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Editorial

Valores, intenções e condições para a educação e o ensino

Manifestações e protestos de diferentes naturezas vêm se desenvolvendo no Brasil nos últimos 
tempos e diversas são as tentativas de explicá-los. Via de regra, apontam para a 
identificação de um sentimento geral de insatisfação da população, direcionada 
para as esferas governamentais, os partidos políticos e a atuação dos seus 
representantes eleitos. Dentre as muitas pautas que dividem sua atenção, este 
número de Educação e Pesquisa focaliza uma cuja importância parece inconteste 
para todos os segmentos da sociedade: a educação.

O acesso à escola e às situações de ensino mostra-se diverso no Brasil – seja em perspectiva 
histórica, seja na consideração de aspectos regionais –, segundo as condições 
sociais e econômicas de diferentes estratos da sociedade (LIBÂNEO, 2012). Do 
mesmo modo, a função atribuída socialmente à escola vem sofrendo mudanças, 
expressas, por exemplo, nos documentos orientadores de seu trabalho, produzidos 
em diferentes contextos. 

Como todo processo de mudança, as propostas de alterações na escola são acompanhadas de 
sentimentos contraditórios, mesclando incredulidade e esperança, receios e 
anseios. Isso talvez justifique e decorra de um discurso frequentemente expresso 
em diferentes âmbitos, que enfatiza a existência de uma crise da escola e a perda 
de sua legitimidade. Mesmo diante desse discurso, parte importante da formação 
dos indivíduos se dá em seu interior e diferentes expectativas sociais continuam 
sendo depositadas não apenas nessa instituição, mas nas diversas situações de 
ensino que ali ocorrem ou que se dão em outros espaços, apoiadas em objetivos 
educativos. 

Poderíamos discorrer sobre inúmeras reivindicações ligadas à educação e ao desejo de que ela 
possa constantemente estar vinculada a processos de melhoria das condições 
individuais e sociais de inserção dos sujeitos. O intuito aqui, entretanto, é centrar 
a atenção numa demanda dos profissionais do ensino que é costumeiramente 
ignorada, especialmente pelos gestores e governantes: a garantia de condições 
adequadas para o desenvolvimento de seu trabalho. 

Mas a que isso se refere, afinal? 

Marca-se aqui uma posição: sim, é preciso garantir condições essenciais e suficientes para que se 
desenvolva o trabalho de educação. Não se faz esse trabalho com qualidade em 
quaisquer condições, na falta de infraestrutura e recursos humanos adequados. 

Certamente a atividade do ensino assume características diferentes a depender dos níveis de 
atuação nos quais é desenvolvida. As condições adequadas de trabalho não serão 
as mesmas para todos os profissionais da educação, seja esta a educação formal, 
em todos os seus níveis, ou a educação não formal, com todas as suas nuances 

DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1517-970220164202001
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e intenções formativas. No mesmo sentido, não se pode ignorar as condições 
muito diversas nas quais se encontram as diferentes instituições educacionais no 
Brasil. Assim, exigir condições adequadas para o ensino, em muitos casos, começa 
com a luta pela garantia de um mínimo de estrutura físico-material, que envolve 
abastecimento de água e energia, instalações adequadas para receber as pessoas – 
desde banheiros até salas de aula em número, tamanho, condições de iluminação 
e ventilação e mobiliário. Vale lembrar que essas carências não se restringem aos 
locais mais distantes dos grandes centros urbanos – ainda que, sem dúvida, sejam 
mais comuns em determinadas regiões. A disparidade das condições às quais as 
escolas, centros de formação e seus agentes são submetidos se expressa por todo 
o país (REGO; BRUNO, 2010).

Um grave problema apontado pelos profissionais das escolas está vinculado ao número de alunos 
por turma, que, respeitadas as especificidades dos diferentes níveis de ensino, 
tende a permanecer acima do que se considera adequado para o desenvolvimento 
de um trabalho de qualidade. Turmas muito numerosas reduzem a possibilidade 
de um professor conhecer melhor seus alunos e de acompanhar, de forma mais 
próxima, o desenvolvimento dos processos de aprendizagem (SOUZA, 2011). Não 
há como lidar minimamente com a diversidade que caracteriza as turmas se não 
existe a possibilidade de flexibilização de tempos, espaços e saberes (CORTESÃO; 
STOER, 2003); não se pode identificar com clareza possibilidades e dificuldades, e 
nem empreender os movimentos necessários para essa flexibilização, com turmas 
excessivamente numerosas. E esse problema não se resolve com a presença de um 
auxiliar de classe ou algo semelhante a isso; trata-se de garantir condições para 
o desenvolvimento de interações qualitativamente melhores entre o professor e 
sua turma.

A qualidade dessas interações passa também pelas definições curriculares às quais os professores 
estão ligados no desenvolvimento do seu trabalho de ensino. Propostas 
curriculares excessivamente detalhadas, que tendem a definir detidamente tudo 
o que o professor deve fazer em cada instante de sua aula, não favorecem o 
desenvolvimento de estratégias próprias para cada situação de ensino. Pode-se 
optar por grandes definições em torno das temáticas a serem tratadas no processo 
de escolarização, mas o que se desenvolve na escola é fruto da interação professor-
alunos-conhecimentos, que se delineia numa instituição que tem suas tradições, 
acumula experiências que não podem ser desprezadas e lida com os desafios da 
educação segundo o que para ela configura prioridade (GIMENO SACRISTÁN, 
2000). Diante das muitas tentativas de controlar esse processo, deve-se atentar 
para o fato de que o espaço de autonomia da escola e do professor não pode 
configurar apenas declarações de intenções nos documentos oficiais. 

A educação não formal também padece de problemas relacionados ao público: como garantir 
acesso a uma vasta parcela da população quando a ampla maioria dos museus e 
centros de educação não formal encontra-se em grandes centros urbanos? O que 
se torna mais essencial como objetivo educacional de um espaço de exibições: 
as interações ou a possibilidade de fruição? (MARANDINO, 2015; GOHN, 2006)?
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Questões como essas colocam em destaque o desafio da infraestrutura e de profissionais capacitados 
para a organização e realização de exibições e de interações. E, assim como 
nas escolas, as condições de trabalho podem representar um obstáculo para a 
expansão e o aprimoramento das atividades que ocorrem em museus e centros de 
educação não formal.

Neste número, daremos ênfase a essa temática, ou seja, ao debate sobre os valores, as intenções e 
as condições para que a educação e o processo de ensino se realizem, trazendo 
textos que nos ajudam a pensar sobre diferentes contextos e perspectivas em que 
o ensino interfere, impacta ou mesmo define situações de aprendizagem, bem 
como a forma pela qual as situações de aprendizagem interferem, impactam e 
definem contornos para o ensino.

Essas variadas questões são trazidas pelos quatorze artigos e pela entrevista, apresentados por 
pesquisadores de diferentes instituições brasileiras e internacionais. Em âmbito 
nacional, encontramos produções de três diferentes regiões geográficas, 
representadas por instituições de seis estados; em âmbito internacional, este 
número traz textos advindos de pesquisadores de Cuba, Argentina e Espanha. 

 Os dois primeiros artigos destacam a intenção de ser professor e as dificuldades encontradas por 
esses sujeitos e seus alunos nas escolas atuais.

Abrimos a revista com o texto de Denise Freitas Brandão e Maria Benedita Lima Pardo, “O interesse 
de estudantes de pedagogia pela docência”. A pesquisa foi realizada com alunos de 
diferentes anos da licenciatura em pedagogia da Universidade Federal de Sergipe 
e buscou analisar o seu interesse pela docência. Como resultados, as autoras 
revelam que, apesar de os alunos reconhecerem a importância do professor para 
a sociedade, a desvalorização social da carreira figura entre as justificativas 
para a insatisfação com o curso. Apesar disso, um grande percentual dos alunos 
demonstra interesse por ingressar na docência, mas não se vê envolvido com 
a atividade por longo prazo. As autoras finalizam com a proposição de que a 
melhoria nas condições de trabalho do professor constitui um dos aspectos para 
se reverter tal panorama.

Em seguida, no artigo intitulado “Escola, ensino médio e juventude: a massificação de um sistema e 
a busca de sentido”, Elisete Medianeira Tomazetti e Vitor Schlickmann avaliam o 
que chamam de “crise do ensino médio”, trazendo à tona elementos como a perda 
de autoridade do professor e das próprias instituições e a falta de reconhecimento, 
pelos jovens, do papel social da escola. Os autores apontam ainda que a crise 
pode ser a motivação para reconfigurações do ensino, potencializando o 
desenvolvimento de professores e alunos.

Uma sequência de três outros textos traz-nos a possibilidade de refletir sobre as relações entre 
ensino e avaliação, de um perspectiva geral para uma mais local.

Os autores Sônia Ferreira Lopes Toffoli, Dalton Francisco de Andrade, Antonio Cezar Bornia e 
Gladys Quevedo-Camargo, no artigo “Avaliação com itens abertos: validade, 
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confiabilidade, comparabilidade e justiça”, realizam um trabalho mais teórico, 
descrevendo os princípios que fundamentam a elaboração de testes/exames, de 
modo a embasar a leitura de dados provenientes de avaliações em larga escala. A 
justificativa para tal estudo encontra-se no fato de que tais avaliações influenciam 
tanto as políticas públicas de educação quanto os trabalhos desenvolvidos em sala 
de aula e as escolhas que os sustentam. 

Já no texto “Rendimiento académico e interacción sociocognitiva de estudiantes en un entorno 
virtual”, Ana Borgobello e Néstor Daniel Roselli realizam análise do rendimento 
acadêmico de estudantes universitários argentinos em ambiente virtual, 
considerando aspectos da interação sociocognitiva; vale destacar que o curso em 
análise não era composto apenas de interações virtuais. Os autores encontraram 
diferenças entre o hábito de uso e o gosto em utilizar a plataforma virtual, bem 
como entre aspectos vinculados ao conteúdo das mensagens, não apenas com 
relação às características cognitivas.

Referindo-se ao contexto da Espanha, Antonia Ramírez García, Jacqueline Sánchez-Carrero e Paloma 
Contreras-Pulido trabalham com a ideia de alfabetização midiática, no artigo “La 
competencia mediática en educación primaria en el contexto español”. A pesquisa 
a que se refere o artigo foi realizada com 581 alunos entre 9 e 10 anos de idade, 
a fim de avaliar níveis de competência midiática. O envolvimento desses alunos 
com atividades em computadores foi analisado sob a perspectiva das habilidades 
e conhecimentos expressos na relação com meios de comunicação, levando em 
conta seis dimensões: linguagem, tecnologia, produção e programação, recepção 
e audiência, ideologia e valores, e estética. Diante dos resultados, os autores 
afirmam haver necessidade de uma maior atenção à alfabetização midiática.

Dando sequência a este número da Educação e Pesquisa, com o foco no ensino, dois textos colocam em 
cena o papel de intelectuais brasileiros frente às intervenções práticas na educação.

No artigo “Ciências sociais e intelectualidade: ciência, educação e política”, a autora Lívia Bocalon 
Pires de Moraes discute a relação entre as ideias de intelectuais brasileiros e sua 
influência para o planejamento da educação. Destaca as perspectivas de Anísio 
Teixeira, Fernando de Azevedo, Florestan Fernandes e Darcy Ribeiro além da 
influência destes dois últimos em movimentos como a Campanha pela Defesa da 
Escola Pública.

Edivaldo Góis Júnior e Leonardo Mattos da Motta Silva, em “Educação do corpo e higiene escolar na 
imprensa do Rio de Janeiro (1930-1939)”, por meio de estudo de fontes históricas, 
em especial jornais do Rio de Janeiro, buscam relacionar o papel que intelectuais 
tiveram para a efetivação de práticas educativas associadas à higiene. Os autores 
pontuam a participação efetiva de intelectuais como Fernando de Azevedo e 
Anísio Teixeira na organização da educação no Rio de Janeiro no período focalizado.

Dois outros artigos deste número trazem um olhar para o ensino mais voltado para questões que 
permanecem controversas nos dias atuais.
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Em “Tensões sobre o ensino da língua portuguesa: interfaces entre gênero e análise linguística”, 
Telma Ferraz Leal, Ana Carolina Perrusi Brandão e Leila Nascimento da Silva 
analisam a prática de duas docentes de língua portuguesa ao proporem atividades 
envolvendo cartas de leitores. O artigo focaliza a relação entre trabalhos com 
gêneros discursivos e o eixo da análise linguística. A discussão se baseia em quatro 
principais situações didáticas encontradas e revela a baixa frequência de reflexões 
sobre recursos linguísticos comuns ao gênero trabalhado. As autoras relacionam 
isso às dificuldades das professoras em trabalhar o modelo didático de gênero em 
atividades que contemplem os aspectos gramaticais comuns às cartas de leitores.

