
Luiz Antônio Cunha 
Luiz Bezerra Neto
Luiz Marcelo de Carvalho
Lygia de Sousa Viégas
Magda Becker Soares
Manoel Lima Cruz Teixeira
Manoel Oriosvaldo Moura
Marcelo A Ribeiro
Marcelo Afonso Ribeiro
Marcelo El Khouri Buzato
Márcia Buss-Simão
Márcia Denise Pletsch
Márcia Ondina Vieira Ferreira
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Marcia Regina Oliveira Andrade
Márcio Costa
Márcio Danelon
Marco Antonio Coelho Bortoleto
Marco Antonio Leandro Barzano
Marcos Antonio de Almeida
Marcos Antonio dos Santos Reigota
Marcos Antônio Lorieri
Marcos Cezar de Freitas
Marcos Francisco Martins
Marcos Freisleben Zorzal
Marcos Garcia Neira
Marcos José da Silveira Mazzotta
Marcos Nascimento Magalhães
Marcos Sidnei Pagotto-Euzebio
Marcos Tarcísio Masetto
Marcus Vinicius da Cunha
Marcus Vinicius Fonseca
Margarida Dias Pocinho
Margarida Pocinho
Mari Valicheski Ferrari,
Maria Alice Nogueira
Maria Amélia Rosário Santoro Franco
Maria Ângela Borges Salvadori
Maria Aparecida Morgado
Maria Aparecida Viggiani Bicudo
Maria Cândida Müller
Maria Carmo Lacerda Peixoto
Maria Cecilia Sanches
Maria Ciavatta
Maria Clara Di Pierro
Maria Cláudia Dal’Igna
Maria Cláudia Santos Lopes de Oliveira
Maria Cristina Cavaleiro
Maria Cristina Machado Kupfer
Maria Cristina Martins
Maria Cristina Martins Penido
Maria Cristina Menezes
Maria Cristina Pansera de Araújo
Maria Cristina Soares de Gouvea
Maria da Graça Jacintho Setton
Maria das Mercês Ferreira Sampaio
Maria de Assunção Lima de Paulo
Maria de Fátima Barbosa Abdalla
Maria de Fatima Felix Rosar
Maria de Lourdes Macena de Souza
Maria de Lourdes Spazziani
Maria do Carmo de Lacerda Peixoto
Maria do Carmo de Sousa 
Maria do Rosário Zara Figueiredo Tripodi
Maria do Socorro Leal Lopes
Maria do Socorro Xavier Batista
Maria Elizabeth Bianconcini Trindade Morato 
Pinto Almeida
Maria Emília Caixeta de Castro Lima
Maria Eulina Pessoa de Carvalho
Maria Fátima Barbosa Abdalla
Maria Fatima Felix Rosar
Maria Fátima Salum Moreira

Maria Glória Marcondes Gohn
Maria Graça Jacintho Setton
Maria Helena Bertolini Bezerra
Maria Helena Camara Bastos
Maria Helena Maria Helena Oliveira Gonçalves 
Augusto
Maria Helena Silveira Bonilla
Maria Inês Ribas Rodrigues
Maria Isabel Almeida
Maria Isabel da Cunha
Maria Isabel de Almeida
Maria Isabel Petry Kehrwald
Maria Isabel Ramalho Ortigão
Maria José Fontelas Rosado Nunes
Maria José Maria Albuquerque da Silva
Maria José Pereira Monteiro Almeida,
Maria Júlia Canazza Dall’Acqua
Maria Letícia Barros Pedroso Nascimento
Maria Livia Tommasi
Maria Lúcia Rodrigues Muller
Maria Luisa Furlan Costa
Maria Luiza Belloni
Maria Margarida Pereira de Lima Gomes
Maria Núbia Barbosa Bonfim
Maria Regina Kawamura
Maria Renata da Cruz Duran
Maria Rosa Lombardi
Maria Rosário Longo Mortatti
Maria Silvia Cárnio
Maria Stella Bresciani
Maria Teresa Eglér Mantoan
Maria Teresa Gonzaga Alves
Maria Teresa Vianna Van Acker 
Maria Vieira Silva
Mariana Paladino 
Marieta Gouvêa de Oliveira Penna
Marieta Lúcia Machado Nicolau
Marilda Gonçalves Dias Facci
Marília Gomes de Carvalho
Marília Pontes Sposito
Marina Jorge da Silva
Marines Boncoski Brizola
Mário Henrique Gomes
Marisa Bittar
Marisa Grigoletto
Marisa Ribeiro Teixeira Duarte
Marizabel Kowalski
Marize Cisneiro da Costa Reis
Marizete Lucini 
Marlene Ribeiro
Marli Elisa Dalmaso Afonso D’André
Marli Lúcia Tonatto Zibetti
Marlúcia Menezes de Paiva
Marta Kohl de Oliveira
Marta Maria do Amaral Azevedo
Marta Maximo Pereira
Martha Marandino
Martha Tristão
Mauro Betti