Ressaltando os tabus em torno da educação em sexualidade, em “A educação em sexualidade na 
escola itinerante do MST: percepções dos(as) educandos(as)”, Luiz Fabiano Zanatta, 
Silvia Piedade de Moraes, Maria José Dias de Freitas e José Roberto da Silva Brêtas 
analisam práticas escolares em escolas do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
sem Terra (MST), no estado do Paraná. Os resultados apontam para um ensino 
com características paradoxais, com forte vinculação ao binômio saúde-doença.

Na sequência, dois artigos colocam em discussão o papel do ensino e da educação formal para além 
dos temas canônicos nos guias e referenciais curriculares. De modo mais direto, 
incidem sobre a educação para as relações culturais e sociais e a educação para o 
desenvolvimento da criatividade.

Em “Multicultura e interculturalidad: implicaciones de una ausencia en la educación”, Fernando 
Carlos Aguero-Contreras e Cándida Rosa Urquiza-García realizam uma reflexão 
teórica sobre a educação em uma perspectiva sociológica e antropológica. O estudo 
foi realizado na residência estudantil de uma universidade cubana, e colocou 
em evidência dados sociodemográficos em relação com a satisfação no acesso 
à cultura, à saúde e às relações sociais. A residência estudantil foi considerada 
cenário relevante da vida educacional pela diversidade cultural ali existente. De 
posse dos resultados, os autores apontam o déficit teórico na gestão formativa na 
residência universitária, o que limitaria o alcance do projeto educativo, sobretudo 
o desenvolvimento de processos socializadores mais coerentes.

Em um estudo realizado no curso universitário de design de moda, Jonathan Gurgel de Lima e 
Isabel Cristina Italiano têm por objetivo investigar o papel da educação formal 
para o desenvolvimento do potencial criativo dos estudantes. “O ensino do design 
de moda: o uso da moulage como ferramenta pedagógica” pauta-se nas escassas 
oportunidades de uso da criatividade em estratégias tradicionais e, assim, os 
autores analisam o papel da moulage para o envolvimento e desenvolvimento dos 
alunos em um processo criativo.

Os três artigos que encerram este número da Educação e Pesquisa abordam explicitamente a 
educação não formal, partindo de ideias gerais e chegando até ações concretas, 
focalizando a perspectiva do espaço de educação não formal ou a perspectiva do 
professor que leva os alunos a esse espaço.
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No artigo “O pensamento de Dermeval Saviani e a educação em museus de ciências”, Rafael Cava 
Mori e Antonio Aprigio da Silva Curvelo fazem uma revisão sobre a educação em 
museus e centros de ciências e evidenciam o papel crescente desses espaços como 
locais que podem contribuir para a elevação da qualidade do ensino de ciências. 
As ideias de Saviani são trazidas para fundamentar a proposição de que se pode 
estabelecer relação entre os saberes escolares e os saberes museais.

Cristina Carvalho, em “Plano educacional para uma biblioteca infantojuvenil: projetando ações 
e mediações, a partir da realidade encontrada na Biblioteca Infantojuvenil 
Maria Mazzetti, no Rio de Janeiro, discorre sobre a importância das atividades 
de formação humana, cultural e artística que extravasam o âmbito da educação 
escolar e do ensino formal. A autora conclui que um plano educacional que defina 
o perfil da instituição deve considerar o espaço, o público-alvo e a garantia de 
formação de qualidade aos profissionais envolvidos.

Em “Atividades em um centro de ciências: motivos estabelecidos por educadores, suas concepções e 
articulações com a escola”, Geide Rosa Coelho, Vitor de Carvalho Breda e Thales 
Renan de Aguiar Brotto realizam estudo cujo objetivo foi analisar os motivos que 
levam professores a organizarem visitas com seus alunos a centro de ciências. Para 
tanto, entrevistaram quinze professores de escolas da Grande Vitória, Espírito Santo, 
buscando avaliar quais as suas concepções sobre os centros de ciências, suas formas 
de participação ao longo da visita e as possibilidades por eles identificadas para as 
relações entre a visita e as atividades escolares. Os autores afirmam haver necessidade 
de oferecer condições para que os professores possam refletir mais sobre o papel dos 
centros de ciências e suas possíveis articulações com as práticas pedagógicas. 

Por fim, na entrevista com o Professor André D. Robert, Diretor da École Doctorale Éducation, 
Psychologie, Information et Communication (EPIC), da Université Lumière Lyon 
2, são focalizadas as políticas educacionais francesas, com especial destaque para 
o sindicalismo docente e as reformas educacionais nas últimas sete décadas. Na 
análise desenvolvida pelo entrevistado, são articuladas as relações entre regime 
econômico, Estado e escola, evidenciando-se o complexo jogo social que resulta em 
sucesso ou fracasso das diferentes reformas levadas a cabo por sucessivos governos.

Os artigos reunidos neste número, bem como a entrevista com o Professor André D. Robert, “A 
escola republicana francesa frente às exigências da lógica econômica: qual 
democracia?”,  permitem retomar algumas ideias trazidas no início deste texto 
de apresentação. Assim, afirma-se a necessidade de que o trabalho de educação 
rompa com uma noção ainda muito presente nos debates sobre o tema: de que 
a escola é a instituição que transformará o país, levando a um quadro de justiça 
social. A escola não pode e nem deve assumir esse papel. Como uma instituição 
social, tem papel específico a cumprir na formação das novas gerações, mas nada 
conseguirá mudar sem transformações mais amplas da sociedade. Buscar qualidade 
da educação implica articular muitas frentes, dentre elas a melhoria da formação 
inicial e continuada dos professores, a valorização de espaços de educação não 
formal, o cuidado com a produção de materiais didáticos, o investimento em 
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infraestrutura, o aumento da atratividade da profissão docente, a remuneração 
coerente com a relevância social do trabalho do professor, o desenvolvimento de 
estratégias de uso dos resultados das avaliações externas que representem formas 
de identificar fragilidades e apoiar as escolas e os professores. Não há solução 
única para o problema da educação brasileira e, diante da complexidade do tema, 
cumpre ressaltar que só se enfrenta o problema da educação com investimento 
maciço de recursos públicos – não se abre mão das conquistas históricas relativas 
ao acesso à educação pública gratuita. 

Cláudia Valentina Assumpção Galian 
Contato: claudiavalentina@usp.br

Lúcia Helena Sasseron 
Contato: sasseron@usp.br
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O interesse de estudantes de pedagogia pela docênciaI

Denise Freitas BrandãoII

Maria Benedita Lima PardoII

Resumo

O presente estudo propôs-se a analisar as representações de 
estudantes de licenciatura em pedagogia acerca da profissão 
de professor, bem como compreender o interesse dos mesmos 
pelo exercício da docência, especialmente na educação básica. 
Participaram da pesquisa 120 alunos dos cursos de pedagogia 
licenciatura da Universidade Federal de Sergipe (UFS), em fase 
intermediária ou de conclusão de curso. Foi solicitado aos alunos 
que respondessem um questionário autoaplicável que investigava 
representações acerca da profissão de professor, avaliação da 
escolha do curso de licenciatura e interesse pela profissão docente. 
Os dados foram tratados com análise estatística e análise de 
conteúdo baseada em Bardin (2010). Dentre os principais resultados, 
observou-se que os estudantes atribuíram elevado grau de 
importância do professor para a sociedade, reconhecendo, porém, 
que a profissão não é valorizada socialmente, fator que surgiu como 
uma das principais justificativas para a insatisfação com a escolha 
do curso de pedagogia licenciatura. Ainda que significativa parte 
dos respondentes (79,8%) afirmasse pretensão de ensinarem em sala 
de aula, a maioria não manifestou interesse por uma atuação mais 
duradoura (por mais de dez anos) nessa atividade. Os resultados 
possibilitaram considerar que, embora a representação positiva da 
função social do professor contribua para o interesse ou admiração 
pela profissão, esse aspecto apenas parece insuficiente para motivar 
a permanência de estudantes nessa carreira, o que aponta para a 
necessidade de mudanças nas condições de trabalho e no contexto 
de desvalorização social da profissão docente, aspectos percebidos 
como negativos por esses estudantes.
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I- Este artigo é oriundo da dissertação de 
mestrado da primeira autora, elaborada sob 
a orientação da segunda autora, e intitulada 
Você quer ser professor? – Um estudo sobre 
o interesse de licenciandos em pedagogia pela 
profissão docente. O trabalho foi apresentado 
em 2012 junto ao Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia Social da Universidade Federal 
de Sergipe.
II- Universidade Federal de Sergipe, São 
Cristóvão, SE, Brasil. 
Contatos: denisefreitasb@gmail.com, 
pardombl@hotmail.com

DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1517-9702201606142126



314 Educ. Pesqui., São Paulo, v. 42, n. 2, p. 313-329, abr./jun. 2016.

Abstract

The purpose of this study is to analyze the representations of 
Education undergraduates about the teaching profession as well as 
to understand their interest in being a teacher, especially in early 
childhood, primary and secondary education. Research included 
120 students from the Education degree course at Universidade 
Federal de Sergipe (UFS), both in an intermediate or senior stage. 
Students were asked to answer a self-applicable questionnaire that 
inquired about their representations about being a teacher, how they 
evaluated the choice for that specific degree and their interest in 
the teaching profession. Data was statistically treated and contents 
were analyzed according to Bardin (2010). The main results include 
that students gave high importance to teachers for society but they 
acknowledge that the profession is not socially valued, a factor 
that emerged as one of the major reasons for dissatisfaction at the 
choice of the Education degree. Even though a significant number 
of respondents (79.8 percent) mentioned their intention of being a 
classroom teacher, most of them did not show interest in a long-
term (over 10 years´ time) dedication to this activity. Results allowed 
to consider that, although the positive image of teacher´s social 
role contributes to add interest in or admiration for the profession, 
this sole aspect seems insufficient to motivate the permanence of 
students in such career, pointing to the need for changes in the 
working conditions and in the context of social devaluation of the 
teaching profession, aspects perceived as negative by these students.

Keywords

Teaching profession — Interest in teaching — Social representation 
of teacher.
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Introdução

Estudos revelam que nos últimos anos, 
em alguns países, inclusive no Brasil, tem 
havido uma progressiva diminuição do número 
de jovens dispostos a ingressar na carreira do 
magistério, apontando como uma das principais 
causas o baixo salário dessa categoria. O 
Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado 
pela Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, 
em seu diagnóstico da situação da formação 
de professores e das condições do magistério, 
reconheceu ter havido um contínuo abandono 
do magistério por parte dos professores devido 
aos baixos salários e às condições de trabalho 
nas escolas (BRASIL, 2001). 

Autores têm denunciado um fenômeno 
de precarização das condições de trabalho e 
de remuneração dos trabalhadores docentes 
(OLIVEIRA, 2004; FACCI et al., 2004; LÜDKE; 
BOING, 2004), marcado pela perda de prestígio, 
respeito, condições de vida, poder aquisitivo 
e satisfação com o trabalho no magistério 
(LÜDKE; BOING, 2004), bem como pelo 
aumento dos contratos temporários nas redes 
públicas de ensino, arrocho salarial, perda de 
garantias trabalhistas, inadequação ou falta de 
planos de cargos e salários (OLIVEIRA, 2004).

De modo semelhante ao caso brasileiro, 
mudanças ocorridas nas últimas décadas nos 
sistemas educativos e na sociedade afetaram 
significativamente o exercício da docência 
também nos países europeus (ESTEVE, 
1999; LÜDKE; BOING, 2004). Tardif (2013) 
aponta que vários fatores têm se constituído 
obstáculos aos esforços de desenvolvimento 
da profissionalização do ensino – tendência 
presente em todo o século XX, que ganha maior 
propulsão a partir da década de 1980, num 
movimento social que busca elevar o status dos 
professores, de modo semelhante a profissões 
mais reconhecidas socialmente, melhorar as 
condições de trabalho e aumentar a autonomia. 
Dentre os fatores mencionados, estão a 
degradação dos salários e sua substituição 
pelos salários por mérito em função do 

desempenho, a intensificação do trabalho 
docente caracterizada, dentre outros aspectos, 
pelo aumento das exigências ao professor 
(TARDIF, 2013).

Nota-se que o contexto atual é de 
fragilização da identidade profissional do 
professor (LÜDKE; BOING, 2004) e tal cenário 
desfavorável reflete-se negativamente na 
percepção dos professores acerca do seu próprio 
trabalho, influenciando ainda a percepção dos 
alunos que se preparam para o exercício da 
docência. De acordo com Libâneo (2004, p. 77, 
grifo do autor):

[...] as condições de trabalho e a desvalorização 
social da profissão de professor, de fato, 
prejudicam a construção da identidade dos 
futuros professores com a profissão e de um 
quadro de referência teórico-prático que 
defina os conteúdos e as competências que 
caracterizam o ser professor.

Também Tardif (2013, p. 564) refere-se 
a “graves problemas de atração e retenção” 
enfrentados pela profissão de professor, sendo 
observado o abandono da profissão por docentes 
em vários países nos primeiros anos da carreira. 
Constatação similar é feita por Hargreaves 
(2002), mencionando que tem havido uma crise 
de contratação para o ensino na Inglaterra e País 
de Gales, marcada pelo pouco entusiasmo dos 
jovens em ingressar na profissão de professor. O 
autor atribui esse fato a mudanças educacionais 
implementadas por mais de uma década nesses 
países, as quais, ainda que em prol da obtenção 
de padrões elevados de aprendizagem, tolheram 
a autonomia do professor e sua participação 
na função de planejamento do ensino ao 
estabelecerem uma minuciosa prescrição e 
padronização curricular (HARGREAVES, 2002).

Alves-Mazzotti (2007), investigando 
através de um teste de livre evocação de palavras 
as representações que os professores têm 
acerca da identidade docente, encontrou que 
estas apontam para dificuldades no exercício 
da profissão associadas com a precarização 
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do trabalho, tais como: acúmulo de tarefas, 
condições de trabalho desfavoráveis, perda da 
autonomia, degradação dos salários e falta de 
tempo livre para melhoria do planejamento 
das aulas e para o desenvolvimento pessoal 
e profissional. O estudo empreendido 
pela referida autora sugeriu ainda que a 
desvalorização do professor afeta mais a 
identidade profissional dos professores das 
séries iniciais do ensino fundamental, se 
comparada à dos professores do segundo 
segmento (ALVES-MAZZOTI, 2007).

Uma pesquisa de abrangência nacional, 
cujo trabalho de campo foi realizado no ano 
de 2002, promovida pela Organização das 
Nações unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO) com o objetivo de realizar 
um levantamento do perfil dos professores 
brasileiros do ensino fundamental e médio, 
em escolas públicas e privadas da área 
urbana, trouxe informações relevantes para o 
entendimento dos fatores socioeconômicos, 
culturais, psicológicos e estruturais que 
permeiam o universo da profissão docente 
no Brasil. Os resultados sociodemográficos 
e culturais apontaram que: a maioria dos 
professores brasileiros (81,3%) é formada de 
mulheres, encontrando-se estas, em sua grande 
parte, atuando no ensino fundamental; a faixa 
etária dos professores, no Brasil, concentra-
se entre os 26 a 35 anos e entre os 36 e 45 
anos; a maioria dos professores trabalha em 
escola pública (82,2%); a carga horária de 
atuação em sala de aula concentra-se de 21 a 
40 horas semanais; há uma concentração de 
professores com renda familiar mais elevada 
nas escolas privadas, sendo estes professores os 
que mais frequentam centros culturais e clubes 
esportivos; os professores das escolas públicas 
são os que demonstram maior frequência em 
participar de associações de cunho político ou 
reivindicatório. Dados da pesquisa apontam que 
a maioria dos professores se considera da classe 
média baixa e revelam ainda desigualdades 
regionais relacionadas à renda familiar do 
professor, sendo o Nordeste, a região que 

apresenta o menor percentual (12,3%) de 
professores com renda familiar acima de 10 
salários mínimos, enquanto, no outro extremo, 
encontra-se a região Sudeste, com 42,1% dos 
professores apresentando essa faixa de renda 
familiar (UNESCO, 2004).

Ainda naquele estudo, os professores 
foram solicitados a emitirem opinião acerca de 
treze situações passíveis de serem encontradas 
em seu trabalho diário na escola. As situações 
mais consideradas pelos professores como sendo 
um problema para o desempenho das atividades 
de docência foram: o tempo disponível para a 
correção de provas, cadernos (69,3%), tempo 
disponível para o desenvolvimento das tarefas 
(54,9%) e manter a disciplina entre os alunos 
(54,8%) (UNESCO, 2004).

Em relação à satisfação dos professores 
brasileiros quanto à sua profissão, em compara-
ção com o início da carreira docente, a pesquisa 
referida revelou que, dos professores abordados,

[...] quase metade aponta a opção mais 
satisfeito(a) agora do que no início da sua 
carreira (48,1%) e que 15,3% apontam 
igualmente satisfeito(a) [...] [sendo que] 
os professores que assinalam a opção 
menos satisfeito(a) representam 24,3% e 
os que assinalam a opção insatisfeito(a) 
12,3%, contingente representativo, visto 
que significa, em números absolutos, 
208.904 pessoas. Entretanto, o que chama 
a atenção é o fato de, mesmo em condições 
de trabalho freqüentemente difíceis, a 
proporção dos que se mostram satisfeitos é 
de 63,4% (UNESCO, 2004, p. 138).

Tais dados sinalizam que a maior parte 
dos professores pretendia permanecer na 
atividade que estava desempenhando, não 
possuindo aspiração de ausentar-se da sala 
de aula num futuro próximo a despeito das 
dificuldades enfrentadas (UNESCO, 2004).

Numa pesquisa realizada com 
professores, em Portugal, Gomes et al. (2006) 
obtiveram que
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[...] mais de 25% dos participantes não 
voltaria a optar pela docência se tivessem 
uma nova oportunidade de escolha de um 
curso superior, [sendo que] 19% manifestam 
um desejo elevado de abandonar a 
profissão nos próximos cinco anos e cerca 
de 10% estão altamente insatisfeitos com 
a sua profissão e actividade profissional 
(GOMES et al., 2006, p. 77).

Os mesmos autores encontraram nesse 
estudo uma associação entre aumentos nos 
níveis globais de estresse e menor satisfação 
profissional, mais problemas de saúde física, 
sentimentos de maior pressão de tempo e 
excesso de trabalho, maior percepção de 
comportamentos de indisciplina dos alunos, 
maior exaustão emocional, maior desejo de 
abandonar a profissão e menor satisfação 
profissional. Também foi encontrado que a 
satisfação com o exercício da docência tende 
a diminuir com o aumento do desejo de 
abandonar o emprego, dos comportamentos de 
indisciplina dos alunos, do trabalho burocrático 
e excesso de aulas, da exaustão emocional e dos 
problemas de saúde física (GOMES et al., 2006).

Um estudo na Inglaterra, conduzido por 
Kyriacou e Kunc (2007), investigou a evolução 
das expectativas de professores de escola 
secundária em início de carreira, ao longo de três 
anos, a partir do ano em que realizaram o curso 
de capacitação para exercício da docência. Os 
resultados indicaram que a grande maioria dos 
participantes esperava permanecer na docência 
por mais de dez anos, porém foi percebida uma 
ligeira queda na proporção de respostas dos 
participantes no decorrer do ano letivo do curso 
preparatório, sendo que, no início do ano, 78% dos 
participantes esperavam permanecer ensinando 
por mais de dez anos ao passo que, no final do 
ano letivo, esse percentual caiu para 69%.

Um estudo realizado pela Fundação 
Carlos Chagas, sob encomenda da Fundação 
Victor Civita, investigou, junto a 1501 estudantes 
brasileiros concluintes do ensino médio, a 
perspectiva desses para o ingresso em cursos 

de licenciatura. Os resultados mostraram que, 
ao passo que os alunos enalteceram a profissão 
docente como tendo uma função relevante e 
fundamental para a formação dos indivíduos, 
também perceberam a profissão docente como 
mal remunerada, exigindo muito trabalho e 
de pouco ou quase nenhum reconhecimento 
social. O estudo indicou que apenas 2% dos 
alunos tinham o curso de pedagogia ou outra 
licenciatura como primeira opção de escolha 
para uma faculdade, e que as séries iniciais 
do ensino fundamental compreendiam o nível 
de ensino menos atrativo para uma possível 
atuação desses alunos na docência (FUNDAÇÃO 
CARLOS CHAGAS, 2009).

Souto e Paiva (2013), em estudo com 67 
alunos egressos do curso de matemática de uma 
universidade brasileira, avaliaram a atratividade 
da carreira docente na educação básica. Os 
resultados dessa pesquisa apontaram que 
46,3% dos egressos não pretendiam atuar como 
professores dessa disciplina, e 45,2% dos que 
lecionavam no ensino básico não pretendiam 
continuar com essa atividade profissional.

A literatura que acabamos de revisar 
mostra a ocorrência de dificuldades no 
exercício do magistério as quais têm repercutido 
negativamente na motivação dos professores em 
relação à continuidade na atividade docente. É 
cabível então indagar a respeito do que pensam 
estudantes de licenciatura sobre a profissão 
docente e qual a pretensão dos mesmos quanto 
ao efetivo exercício e permanência nessa 
atividade profissional. Querem os estudantes 
de licenciatura exercer a docência em sala de 
aula? Pretendem permanecer nessa atividade 
no curso de sua carreira profissional?

Na revisão de literatura acerca da 
temática, foram encontrados poucos estudos 
a respeito das expectativas dos estudantes 
de licenciatura em relação ao exercício 
da profissão docente. Algumas pesquisas 
investigaram a expectativa de estudantes 
universitários de cursos de diversas áreas 
do conhecimento para o futuro profissional 
(NEIVA, 1996; BARDAGI; BOFF, 2010; 
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BARDAGI; HUTZ, 2010; TEIXEIRA; GOMES, 
2005). Outras abordaram a expectativa 
de professores de diversas áreas quanto 
à continuidade ou abandono da carreira 
docente, tais como o estudo de Gomes e 
colaboradores (2006), realizado em Portugal, 
o de Kyriacou e Kunc (2007), com professores 
em início de carreira na Inglaterra, e o 
estudo promovido pela UNESCO (2004), com 
professores brasileiros.

Alguns pesquisadores abordaram 
populações específicas dentre as 
licenciaturas, como o estudo de Souto e 
Paiva (2013), que investigou a atratividade 
da carreira docente na educação básica junto 
a alunos egressos de um curso de licenciatura 
em matemática. Quanto a pesquisas 
especificamente realizadas com estudantes 
de pedagogia, foram encontrados alguns 
estudos (NARVAES, 2004; CERQUEIRA et 
al., 2004; SALES; CHAMON, 2011), porém 
esses não enfocaram diretamente o interesse 
dos estudantes quanto à perspectiva de 
permanência na função docente, mas sim 
a motivação para a escolha do curso ou a 
satisfação com a escolha deste. Percebe-se, 
portanto, a necessidade de se explorar mais 
as percepções de estudantes de cursos de 
licenciatura quanto ao interesse pela carreira 
de professor, especialmente pela atividade de 
ensino na educação básica.

Outra questão relevante refere-se 
às concepções dos estudantes acerca da 
profissão de professor e sua motivação para 
o exercício da docência. Tais indagações 
remetem às representações desses estudantes 
em relação à profissão de professor e podem 
ser compreendidas com base na abordagem 
teórica proposta por Moscovici (2008), 
segundo a qual as representações sociais 
são constituídas de conceitos, afirmações 
e explicações que interpretam e constroem 
as realidades sociais. Essas teorias de 
senso comum são formadas a partir de 
informações e julgamentos valorativos 
provenientes das experiências interpessoais 

(SÁ, 1995). Constituem o mundo, a realidade 
dos indivíduos, inclusive “as dimensões 
cognitivo-avaliativas e simbólicas que estão 
presentes em toda forma de conhecimento 
da realidade social” (ÁLVARO; GARRIDO, 
2006, p. 288).

Sotirakopoulou e Breakwell (1992) 
defendem o uso de diferentes abordagens 
metodológicas no estudo das representações 
sociais, tendo em vista a complexidade 
desse construto que envolve uma variedade 
de dimensões como ideias, crenças valores, 
práticas, sentimentos, imagens, atitudes, 
conhecimentos e opiniões. Assim, sugerem 
que se utilize um tipo de método para coleta e 
análise de dados de acordo com o componente 
da representação social a ser investigado. 
Explicitam ainda que check-lists e questionários 
são métodos que têm a vantagem de tornar 
possível a análise da difusão de ideias, crenças, 
conhecimentos, atitudes e imagens em uma 
determinada população.

O presente artigo apresenta os 
resultados de uma pesquisa que teve por 
objetivos analisar as representações de 
estudantes de licenciatura em pedagogia 
acerca da profissão de professor, bem como 
compreender o interesse dos mesmos em 
relação ao exercício da docência.