Mauro Guimarães
Maxim Repetto
Máximo Daniel Lamela Adó
Mercedes Marcilese
Michele Tomoko Sato
Michelle Jaber da Silva
Michelle Prazeres Cunha
Miriam Abramovay
Miriam Cardoso Utsumi
Miriam Struchiner
Mitsuko Aparecida Makino Antunes
Moema de Poli Teixeira
Moema de Rezende Vergara
Monalisa Muniz
Mônica Caldas
Mônica Castagna Molina
Mônica Maria Guimarães Savedra
Mônica Pereira do Sacramento
Moysés Kuhlmann Júnior
Murilo José de Resende
Nadir Zago
Nalú Farenzena
Neide Luzia de Rezende
Nesdete Mesquita Corrêa
Neuza Bertoni Pinto
Newton Bryan
Newton Duarte
Nilton Mullet Pereira
Noeli Prestes Padilha Rivas
Núbio Mafra
Nuria Hanglei Cacete
Ocimar Munhoz Alavarse
Oldimar Pontes Cardoso
Olgaíses Cabral Maués
Olgamir Amância Ferreira de Paiva
Oscar João Abdounur
Otavio Aloísio Maldaner
Pablo Francisco Di Leo
Pablo Silva Machado Bispo dos Santos
Paolo Nosella
Patrícia Coelho Costa
Patrícia Rodrigues Chaves da Cunha
Paula Arcoverde Cavalcanti
Paula Baptista Jorge Louzano
Paula Louzano
Paula Ramos de Oliveira
Paulino de Jesus Francisco Cardoso
Paulo Eduardo Ramos
Paulo Fraga da Silva
Paulo Henrique Fernandes Silveira
Paulo Roberto Menezes Lima JR.
Paulo Romualdo Hernandes
Paulo Takeo Sano
Pedro Angelo Pagni
Pedro Carlos Pereira
Pedro Demo
Percival Tavares da Silva
Rafael de Brito Dias
Ramofly Bicalho dos Santos

Educ. Pesqui., São Paulo, v. 42, n. 4, out./dez., 2016.