Um motivo para a escolha do curso 
de pedagogia para o universo da pesquisa é 
a sua relevância para a prática da docência, 
especialmente quanto ao domínio dos 
conteúdos didático-pedagógicos que envolvem 
as competências da habilitação para o ensino. 
Percebe-se ainda a importância do curso de 
pedagogia para a formação de profissionais de 
educação para a educação básica, conforme 
estabelece o Art. 64, da Lei nº 9394 de 20 de 
dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional - LDBEN):

A formação de profissionais de educação 
para administração, planejamento, inspeção, 
supervisão e orientação educacional para a 
educação básica, será feita em cursos de 
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graduação em pedagogia ou em nível de 
pós-graduação, a critério da instituição de 
ensino, garantida, nesta formação, a base 
comum nacional (BRASIL, 1996).

Outra razão para realizar o estudo 
enfocando estudantes de licenciatura pedagogia 
foi o fato de ter sido esse um dos cursos de 
licenciatura de maior concorrência nos dois 
últimos concursos vestibulares da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS) anteriores à época de 
realização desta pesquisa. O curso de pedagogia 
licenciatura obteve, no concurso vestibular de 
2011 da referida instituição de ensino, a proporção 
de 6,28 candidatos por vaga no turno vespertino e, 
no curso noturno, um índice de 16,68 candidatos 
por vaga, que juntos corresponderam à maior 
concorrência obtida na área de Ciências Humanas 
(SERGIPE, 2011). No ano 2012, a concorrência de 
candidatos por vaga para o curso de Pedagogia 
Licenciatura diurno foi de 7,12 e de 15,12 para o 
curso noturno (SERGIPE, 2012).

Abordagem metodológica

Participaram da pesquisa 120 alunos 
dos cursos de Pedagogia Licenciatura da 
Universidade Federal de Sergipe (UFS) que 
já haviam cursado pelo menos a metade 
do total de períodos curriculares, a fim de 
possibilitar uma amostragem de estudantes 
em fase intermediária ou de conclusão do 
curso, com maior probabilidade de possuir 
experiência de aproximação com o campo 
profissional, a exemplo dos que estão 
realizando estágio curricular.

Do total de participantes, 116 eram do 
sexo feminino e quatro do sexo masculino, com 
faixa de idade entre 19 e 46 anos, sendo que 
a maioria (57,5%) tinha entre 20 e 25 anos. A 
maioria (95,8%) não tinha ou estava cursando 
outro curso de formação e afirmou (65%) 
exercer algum tipo de atividade profissional.

Cerca de setenta e dois por cento dos 
estudantes informaram que já tiveram prática 
relacionada à função de professor. Dentre 

estes, 47,1% caracterizaram a experiência na 
função de professor como muito boa, 34,5% 
como boa, 16,1% a perceberam como sendo 
razoável. Apenas 2,3% a avaliaram como 
muito ruim. Desse modo, a maioria tendeu a 
qualificar de modo positivo a experiência que 
teve com as práticas relacionadas à função 
de professor. Quanto aos tipos de práticas 
realizadas, os mais referidos relacionaram-
se à atuação como professor em atividades 
de estágio, de auxiliar de professor e de 
reforço escolar.

Para a coleta de dados, utilizou-se um 
questionário autoaplicável, com questões 
fechadas, semifechadas e abertas referentes ao 
tema do estudo. O instrumento foi formulado 
de modo a abranger a investigação das 
seguintes variáveis relacionadas ao problema 
de pesquisa:

1. representações sociais sobre a 
profissão de professor;

2. avaliação da escolha do curso de 
licenciatura, compreendendo a satisfação com 
a escolha realizada;

3. interesse pelo exercício da profissão 
docente, compreendendo a pretensão de 
exercer a docência, o plano para o período 
imediatamente posterior à formatura, o tempo 
e o nível de ensino pretendidos para exercer 
a docência.

O projeto de pesquisa foi submetido ao 
Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 
Humanos (CEP), da UFS, sob o protocolo de número 
17/2012, tendo sido aprovado pelo referido órgão.

Os dados obtidos foram tratados com 
análise estatística e análise de conteúdo, 
conforme Bardin (2010). Utilizou-se o pacote 
estatístico SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences) para a análise dos dados 
quantitativos a qual foi predominantemente 
descritiva, mas também incluiu a realização 
de teste para comparação de médias (Teste t de 
Student para amostras independentes), usado 
para verificar se a diferença entre as médias 
de dois grupos de sujeitos é estatisticamente 
significativa. Quanto aos dados qualitativos, 
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esses foram agrupados em categorias segundo 
o critério de similaridade de seu conteúdo 
semântico (BARDIN, 2010).

Resultados e discussão

Representações sobre a profissão

Solicitados a informarem a ideia que 
lhes vinha ao pensamento quando ouvem 
falar em professor, os participantes mencio-
naram com maior frequência (69,4%) termos 
como educador, formador de cidadãos, media-
dor da aprendizagem, mestre, transmissor de 
conhecimento, expressões essas relacionadas 
à função desse profissional. Quase 20% dos 
respondentes fizeram menção a qualidades 
positivas, tais como: profissão bonita, pessoas 
cultas, importante, respeito, herói, guerreiro; e 

11,8% apontaram qualidades negativas como 
sofredor, profissão difícil, ingrata, tarefa ár-
dua, desvalorização. Cerca de 6% dos mesmos 
caracterizaram o professor com referências a 
aspectos da profissão docente, tais como: sala 
de aula, crianças, profissão que requer esforço.

No que tange à avaliação da importância 
do professor para a sociedade, quase a totalidade 
dos participantes (96,7%) atribuíram o valor 
máximo numa escala crescente de importância 
de 0 a 5, sendo a média dos escores M = 4,94 
(DP = 0,35).

Solicitou-se ainda que avaliassem ou-
tros aspectos relacionados à profissão docen-
te, indicando o grau de concordância (numa 
escala crescente de 0 a 4) com cinco afirma-
ções favoráveis e cinco desfavoráveis àquela 
profissão. Os resultados são apresentados na 
tabela 1.

Tabela 1 – Médias de concordância dos participantes com as afirmações sobre avaliações relacionadas à profissão de professor.

Item Afirmações*
Média de concordância

(de 0 a 4)
DP

A Vai ser fácil eu encontrar emprego como professor(a) logo após a formatura 2,53 0,93

B Acho que terei pouca chance de obter uma remuneração satisfatória com professor(a) 2,39 1,21

C Acredito que ficarei realizado(a) pessoalmente em ser professor(a) 2,60 1,18

D É muito árduo ser professor(a) 3,05 1,06

E
Se meu(minha) filho(a) demonstrasse interesse em ser professor(a), eu incentivaria que 

seguisse essa profissão
2,64 1,13

F O(a) professor(a) é impotente para produzir a mudança necessária na sociedade 2,26 1,60

G Cada vez mais percebo que a docência é a minha vocação 2,54 1,11

H A docência é uma atividade frustrante para quem a exerce 1,42 0,98

I O(a) professor(a) tem um papel essencial para a promoção de mudança social no País 3,52 0,79

j O ambiente de trabalho do(a) professor(a) é potencialmente estressante 2,60 1,13

Nota: O número total de participantes (N) que responderam os itens da questão variou de 118 a 120.
*As afirmações correspondem ao conteúdo das avaliações relacionadas à profissão de professor.
Fonte: Elaboração das autoras

Considerando os resultados expostos acima, 
observa-se que os estudantes reconheceram a 
existência de desvalorização social da profissão 
e de impotência do professor para realizar 

mudança necessária na sociedade, embora também 
reconhecessem que esse profissional tem um papel 
fundamental para a mudança social no país. Esse 
resultado um tanto paradoxal faz-nos supor que, 
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na percepção dos participantes, existam fatores que 
limitam os efeitos das ações que o professor pode 
realizar para produzir transformação da realidade.

Analisando-se as médias de concordância/
discordância quanto às afirmações, verificou-se 
que, em geral, os estudantes tenderam a concordar 
com ambos os tipos de afirmativas, fossem 
favoráveis ou desfavoráveis à profissão. Somando-
se os valores atribuídos pelos participantes aos 
itens com avaliações positivas (favoráveis) à 
profissão, observa-se que a média corresponde a 
13,88 (DP = 3,14), sendo o valor máximo possível 
igual a 20 (concordância total com as afirmativas 
favoráveis à profissão) e o mínimo igual a 0 
(discordância total às afirmativas favoráveis à 
profissão). Realizando-se o mesmo procedimento 
com os valores atribuídos pelos participantes aos 
itens com avaliações negativas (desfavoráveis) à 
profissão docente, obtém-se uma média igual a 
11,68 (DP = 3,56).

Comparando-se os valores dessas médias, 
observa-se que ambas tenderam à concordância 
com as afirmações, indicando que os 
participantes tenderam a concordar tanto com os 
aspectos favoráveis quanto com os desfavoráveis 
apresentados na questão. No entanto, observa-se 
que o nível de concordância com as afirmações 
favoráveis à profissão foi ligeiramente maior do 
que o das afirmações desfavoráveis, sugerindo 
que as representações de aspectos positivos da 
profissão estão um pouco mais presentes no 
grupo do que as de aspectos negativos.

Avaliação da escolha do curso de 
licenciatura: satisfação com a escolha

A investigação a respeito da avaliação 
dos participantes quanto à escolha do curso 
envolveu uma medida da satisfação com 
essa escolha, em que os participantes foram 
indagados da seguinte forma: “Se você 
pudesse voltar no tempo e escolher um curso 
de formação, você: a) escolheria o mesmo 
curso de licenciatura que realiza atualmente; 
b) escolheria outro curso de licenciatura; c) 
escolheria outro curso de formação que não 

fosse alguma licenciatura”. As opções b e 
c vinham acompanhadas da solicitação de 
informarem o curso que escolheriam.

A maioria (N = 75 ou 62,5%) dos 
participantes (120 respondentes) afirmou que 
optaria por realizar o mesmo curso de graduação 
que haviam escolhido, caso lhes fosse possível 
voltar no tempo quanto a essa decisão. No entanto, 
observou-se que um número considerável (N = 
45 ou 37,5%) de participantes, que corresponde a 
mais de um terço da amostra, referiu que escolheria 
outro curso de formação, sendo que 30% (N = 36) 
mencionaram que escolheriam outro curso que 
não fosse licenciatura e 7,5% (N = 9) informaram 
que decidiriam realizar outro curso de licenciatura. 
Tais resultados mostram que mais de um terço 
dos participantes não estavam plenamente 
satisfeitos com a escolha do curso de licenciatura 
em pedagogia, e desses, a maioria também não 
se mostrou satisfeita com a opção de realizar 
licenciatura em outra área do conhecimento.

Resultados semelhantes a esses foram 
encontrados em outros estudos sobre a satisfação 
de professores com a profissão. Gomes e 
colaboradores (2006) verificaram a existência de 
alto nível de insatisfação com a profissão entre 
professores portugueses e observaram que mais de 
25% deles não optaria pela docência se tivessem 
uma nova oportunidade de escolha de um curso de 
graduação. Gatti e colaboradoras (2011) observam 
que há uma diminuição da procura pelos cursos 
de licenciaturas nas universidades, e destacam a 
preocupação com o esvaziamento do interesse pela 
carreira docente caso sejam mantidas as condições 
atuais de trabalho e remuneração dos professores.

Também na pesquisa da UNESCO (2004), 
realizada com ampla amostra de professores 
brasileiros, embora a maioria deles estivessem 
satisfeitos com a profissão, observou-
se a presença de insatisfação, pois 36,6% 
mostraram-se insatisfeitos ou menos satisfeitos 
com a profissão do que no início da carreira.

Comparando os resultados encontrados 
na presente pesquisa com os obtidos por Bardagi; 
Boff (2010) com universitários de diversas áreas 
em fase de conclusão de curso, observa-se que o 
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percentual de participantes que referiram estar 
pouco satisfeitos ou insatisfeitos com a escolha 
do curso foi de 27,2%, porcentagem menor 
que a encontrada no presente estudo, relativa 
ao número de estudantes de licenciatura em 
Pedagogia que optariam por outro curso de 
graduação. De acordo com Bardagi; Hutz (2010), 
a insatisfação com o curso entre os alunos na 
fase intermediária e final da graduação pode 
ocorrer devido à menor idealização da carreira 
e ao maior contato com a realidade profissional 
que eles experimentam nesse período.

Percebe-se que, apesar de os estudos se 
diferenciarem quanto à natureza dos participantes 
e às metodologias utilizadas, há evidências de 
que professores e estudantes de licenciatura 
diminuem seu interesse pela docência à medida 
que se envolvem com a profissão ou avançam 
nos períodos do curso, respectivamente. Pode-
se cogitar a possibilidade de que uma percepção 
negativa acerca do contexto em que estão 
inseridos os professores, incluindo o salário e 
as condições de trabalho, esteja na base dessa 
insatisfação de parte significativa dos estudantes 
com a escolha do curso de licenciatura.