1164 Educ. Pesqui., São Paulo, v. 42, n. 4, out./dez., 2016.

Raquel Goulart Barreto
Raquel Nery Lima Bezerra
Regina Célia Couto
Reginaldo Fernando Carneiro
Reginaldo Fernando Carneiro
Reinaldo Matias Fleuri
Renata Cristina Oliveira Barrichelo Cunha
Renata Simões Duarte
Renato Cancian
Renato José de Oliveira
Ricardo Desidério da Silva
Ricardo Ribeiro Terra
Rinaldo Voltolini
Rita Cássia Pereira Lima
Rita de Cássia Bortoletto-Santos
Rita Márcia Magalhães Furtado
Roberto Muniz Barretto de Carvalho
Roberto Paulo Machado Lopes
Rodrigo Pelegrini Ratier
Rodrigo Saballa de Carvalho
Rodrigo Travitzki
Rogério de Almeida
Romélia Mara Alves Souto
Romilda Teodora Ens 
Romualdo Portela Oliveira
Ronaldo Marcos de Lima Araujo
Roni Cleber Dias de Menezes
Ronice Muller Quadros
Rosa Fátima Souza
Rosa Maria Bueno Fischer
Rosa Maria Ferreira da Silva
Rosa Maria Hessel Silveira
Rosalba Maria Cardoso Garcia
Rosane Aragón
Rosangela Aparecida Hilário
Rosangela Fritsch
Roselene Fatima Coito
Rosemeire de Araújo Rangni
Rute Estanislava Tolocka
Ruth Mercado Maldonado
Saddo Ag Almouloud
Salete Linhares Queiroz
Salomão Barros Ximenes

Samir Haddad
Samuel Mendonça
Sandra Carli
Sandra Eli Sartoreto de Oliveira Martins
Sandra Eliza Vielmo
Sandra Maria Sawaya
Sandra Maria Zákia Lian Sousa
Sandra Mónica Figueiredo Figueiredo Oliveira
Sandra Regina Oliveira Garcia
Sandra Unbehaum
Sergio Antonio Carlos
Sergio Neves Dantas
Sheila Daniela Medeiros dos Santos
Shirlei Rezende Sales
Sibele Cazelli
Sibila Luft
Sidney Jard da Silva
Silas Borges Monteiro
Silvana Aparecida de Souza
Silvana Pezzi
Silvia Cristina Yannoulas
Silvia Dias Alcântara Machado
Silvia Kimo Costa
Silvia Lúcia Bigonjal Braggio
Silvia Maria Cintra da Silva
Silvio Gallo
Simone Albuquerque da Rocha
Simone Costa Nunes
Simone Eliza do Carmo Lessa
Simoni Tormöhlen Gehlen
Sirlene Aparecida Aarão
Sônia Cristina Soares Dias Vermelho
Sônia Cristina Vermelho
Sonia Maria Duarte Greego
Sônia Maria Portella Kruppa
Sônia Maria Vieira Negrão
Sônia Regina dos Santos Teixeira
Sônia Teresinha Sousa Penin
Soraia Napoleão Freitas
Souzana Mizan
Stela Conceição Bertholo Piconez
Sueli Salles Fidalgo
Susana Beatriz Sacavino

Susana Graciela Pérez Barrera Pérez
Suzana Feldens Schwertner
Suzana lanna Burnier Coelho
Tânia Mara Cruz
Tania Maria Esperon Porto
Tânia Maria Rechia Schroeder
Tatiane Cosentino Rodrigues
Terciane Ângela Luchese
Teresa Helena Schoen
Thais Mere Marques Aveiro
Thomaz Edson Veloso da Silva
Tizuko Morchida Kishimoto
Ubiratan D’Ambrosio
Ulysses Rocha Filho
Umberto de Andrade Pinto
Valdete Côco
Valéria Amorim Arantes
Valéria Peixoto de Alencar
Valter Carabetta Júnior
Vanda Moreira Machado Lima
Vanessa Ferraz Almeida Neves
Vânia de Vasconcelos Gico
Vânia Maria de Araújo Passos
Vanina Costa Dias
Vera Maria Ferrão Candau
Vera Maria Nigro de Souza Placco
Vera Teresa Valdemarin
Veronica Gesser
Victor Leonardi
Vinício Macedo Santos
Viviane Briccia do Nascimento
Viviane Castro Camozzato
Wagner Bandeira Andriol
Walter Omar Kohan
Wanda Maria Junqueira de Aguiar
Wania Clemente Castro
Wania Lacerda
Wiara Rosa Alcântara
Wildson Luiz Pereira dos Santos
Will Ribamar Mendes Almeida
Wivian Weller
Yara Araújo Ferreira Guimarães
Zilma Moraes Ramos Oliveira