Em relação às respostas dos participantes 
que referiram preferência por escolher outro curso 

de licenciatura, os cursos, mencionados livremente 
por eles, foram: psicologia (N = 2), biologia (N = 
1), educação física (N = 1), fisioterapia (N = 1), 
história (N = 1), letras (N = 1) e música (N = 1).

Nas respostas dos participantes que 
desejariam escolher outro curso de formação que 
não fosse licenciatura, os cursos referidos com 
maior frequência como sendo desejáveis foram: 
psicologia (N = 9) e direito (N = 7), havendo 
ainda a alusão dupla a direito ou psicologia (N = 
1), seguidos de várias outras opções com menor 
frequência de resposta como administração (N 
= 3) e fisioterapia (N = 3), engenharia (N= 2) e 
ciências da computação (N = 2), ciências contábeis, 
enfermagem, farmácia, fonoaudiologia, medicina 
veterinária, secretariado, serviço social, turismo, 
estes últimos com frequência N = 1, e ainda curso 
da área de humanas não especificado (N = 1). Esses 
resultados sinalizam maior preferência pelos cursos 
de psicologia e direito que, somados, correspondem 
a 17 participantes, o que equivale a quase a metade 
do total de participantes que escolheriam outro 
curso de formação que não fosse uma licenciatura.

A tabela 2 apresenta as frequências dos 
fatores apontados pelos participantes como 
justificativas para a possibilidade de mudança 
na escolha do curso de formação.

Tabela 2 – Frequências e percentuais das categorias de respostas referentes às justificativas para mudança na opção de curso 
de formação.

Justificas Frequência % válido*

Desvalorização social do professor 23 53,5%

Remuneração não satisfatória do professor 21 48,8%

Sobrecarga de trabalho do professor 19 44,2%

Descoberta de outra vocação 9 20,9%

Frustração com o curso 4 9,3%

Dificuldade de aprovação nas disciplinas do curso 1 2,3%

Outros fatores 9 7,5%

Nota: A questão possibilitava a escolha de mais de uma alternativa de resposta.
*Percentual relativo ao número total de respondentes da questão (N = 43).
Fonte: Elaboração das autoras

Observa-se que as justificativas mais 
frequentemente apontadas para a mudança na 
escolha do curso estavam relacionadas a uma 

visão negativa do status social (desvalorização) 
e das condições de trabalho do professor. Numa 
posição secundária, aparecem os motivos 
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pessoais e a avaliação negativa do curso ou do 
próprio desempenho nele. Tais resultados estão 
coerentes com aqueles encontrados no estudo de 
Tartuce et al. (2010), a respeito da atratividade da 
carreira docente para estudantes do ensino médio, 
e também são evidenciados nos estudos acerca 
da insatisfação dos professores com a profissão 
(GOMES et al., 2006; LÜDKE; BOING, 2004).

Interesse pelo exercício da 
docência

Quando questionados acerca do que 
planejavam realizar logo após a obtenção do 
diploma de licenciatura, os participantes (N 

= 114) responderam com maior frequência 
as seguintes opções de plano: ensinar numa 
escola de educação básica (33,3%); continuar os 
estudos fazendo um curso (29,8%) e exercer uma 
função técnica (28,1%). Como visto, não houve 
concentração de respostas numa única categoria. 
Esses resultados indicam que aproximadamente 
um terço dos participantes (33,3%) pretendia 
iniciar imediatamente a atividade da docência, 
enquanto a maioria (57,9%) pretendia realizar 
atividades fora da docência. Alguns (8,8%) 
referiram outras respostas à questão, sendo que 
quatro relataram planos simultâneos de ensinar 
e estudar, e três referiram intenção de submeter-
se a concurso público, como se vê no Gráfico 1.

Gráfico 1 – Frequências de respostas relativas ao plano dos participantes para o período posterior à formatura

Plano após a formatura

Outros

Exercer uma função técnica

Continuar os estudos (fazer um curso)

Ensinar na Educação Básica

8,80%

33,30%

29,80%

28,10%

0,0% 10,0%

0,0%

20,0% 30,0% 40,0%

Fonte: Elaboração das autoras

Os participantes (N = 119), quando 
indagados se pretendiam exercer a profissão de 
professor em sala de aula, responderam em sua 
maioria (N= 95 ou 79,8%) de forma afirmativa. 
Já em relação ao tempo previsto para exercer a 
docência, foi averiguado que, dentre esses que 
responderam afirmativamente à questão, menos 
da metade (37 participantes ou 38,9%) relatou 
que pretendia exercê-la por um período maior 
que dez anos, 28 participantes (29,4%) afirmaram 

pretensão de exercer a atividade de docência por 
um período de seis a dez anos, e 26 (27,3%) por 
um período de até cinco anos. Esses resultados 
mostram que mais da metade dos participantes 
(56,7%) pretendia exercer a profissão em sala 
de aula por um período máximo de dez anos, 
evidenciando um baixo interesse por uma 
atuação mais duradoura nessa atividade. Quatro 
participantes (4,2%) não mencionaram por 
quanto tempo pretendiam exercer a docência. O 
gráfico 2 ilustra esses resultados.
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Gráfico 2 – Frequências das respostas quanto ao tempo pretendido para exercer a docência.

até 5 anos

mais  de 10 anos

de 6 a 10 anos

0,0%                    10,0%                  20,0%                   30,0%                     40,0%                 50,0%

Tempo pretendido para o trabalho na docência

Quanto ao nível de ensino em que 
pretendiam trabalhar os participantes que 
relataram intenção de exercer a docência, a 
Educação Infantil e o Ensino Fundamental 
concentraram a maior parte das respostas, com 
35,5% e 32,3% das respostas, respectivamente. 
Cerca de 12% afirmou que pretendiam 
trabalhar em qualquer dos níveis da Educação 
Básica, enquanto 10,8% optaram pelo Ensino 

Superior; 8,6%, por qualquer nível de ensino 
e 1,1% pelo Ensino Médio. Como observa-se, 
a maioria dos participantes que pretendiam 
exercer a docência intencionou lecionar na 
Educação Básica, especialmente na Educação 
Infantil e Ensino Fundamental, como é esperado 
de acordo com a habilitação e as finalidades 
do curso de licenciatura em pedagogia. Esses 
resultados estão representados no gráfico 3.

Fonte: Elaboração das autoras

Gráfico 3 – Frequências das respostas quanto ao nível de ensino pretendido para exercer a docência.

Fonte: Elaboração das autoras
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Relação entre a avaliação da 
profissão de professor com a 
pretensão de exercer a docência 
e a satisfação com a escolha do 
curso

O estudo obteve ainda outros resultados 
através da comparação das médias dos escores 
dos participantes relativos à avaliação de aspectos 
relacionados à profissão de professor, com as 
respostas dos participantes quanto à satisfação com 
o curso e quanto à pretensão de exercer a docência.

Observou-se que a avaliação de aspectos 
relacionados à profissão docente (tomada como 
um todo, através da soma dos valores dos itens 
explicitados na tabela 1), foi em geral mais positiva 
entre os alunos que pretendiam exercer a profissão 
de professor e entre os que se descreveram mais 
satisfeitos com a escolha do curso.

Percebeu-se, através do teste T para 
comparação de médias (t = 6,25; gl = 112), que 
houve diferença significativa estatisticamente (P 
< 0,001) nas médias de avaliação da profissão de 
professor entre os participantes que pretendem 

exercer a docência (M = 23,55; DP = 4,43) e os que 
não pretendem exercê-la (M = 16, 91; DP = 4,99), 
sendo que os primeiros avaliaram a profissão de 
professor mais positivamente que esses últimos.

Em relação aos estudantes que se 
descreveram mais satisfeitos com escolha do 
curso, isto é, os que mencionaram que não 
mudariam a escolha do curso de graduação que 
estavam realizando, também foram observadas 
diferenças significativas estatisticamente quanto 
à avaliação dos mesmos sobre aspectos da 
profissão docente (t = 6,66; gl = 112; P < 0,001). 
Observou-se que os participantes que afirmaram 
que escolheriam o mesmo curso que estavam 
realizando tiveram uma média maior (M = 24,38; 
DP = 3,99) na avaliação da profissão docente, se 
comparados com os participantes que relataram 
que optariam por mudar de curso (M = 18,62; 
DP = 5,16).

A comparação descrita nos parágrafos 
anteriores pode ser visualizada no gráfico 4, 
que mostra as variáveis pretensão de exercer a 
docência e satisfação com a escolha do curso em 
função da avaliação sobre a profissão de professor.

Gráfico 4 – Comparação das médias da avaliação da profissão de professor (nível geral de favorabilidade/desfavorabilidade à 
profissão) com as respostas relacionadas à pretensão de exercer a docência e satisfação com a escolha do curso.

Fonte: Elaboração das autoras
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Os aspectos da profissão docente em que 
foram encontradas diferenças significativas na 
avaliação dos participantes conforme a pretensão 
ou não de exercerem a docência foram: chance 
de boa remuneração (t = 2,15; gl = 117; P < 
0,033); realização pessoal como professor (t = 
7,38; gl = 116; P < 0,001; facilidade de exercer a 
profissão, isto é, percepção relativa ao nível em 
que a profissão pode ser exercida sem grandes 
dificuldades ou arduidade (t = 2,81; gl = 116; P 
< 0,006); vocação para a docência (t = 8,0; gl = 
115; P < 0,001); motivação para a docência , isto 
é, percepção sobre o nível em que o exercício 
da atividade de docência não é frustrante (t = 
4,59; gl = 116; P < 0,001); e incentivar o ingresso 
de um(a) filho(a) na profissão, ou seja, avaliação 
favorável a incentivar o(a) filho(a) a ser professor 
(t = 1,93; gl = 117; P < 0,056).

Os aspectos da profissão de professor em 
que houve diferença significativa na avaliação 
feita entre os participantes que escolheriam o 
mesmo curso (não mudariam a escolha) e os que 
escolheriam outro curso (mudariam a escolha), 
foram: chance de boa remuneração (t = 3,3; gl = 
118; P < 0,001); realização pessoal como professor 
(t = 5,83; gl = 81,28; P < 0,001); incentivo 
ao ingresso de um(a) filho(a) na profissão – 
favorabilidade a incentivar o(a) filho(a) a ser 
professor (t = 4,32; gl = 70,55; P < 0,001); vocação 
para a docência (t = 8,5; gl = 116; P < 0,001); 
motivação para a docência (t = 3,25; gl = 117; P < 
0,001); e percepção de ambiente de trabalho não 
ser estressante (t = 2,37; gl = 118; P < 0,019).

Considerações finais

De acordo com Álvaro e Garrido (2006, p. 
288), na perspectiva de Moscovici, “as atitudes 
relacionadas com um objeto da realidade 
social são, de qualquer maneira, o resultado 
de representações prévias sobre esse objeto”. 
Observa-se que as avaliações dos estudantes 
quanto à profissão de professor denotam 
representações sociais favoráveis em relação 
a alguns aspectos, especialmente ligados ao 
conteúdo do trabalho, e desfavoráveis em 

outros, relacionados principalmente ao contexto 
de trabalho da profissão.

Em geral, os estudantes consideraram 
a figura do professor muito importante para 
a sociedade, embora não sendo valorizada 
socialmente, fator que surgiu na pesquisa 
como uma das principais justificativas para 
a insatisfação com a escolha do curso de 
pedagogia licenciatura.

A função social da profissão de professor 
foi um fator indicado de forma positiva pelos 
estudantes tanto nas avaliações sobre essa 
profissão quanto nas expectativas dos mesmos 
em relação ao futuro exercício da docente, e 
ainda apareceu dentre os motivos que levaram 
à escolha do curso de formação. Depreende-se 
dessas considerações que a valorização da função 
social do professor pelos estudantes contribui 
para o interesse destes por essa profissão.

Percebeu-se na pesquisa que, embora 
a maioria dos estudantes tivesse manifestado 
pretensão de exercer a profissão de professor, 
o interesse pelo exercício da docência diluiu-
se em relação aos níveis de ensino pretendidos 
e também em relação aos planos para o início 
da carreira (plano logo após a formatura). 
Além da função de docência, houve os que 
pretendiam exercer uma função técnica na área 
da Pedagogia ou continuar os estudos. Também, 
o número de interessados na atividade docente 
se distribuiu de acordo com o tempo pretendido 
para permanência nessa função, sendo que 
menos da metade pretendia permanecer mais 
de dez anos ensinando em sala de aula, o que 
sugere que o interesse pela docência tende a ser 
temporário para esses estudantes.

Embora a representação de que o professor 
tem importante função social contribua para o 
interesse ou admiração pela profissão, é preciso 
destacar que apenas esse aspecto não é suficiente 
para o ingresso de estudantes na mesma, e 
tampouco para a perspectiva de permanência 
nessa carreira.

O estudo também tornou possível a 
visualização de fatores que contribuem para o 
desinteresse pelo exercício da profissão docente, 
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os quais estão relacionados principalmente 
com as condições de trabalho e o contexto de 
desvalorização social. Essa análise pode ser útil 
para a formulação de políticas de formação de 
professores que se preocupem em abranger não 
só a qualidade dos cursos de graduação, mas 
também o resgate da valorização social desse 
grupo profissional. Nesse sentido, os resultados 
da pesquisa apontaram para a necessidade de 
melhoria das condições de trabalho da profissão 
de professor a fim de favorecer o ingresso e a 
permanência dos estudantes na carreira docente.

Passados mais de dez anos após o 
Plano Nacional de Educação (PNE 2001-2011) 
haver traçado diretrizes, objetivos e metas 
para a valorização do magistério a fim de que 
fossem implementadas no prazo de uma década 
(BRASIL, 2001), percebe-se que ainda há muito a 
ser feito para que a docência seja uma atividade 
profissional atraente e representada como sendo 
uma profissão valorizada socialmente. O novo 
PNE, instituído pela Lei nº 13.005 de 25 de junho 
de 2014 para ter vigência por dez anos, torna 
a estabelecer como uma de suas diretrizes a 
valorização dos profissionais da educação, sendo 
perceptíveis duas metas do mesmo direcionadas a 
tal finalidade: a de equiparar, em até seis anos, o 
rendimento médio dos profissionais do magistério 
das redes públicas da educação básica ao dos 

demais profissionais de escolaridade equivalente 
– meta 17; e a de assegurar, no prazo de dois 
anos, planos de carreira para os profissionais 
da educação básica e superior pública, tomando 
como referência, para os da educação básica, 
o piso salarial nacional profissional – meta 18 
(BRASIL, 2014). Tal diretriz sinaliza a manutenção 
de uma expectativa de mudança no cenário da 
profissão docente cuja necessidade há muito tem 
sido percebida não apenas pelos profissionais 
da área, como relatado em pesquisas acerca de 
suas representações sobre a carreira docente, 
mas também por aqueles que teoricamente se 
preparam para ingressar (ou não) nela, como 
analisado neste estudo.

É importante salientar que a presente 
pesquisa apresenta restrições quanto a seu 
poder de generalização dos resultados para 
cursos de outras universidades, bem como 
para outros cursos de licenciatura, tendo em 
vista as limitações de abrangência da amostra. 
Apesar de não poder ser generalizada para 
outros contextos, percebe-se a semelhança 
dos resultados obtidos com vários outros 
estudos revisados, realizados no Brasil ou em 
outros países. Devido à relevância da temática, 
sugere-se a realização de novas pesquisas que 
investiguem o interesse de estudantes de outros 
cursos de licenciatura pela carreira docente.
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Escola, ensino médio e juventude: a massificação de um 
sistema e a busca de sentido

Elisete Medianeira TomazettiI

Vitor SchlickmannII

Resumo

Este artigo resulta de um exercício de problematização acerca 
do ensino médio, no contexto contemporâneo, considerando sua 
massificação e, muitas vezes, a falta de sentido a ela atribuída 
pelos jovens alunos. Tomamos como referência pesquisas 
empíricas realizadas a respeito do tema e, também, algumas obras 
importantes, cujo foco é a crise da autoridade, estendida para o 
professor e para a escola e a consequente tensão geracional que 
daí decorre. Num segundo momento, buscamos refletir a respeito 
dos diferentes sentidos que a escola, como organização social e 
institucional, vem sofrendo a partir das mudanças sociais, culturais 
e políticas. Consideramos seu processo de massificação e a falta de 
sentido que os estudantes jovens, muitas vezes, apresentam como 
uma das questões que se pode colocar como explicativa da tensão 
no ambiente escolar. Como resultados, destacamos que, mesmo 
com a universalização do acesso ao ensino, com a ampliação da 
oferta compulsória, com o aumento do período de escolarização e, 
também, com a gradativa perda da autoridade por parte do professor 
e com as questões geracionais tensionadas na escola, somos levados 
a pensar que estamos em vias de constituir novos sentidos para 
a escola e para o ensino médio. Estamos tomando a situação de 
crise como um ativador de outras e novas configurações escolares, 
permeadas de valor para professores e jovens alunos.
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School, secondary education and youth: the massification 
of a system and the pursuit of meaning

Elisete Medianeira TomazettiI

Vitor SchlickmannII

Abstract

This article is the result of an exercise of problematization about 
secondary education in today’s context, considering the massification 
of this education level and how it is often seen by young students as 
an education that lacks meaning. We build on empirical research on 
the subject, as well as on a few important works that focus on the 
crisis of authority and how it extends onto the school and teachers, 
with the resulting generational tension. Then, we reflect on the 
different meanings school has been associated with due to the social, 
cultural and political changes that have been occurring. We consider 
school’s massification process and students’ frequent perception of 
a lack of meaning in school as one of the questions that can explain 
the tension in the school environment. With regard to the outcomes 
of this situation, we point that in spite of the universalization of 
access to education, the expansion of education offer, the increase 
in the schooling period, and the progressive loss of authority by 
teachers combined with tensioned generational issues in school, 
we find reasons to believe we are at the verge of building new 
meanings for both school and secondary education. We view this 
crisis situation as an activator of other, new school configurations 
pervaded with value for both teachers and young students.
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Introdução

O objetivo deste texto é oferecer um 
olhar particular, fundado na análise de algumas 
concepções de autores, dentre os quais podemos 
destacar Dubet (1996, 1997, 2006); Dubet; 
Matuccelli (1998); Canário (2005, 2006); Dayrell 
(2007); Sposito (2000, 2009); Esteves (2005); 
Romero (2007); Tomazetti; Ramos (2010); 
Souza (2003); Dufour (2005), que tematizam a 
respeito de questões do ensino, ensino médio 
e juventude, particularmente, quanto ao seu 
projeto de mudanças, dentro das condições 
societárias atuais.

Para início da exposição, podemos dizer 
que é a partir dos anos 1990 que nosso país 
volta-se a uma política educacional para o 
ensino médio que, à semelhança dos países mais 
desenvolvidos, elabora projetos direcionados à 
modernização e à democratização social. A saber, 
são os países desenvolvidos que apresentam 
um nível expressivo de inclusão dos diferentes 
segmentos sociais no processo de escolarização 
básica. A atenção maior é dirigida às demandas 
do processo de modernização do país. Busca-
se oferecer um novo tipo de formação no nível 
médio, diante das transformações nos modos de 
produção e de gestão do trabalho, decorrentes do 
desenvolvimento científico e tecnológico, com 
efetiva repercussão nas relações sociais e na esfera 
política e cultural da sociedade (PCN, 2000).

A Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), estabelece para o ensino médio 
uma composição curricular mínima obrigatória, 
sendo que o mesmo ainda pode ser realizado 
em paralelo com a educação profissional de 
nível técnico ou sequencial. A partir da referida 
lei foi alterada a nomenclatura, passando a 
ser utilizada a denominação ensino médio, a 
etapa do sistema de ensino equivalente à última 
fase da educação básica, cuja finalidade é o 
aprofundamento dos conhecimentos adquiridos 
no ensino fundamental, bem como a formação 
do cidadão para a vida social e para o mundo 
do trabalho, oferecendo conhecimentos básicos 

necessários para o estudante ingressar no 
ensino superior. De acordo com o documento, a 
educação básica tem por finalidades desenvolver 
o educando, assegurar-lhe a formação comum 
indispensável para o exercício da cidadania e 
fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e 
em estudos posteriores.

Segundo Canário (2006), Dubet; 
Matuccelli (1998), as mutações da escola, 
percebidas na atualidade, são definidas pela 
diversificação das modalidades, pelas formas de 
acesso, pela massificação, pela hierarquização, 
pelo prestígio em termos da concorrência 
por empregos e, para muitos, pelo acesso ao 
Ensino Superior. Dubet; Matuccelli (1998) 
também fazem alusão à crise dominante no 
sistema público de ensino e à desestabilização 
da organização escolar, embora os autores 
ressaltem que existe um esforço do sistema de 
expandir o acesso e absorver a superlotação.

Contudo, mesmo que a escolarização no 
nível médio se configure, em tempos atuais, 
como sendo de expansão e de acesso quase que 
universal, há outras problemáticas em questão; 
por exemplo, a permanência dos jovens na 
escola e um ensino de qualidade. Souza (2003), 
ao fazer análise da escola, critica a forma como 
a mesma é tratada pelas políticas públicas, em 
que o real é tomado como ideal, os contextos 
são tidos como algo inevitável e assim exercem 
um peso grande sobre o indivíduo, ameaçando 
sua capacidade de resistência, restando-lhe o 
ajustamento ao estabelecido.

Em muitos sentidos, Souza (2003) 
considera a escola como esvaziada de suas 
finalidades educativas e, por conseguinte, 
desvalorizado o conhecimento escolar. Caberia, 
então, uma reconfiguração da mesma, com o 
propósito de motivar a prática pedagógica 
dos professores, no intuito de sensibilizar o 
aluno para o seu processo de aprendizagem. 
As mudanças legais e seu desencadeamento 
no campo da prática falham no sentido de ter 
presente um projeto educacional que não seja 
estéril de sentido para os estudantes. A escola, 
o espaço onde é possível o desenvolvimento 
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da capacidade de aprender a aprender, não é 
apenas o lugar de aquisição de informações, 
mas formadora dos indivíduos para sua inserção 
na vida adulta (SOUZA, 2003).

Para Dubet (1997), uma das funções da 
escola é a educativa. Para o autor, a educação 
escolar não visa somente a reproduzir uma 
cultura, ela vai além dessa função à medida que 
se identifica com um projeto maior, ou seja, à 
medida que busca esboçar e colocar em prática 
um modelo cultural e, desse modo, produzir um 
tipo de sociedade e de indivíduo. Segundo essa 
lógica de pensamento, a função da educação 
está intimamente ligada à ideia de constituição 
de um sujeito útil ao tipo de sociedade que se 
deseja, logo, a educação está relacionada à 
formação de mão de obra, nos diversos âmbitos 
profissionais.

Assim, pensar outro currículo para o 
ensino médio coloca em cena esses dois fatores: 
1) as mudanças estruturais que decorrem da 
chamada revolução do conhecimento, que 
produz alterações nos modos de organização do 
trabalho e das relações sociais; e 2) a expansão 
crescente da rede pública, que deverá atender a 
padrões de qualidade que se coadunem com as 
exigências da sociedade contemporânea.

Os desafios do ensino médio: 
a escola como local de diversidade 
sociocultural

A nova identidade do ensino médio, 
como etapa da educação básica de atendimento 
universal, impõe uma mudança na cultura e 
nas práticas escolares. Diante da massificação 
e da universalização do acesso oportunizado 
pelas políticas públicas, associado ao crescente 
acesso às redes mundiais de comunicação e, por 
conseguinte, do aplainamento das informações 
produzido na atualidade, o sistema escolar e 
o professor do ensino médio vivenciam essas 
modificações culturais contemporâneas em seu 
cotidiano. Se, de um lado, os jovens percebem o 
impacto das diferentes retóricas socioculturais, 
as quais os levam a uma mudança no seu modo 

de ser, de se constituir e de estabelecer sentidos 
a essas experiências, da mesma forma, são eles 
os próprios agentes a construírem novos signos, 
diferentes formas de existir nos espaços sociais, as 
quais igualmente têm influenciado a coletividade.

Conforme Oliveira (2008), a escola, e 
aqui tratando especificamente o ensino médio, 
já não se apresenta como representante único e 
legítimo de uma cultura a ser transmitida. Para 
Abramovay; Castro (2003), tal monopólio da 
produção de significados não é predominante 
frente às múltiplas formas oferecidas aos jovens 
para construírem percepções sobre o mundo. 
Os mesmos trazem à escola suas próprias 
linguagens e culturas, fazendo-se atores, 
sujeitos ativos na construção da forma de ser 
no espaço escolar e não apenas receptores de 
conteúdos com fins de memorização.

Nesse contexto, a cultura escolar e 
o processo de ensino vivenciado no ensino 
médio perdem lugar para as diferentes culturas 
que o jovem experimenta, como a cultura do 
skateboard, do hip-hop, do funk, da grafitagem, 
antagonicamente divergente da escola na maior 
parte das vezes, que fica fechada em si, não 
oferecendo espaços de abertura à criatividade, ao 
nomadismo, às inúmeras idas e voltas que têm 
caracterizado os espaços juvenis (PAIS, 2006).

Nas palavras de Dubet (1997, p. 223):

Os alunos não estão “naturalmente” 
dispostos a fazer o papel de aluno. Dito 
de outra forma, para começar, a situação 
escolar é definida pelos alunos como 
uma situação, não de hostilidade, mas 
de resistência ao professor. Isto significa 
que eles não escutam e nem trabalham 
espontaneamente, eles se aborrecem ou 
fazem outra coisa.

Diante desse cenário, a atuação 
professoral distingue-se das outras modalidades 
de ensino, principalmente daquelas que o 
antecedem, pois estão diante de um público 
que, progressivamente, se complexifica. Parece 
ser esse um dos aspectos do ensino médio que 
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denota a sua crise: as dificuldades em conformar 
os jovens à cultura escolar. Tais situações 
reforçam a ideia que permeia a reflexão acerca 
da juventude e de processos de escolarização, 
ou seja, o ensino médio ainda se faz palco de 
práticas de longa duração, as quais nem sempre 
atendem à diversidade de interesses de seu 
público e, logo, manifestam-se dificuldades 
no estabelecimento de relações de sentido por 
parte dos alunos jovens.

Seguindo a reflexão de Dubet (1997), 
considerando todas as características dessa 
fase da vida em que se encontram os jovens, 
a escola se constitui, em muitos casos, como 
uma instituição ineficaz. De um lado, a escola 
evidencia todo um processo de mutação, 
entendida, por muitos, como estado de crise; 
por outro, não consegue oferecer subsídios 
necessários aos jovens para a sua plena inserção 
no mundo do trabalho, associada à falta de 
recursos humanos e materiais para a efetivação 
de uma formação, conforme as orientações 
curriculares (PCN, 2000).

O que é comum no pensamento de autores 
como Dubet (1997, 2006); Canário (2005, 
2006); Dayrell (2007); Sposito (2000, 2009); 
Esteves (2005); Romero (2007); Tomazetti; 
Ramos (2010); Souza (2003) entre outros, diz 
respeito à compreensão de que o ensino médio 
deveria possuir um sentido em si mesmo e ser 
um espaço de convivência entre gerações e 
entre os próprios jovens, não se apresentando 
como mecanismo de seleção e de competição. 
Em decorrência disso, as culturas juvenis, 
próprias do público do ensino médio, estariam 
incorporadas. Embora consenso para muitos 
estudiosos da temática, o caráter propedêutico 
no processo de ensino ainda predomina.

Em estudo realizado por Abromavay; 
Castro (2003), em treze capitais brasileiras, a 
respeito da percepção de docentes e discentes 
acerca dos objetivos do ensino médio, tanto da 
rede pública de ensino quanto da rede privada, 
os jovens participantes apontam como principal 
finalidade “preparar para o curso superior”, 
aparecendo em seguida a “preparação para o 

trabalho”. Os professores, por sua vez, quando 
indagados acerca dos objetivos principais do 
ensino médio, indicam em primeiro lugar a 
opção “preparar o aluno para a vida”, seguida 
da opção “preparar o aluno para o mercado de 
trabalho” e como terceira opção mais assinalada 
a “preparação para o curso superior”.

Em outra pesquisa coordenada por 
Tomazetti; Ramos (2010)1, feita com jovens 
de escolas públicas de ensino médio de Santa 
Maria/RS, os mesmos apontam, como questão a 
ser refletida, as metodologias utilizadas em sala 
de aula e a postura do professor que não parece 
se dispor a dialogar com os jovens. Os jovens 
apresentaram argumentos para nomear suas 
dificuldades em sala de aula, principalmente 
em relação ao conteúdo, palavra referida 
muitas vezes pelos alunos. Segundo o relatório 
da pesquisa, a palavra conteúdo indica que, 
tradicionalmente, no campo das metodologias 
pedagógicas, a sua transmissão foi definida 
como o dever de ofício do professor. “Conteúdo 
é aquilo que o professor passa, apresenta e 
transmite aos seus alunos”.

Na pesquisa desenvolvida por 
Schlickmann (2013), acerca do sentido atribuído 
pelo jovem ao fato de frequentar o ensino 
médio, os resultados apontam que o espaço 
institucional denominado escola exerce um 
papel determinante, à medida que os jovens o 
caracterizam como um espaço importante para 
a constituição e consolidação plena de vida, ou 
seja, espaço importante para que se seja alguém. 
Nenhum dos jovens respondeu que não gosta 
de frequentar tal ambiente formal de educação. 
Aqui, cabe considerar, no entanto, os motivos 
que são por eles indicados como relevantes para 
frequentarem a escola.

Assim, destacamos, primeiramente, 
o interesse em determinados conteúdos 
curriculares (ou, como muitos referiram, 
matérias); seguido pelo interesse por alguns 
professores; pela aprendizagem ou pelas 
possíveis aprendizagens resultantes dos 

1- Relatório da pesquisa - Educação e juventude: jovens das escolas 
públicas de ensino médio de Manta Maria/RS.
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encontros com amigos, colegas e, por fim, a 
perspectiva de que, ao concluírem o ensino 
médio, possam tanto buscar trabalho quanto 
terem um futuro melhor. Aliás, as respostas 
relacionadas ao tempo futuro estão indicadas 
nas respostas dadas pelos alunos, no contexto da 
pesquisa (SCHLICKMANN, 2010): “ter um futuro 
bom”, “ter um futuro brilhante”, “uma vida 
profissional”, “ter um emprego”, “se capacitar 
para o trabalho”, “ter mais oportunidades” e 
“subir na vida”.

Segundo Dubet; Matuccelli (1998), a 
frequência à escola e à vida que ali se vive são 
marcadas pelos ritos de inclusão e exclusão, 
pelos arranjos e prestígios que a escola 
pode assegurar para o garantir o acesso ao 
ensino superior e/ou a postos de trabalho. As 
estratégias utilizadas pelos alunos tornam-se 
mais ou menos efetivas, conforme a proposta 
pedagógica da escola ou status social por ela 
ocupada. Segundo os autores acima referidos, 
ao fortalecer o uso de estratégias de vivência 
na escolas, o cálculo de utilidade acerca de 
certos cursos e/ou de algumas disciplinas e o 
investimento de tempo em determinadas tarefas, 
com vista a sua utilidade social ou profissional, 
o estudante do ensino médio tenta se firmar 
como sujeito de sua socialização escolar, para 
selecionar as oportunidades educacionais que 
estão ao seu alcance.

A forte articulação da experiência sobre 
a primazia da lógica da mobilidade social 
dos estudantes das classes médias opõe-se, de 
maneira brutal, às possibilidades apresentadas 
pela experiência pessoal e pela impossibilidade de 
efetivação de projetos de escola dos alunos das 
classes populares, marcados, que são, pelo fracasso 
escolar e pela falta de perspectiva de futuro, 
em muitos casos. A diversidade de experiências 
é reforçada e leva à diferenciação crescente 
dos indivíduos. A vida pessoal é afetada pelas 
exigências da escola a qual se está subordinado.

Percebe-se que as finalidades destacadas 
anteriormente, presentes nas diretrizes legais 
(LDB – 1996 e PCN - 2000), ao enfatizarem o 
desenvolvimento da capacidade dos alunos de 

“aprender a aprender”, que pretende possibilitar 
uma “adaptação flexível” às condições mutáveis 
ao mercado, “não almejam a possibilidade de 
crítica e de mudança social, mas a adaptação à 
realidade que se fizer presente” (SOUZA, 2003, 
p. 33). Mais que isso, a legislação confere ao 
ensino médio um caráter pautado no ensino de 
técnicas e estratégias de inserção social, o que 
de outro lado pressupõe não a crítica social, mas 
a aceitação da realidade na qual o estudante, 
então trabalhador, fará sua inserção.

Procurando estabelecer alguns contornos 
mais sistemáticos, pode-se afirmar que a escola 
é considerada como boa (aqui, não equivalendo 
a útil), na opinião dos jovens alunos, quando 
os ensina e os entende; quando possibilita que 
os mesmos possam participar e apresentar suas 
opiniões e fazer projetos. A escola afirmada 
como atrativa e, igualmente, importante, quando 
lhes possibilita a esperança de uma vida melhor 
(TOMAZETTI; RAMOS, 2010; SCHLICKMANN, 
2010). Frente a essas observações em relação 
às expectativas dos estudantes e ao ensino 
oportunizado pelos professores, talvez se 
possa considerar que o principal motivo para 
o reconhecimento da importância da escola 
na vida das sucessivas gerações de alunos, 
pelo menos, a ideia mais difundida, possa ser 
expressa a partir do excerto abaixo:

[...] não parece razoável supor que uma 
sociedade ofereça alternativas de vida, 
tão insatisfatórias para os jovens, seja 
uma sociedade integralmente aceita pelos 
adultos. Tal suposição equivaleria a admitir 
a coexistência de dois mundos distintos 
que não partilhariam um mesmo presente 
(FORACCHI, 1972, p. 73).

Conforme Carrano (2002), nesses termos, 
é o mesmo que reconhecer que há determinada 
limitação e/ou ignorância por parte dos 
adultos, aqui representados pela escola, que 
não conseguem levar em conta a materialidade 
social e o simbolismo que caracterizam as 
práticas juvenis. Nota-se, da leitura de parte 
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significativa dos relatos e escritos dos alunos 
nas pesquisas coordenada por Tomazetti; Ramos 
(2010) e Schlickmann (2010), que os jovens 
não se sentem reconhecidos como sujeitos de e 
com conhecimentos, mas como aqueles que se 
encontram na condição limitada e limitante de 
ser aluno, assim considerados por uma parcela 
expressiva de professores.

Nessa perspectiva, diversos autores já 
referidos neste texto reconhecem a instituição 
escolar como um espaço privilegiado de 
possibilidades, potencialidades e sociabilidades 
juvenis e de acesso aos conhecimentos. No 
entanto, apesar de existir certa abertura, a 
escola ainda persiste no desconhecimento do 
mundo juvenil e de suas culturas, as quais 
se constituem em fatores fundamentais no 
processo de incorporação dos jovens alunos no 
ambiente escolar.

A partir desses exemplos, podemos 
pensar a necessidade de o professor voltar-se 
reflexivamente para suas práticas escolares e 
problematizá-las. Dubet (1997) sugere que a 
escola recrie um quadro normativo de modo 
democrático, que defina direitos e deveres 
envolvendo toda a comunidade escolar. A 
geração adulta que forma a comunidade escolar, 
no entanto, ainda insiste no modelo tradicional, 
buscando normatizar os corpos, hierarquizar 
saberes, homogeneizar os sujeitos, perdendo com 
isso a oportunidade de estabelecer, através das 
práticas escolares, relações de interação entre as 
gerações. Entretanto, há claros indícios de que a 
autoridade do professor está se transformando 
através das estratégias impostas pelos próprios 
jovens, que o desafiam continuamente.

Sustentar que a escola está em crise2 
não significa que não exista um empenho 

2- A ideia de crise é concebida não como a derrota final, mas como o 
momento de romper com os padrões tradicionais e de desestabilização da 
organização, o que pode estar na origem de uma nova conformação do que 
vinha sendo, até dias recentes, a instituição escolar. A escola em crise é 
aquela com objetivos claramente definidos, voltados a um público definido, 
instituição cuja função fundamental era de transmitir conhecimentos e 
perpetuar uma cultura por meio da formação das novas gerações. A crise 
da escola, que pode estar na origem de uma nova escola, é, portanto, uma 
hipótese que exclui tanto o conformismo quanto o desejo de restauração. 
(SOUZA, 2003).

por parte daqueles que estão diretamente 
envolvidos no processo educacional, no sentido 
de estarem buscando alternativas para superar 
essa situação. Se de um lado existe a ideia de 
se retornar ao passado, por outro, existe em 
muitos a ideia de reconstruir a escola a partir 
daquilo que a constitui, de fato, no presente.

A escola, a autoridade da palavra 
e a negação geracional

Hannah Arendt (1992) e Walter Benjamin 
(2002) há bastante tempo, em suas obras, já 
nos convidavam a pensar acerca da crise da 
autoridade e da experiência, no século XX. Não 
é nosso objetivo, neste espaço, remontar, de 
forma detalhada, a perspectiva desses autores. 
No entanto, suas ideias ajudaram-nos a pensar 
a respeito do tempo presente, no que se refere ao 
que temos denominado de crise da autoridade 
docente e crise do modelo de formação escolar.

Para Dubet; Matuccelli (1998), na escola 
primária a experiência é definida como fortemente 
estruturada por uma preocupação de integração 
institucional e individual, em que predomina a 
autoridade do professor e o desejo dos alunos de 
com ele e com o grupo identificarem, constituíndo-
se, então, forte correspondência entre as regras da 
objetividade e da subjetividade escolar presente 
nos alunos. No ensino fundamental, a socialização 
tem precedência sobre a subjetivação que não 
emerge, mas que, de maneira pontual, produz a 
forma de subjetivação. Ou seja, os alunos estão 
mais dispostos a acatar aquilo que os professores 
propõem como trabalho em sala de aula, 
apresentando pouca ou nenhuma resistência. O 
desejo de integração motiva tão fortemente os 
alunos que a experiência de subjetivação não 
emerge penosamente, senão pela desviação em 
relação a modelos de grupo. Os autores indicam 
que tal processo significa que a escola primária 
é, ainda, sob a importância dos papéis, uma 
instituição no sentido clássico do termo, como 
mostra também a experiência dos professores.

O ensino médio, porém, caracteriza-se 
como o reverso do ensino fundamental. Nele, 
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processa-se uma tripla ruptura, a saber: a) 
a entrada dos estudantes em um universo 
complexo, normativo, em que a autoridade não 
é suficiente para estabelecer a legitimidade das 
normas; b) os estudos perdem suas evidências 
naturais, porque o sentido do estudo e do 
trabalho não vale por si só e as notas começam 
a determinar o futuro social e, por fim, c) o 
colégio reforça uma cultura adolescente, à 
frente ou paralelamente à cultura escolar.

Os estudantes constroem um rosto, que 
é interpretado como subjetividade moratória, 
defensivo e como frágil demais para ser 
afirmado. A subjetividade dos colegiais nunca se 
expressa de maneira direta, é sempre mediada 
pelos jogos de trocas, que apontam abertura para 
o exterior e para uma proteção da privacidade. 
A separação entre socialização e subjetivação 
é tal que a escola é vivida como espaço de um 
puro conflito entre professores e alunos. As 
faces do bobo-da-corte (conformidade com o 
professor) ou um palhaço (conformidade com 
o grupo) estão expressas principalmente nas 
escolas populares. A lógica do rosto acelera as 
diferenças de fundo social, cultural e econômico. 
(DUBET; MARTUCCELLI, 1998).

Ancorar-se na autoridade parece não 
ser mais um elemento que sustente a prática 
docente em seu cotidiano. Há algumas décadas 
os professores, amparados por modelos 
educacionais amplamente compartilhados por 
seus colegas e adotados por unanimidade, 
possuíam a certeza de que suas práticas 
estavam assentadas sobre uma convergência 
social de valores e de saberes que deveriam ser 
transmitidos. Diante disso, a função simbólica 
da autoridade do professor, apresentada 
essencialmente por intermédio do discurso, 
carregava consigo todo um universo imaginário 
de transmissão das narrativas para a formação 
da geração seguinte.

Transmitir uma narrativa é, com efeito, 
transmitir conteúdos, crenças, nomes 
próprios, genealogias, ritos, obrigações, 
saberes, relações sociais, mas é também e 

antes de tudo transmitir um dom de palavra. 
É fazer passar de uma geração à outra a 
aptidão humana para falar, de modo que o 
destinatário da narrativa possa, por sua vez, 
identificar-se como si e situar os outros a 
seu redor, antes dele e depois dele, a partir 
desse ponto (DUFOUR, 2005, p. 128).

Segundo Benjamin (2002), a narrativa, 
associada à autoridade, está relacionada ao 
espaço e ao tempo do contar e do viver. O 
contar está associado ao viver, às características 
da experiência, ou seja, ao vivido, ao senso 
prático. Narrador é aquele que, ao contar, 
dá conselhos e comunica a sua experiência. 
O conselho é experimentado na substância 
viva da existência e a essa se dá o nome de 
sabedoria. Assim, o professor é um narrador 
que, ao narrar, narra a sua própria experiência 
que é incorporada às suas práticas. Desse modo, 
a experiência adquire um caráter democrático; 
a mesma passa a ser contada e ouvida e, então, 
sendo incorporada nas aprendizagens.

Em vista das mudanças nas formas 
de narrar contemporâneas há uma 
incomunicabilidade da experiência entre 
as gerações diferentes (DUFOUR, 2005). 
Aconselhar, não pode ser mais uma sugestão 
sobre a continuação de uma história que está 
sendo narrada. Desse modo, diante das novas 
configurações da sociedade contemporânea, só 
vive e pode compartilhar a experiência quem 
dela participa.

Para Walter Benjamin (1975), a narrativa 
clássica traria sabedoria prática de vida. No 
entanto, essa sabedoria prática já se modificou. 
Hoje, talvez, os jovens tenham mais sabedoria 
prática de vida, pois lidam com os recursos 
tecnológicos com maior destreza que os adultos. 
Nesse sentido, cabe o questionamento diante da 
perspectiva de Benjamin (1975) sobre o papel 
da experiência narrativa, na qual a transmissão 
geracional era tida como algo importante na 
sociedade, na formação dos cidadãos. De outra 
sorte, hoje, essa prática está sendo cada vez 
mais colocada de lado e o tempo dedicado a 
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essa atividade passou a ser, a cada vez, menor. 
Em contrapartida, os referenciais simbólicos 
externos acabam estabelecendo uma espécie de 
conexão de onipotência para as novas gerações, 
a saber, o jovem. Porém, o risco mais decisivo 
é o do desenvolvimento de uma multiplicidade 
considerável das competências em uns e o 
crescimento da confusão nos outros pela perda 
progressiva da incumbência simbólica mínima 
(DUFOUR, 2005). A essa modalidade de acesso 
às informações o autor denominou de próteses 
sensoriais e comunicacionais.

Ao tomarmos como referência autores 
como Dufour (2005); Souza (2003); Dubet (1997) 
e Canário (2005), é razoável considerar certa 
aproximação entre eles, quando se referem à 
escola como um local de formação de indivíduos. 
No entanto, fugindo a essa função, a escola estaria 
assumindo apenas uma função informativa, que 
é característica da imprensa e das diferentes 
mídias digitais, de fácil acesso e disponível 
em todos os setores sociais. A informação, 
por sua vez, está alicerçada nos princípios da 
novidade, da brevidade, da inteligibilidade e, 
sobretudo, da fragmentação; seu propósito é 
comunicar sem produzir um vínculo entre seu 
conteúdo e o comunicante, ou seja, sem que 
aquele que informa possa transmitir qualquer 
tipo experiência. Conforme Benjamin (1980), a 
possibilidade de experiência depende do passado 
e da memória; a experiência é, sobretudo, um 
fato da tradição e esse traço que não se faz 
presente nos processos informacionais.

Algumas pesquisas acerca da relação 
do jovem aluno com a escola de ensino 
médio, como as realizadas por Regina Souza 
(2003); Tomazetti; Ramos (2010), apontam 
que os alunos identificam uma pobreza de 
experiências que são comunicadas na escola 
e, por conseguinte, a informação parece 
estar sendo o centro do processo de ensino. 
Recebem destaque, também, as reclamações dos 
professores de que os alunos não escutam mais 
e, por consequência, poderíamos pensar que se 
não escutam, também não falam mais. Decorre 
de tal situação dificuldades no estabelecimento 

de um diálogo integrado por um discurso que 
esteja organizado, em que cada um participe 
ativamente, diferente de uma situação em que 
há apenas alguém que fala e alguém que escuta. 
(DUFOUR, 2005).

Contudo, muitos professores, mesmo 
diante do quadro que se apresenta, não medem 
esforços e investem suas forças para conseguir 
que os jovens assumam a sua posição de 
alunos. De fato, uma das principais dificuldades 
enfrentadas pelos docentes consiste em 
posicionarem-se como representantes de um 
mundo comum àquele vivido por seus alunos, 
dada a diversidade cultural presente em sala de 
aula, advinda de uma progressiva massificação 
do ensino nos últimos anos. Somando-se a isso, 
temos ainda uma subjetividade juvenil que se 
modifica no mesmo ritmo das transformações 
sociais, produzindo novas formas de ser e agir 
nos espaços sociais. Contudo:

[...] como os alunos foram impedidos de se 
tornarem alunos, os professores estão cada 
vez mais impedidos de exercer seu ofício. Há 
trinta anos, de reformas em reformas ditas 
“democráticas”, os responsáveis políticos 
e seus conselheiros, os especialistas em 
pedagogia, não param de lhes dizer que eles 
deviam abandonar sua velha pretensão de 
ensinar (DUFOUR, 2005, p. 136).

A autoridade do professor foi abalada e, 
mais grave ainda, foi subtraída, por exemplo, 
quando o ex-ministro da educação francês, que 
é professor universitário, declarou no jornal Le 
Monde, em novembro de 1999, que na escola 
não havia mais alunos, mas sim uma nova 
categoria “os jovens”, os quais querem é “inter-
reagir” (DUFOUR, 2005, p. 136).

Se a denominação politicamente correta 
não é mais alunos e sim jovens, logo, na escola 
não há mais alunos; se não há alunos, não há a 
necessidade de professores e, consequentemente, 
não há o que ensinar e os professores, diante 
dessa situação, passariam a denominação 
de acompanhadores da aprendizagem. 
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Considerando as diferenças entre França e Brasil, 
o que nos cabe é problematizar tais constatações 
acerca do declínio da autoridade docente e, por 
consequência, das relações geracionais no espaço 
da escola. Ao apresentar a crítica de Dufour (2005) 
à declaração do ex-ministro francês, não se está 
negando a condição de jovem presente, também, 
na condição de aluno e, por conseguinte, das 
culturas juvenis na escola, mas consideramos 
necessário pensarmos que tais condições não são 
excludentes, mas podem ser vividas de forma 
relativamente harmoniosa no contexto escolar.

Considerações finais

Quando afirmamos que a figura do 
professor se encontra em crise, tomamos 
como expressão da palavra crise a condição 
de transformação e a possibilidade de novas 
configurações. Por isso, podemos dizer que as 
antigas formas de atuar do professor já não 
garantem os resultados esperados e tentar 
amparar-se ainda naquela representação de 
professor tem sido uma atitude pouco eficaz; 
muitos professores acabam buscando a coerção 
como solução imediata quando se veem na 
impossibilidade de lograrem sucesso em sua 
prática docente (DUBET, 1997).

É sempre importante retomar Hannah 
Arendt (1992) e lembrar que a autoridade do 
professor se arraigava na autoridade da tradição, 
na medida em que seu ofício se pautava no 
grande respeito pelo passado, ao mesmo tempo 
buscando fazer a mediação com o presente, 
com o novo. Segundo Arendt (1992), vivemos 
em um mundo que já não é estruturado pela 
autoridade, tampouco é mantido pela tradição, 
pois tradição remete à conservação.

Para a autora, a perda da autoridade, que 
teve início na vida pública e política, está no 
cerne da crise com a qual nos deparamos hoje, 
crise que também se faz presente na educação. 
A autoridade está diretamente associada à 
responsabilidade pelo curso das coisas no mundo; 
à medida que a mesma é recusada pelos adultos 
é também recusada pelas futuras gerações, ou 

seja, à medida que os adultos não assumem a 
sua responsabilidade pelo mundo em que vivem, 
como então poderiam eles se responsabilizar 
pelas futuras gerações. A perda da autoridade 
está ligada à recusa da responsabilidade, logo, 
sintoma da insatisfação com o mundo ou, nos 
termos da autora, um estranhamento para com o 
mundo (ARENDT, 1992).

Contudo, a questão geracional ou a 
sua negação tem se tornado uma das questões 
marcantes das gerações atuais que frequentam 
a escola, colocando em desequilíbrio o 
funcionamento do sistema educativo. Tudo isso, 
entretanto, tendo como fundamento a ideia de 
que a aprendizagem para a vida social pudesse 
prescindir de qualquer orientação das gerações 
mais velhas. De fato, em muitos momentos 
torna-se visível, em nossos dias, a perda da 
ligação entre os mais velhos e os mais novos, 
como se vivessem em mundos completamente 
opostos. No entanto, a construção da 
convivência entre docentes e alunos tende a ser 
efetivada, não raras vezes, pela arbitrariedade 
ou pelo autoritarismo (DUBET, 1997).

Na perspectiva de Dufour (2005), ao que 
parece, do ponto de vista educacional, a ruptura 
entre a modernidade e a pós-modernidade3, 
produziu um modelo de sociedade em que 
nada mais é cultivado, uma geração não educa 
a outra. Assim, quando desaparece o motivo 
geracional da autoridade e, por conseguinte, da 
responsabilidade, não há mais educação, não há 
mais formação. Desse modo, o aparelho escolar 
pós-moderno4 apresenta espantosamente apenas 

3- A pós-modernidade é definida pelo filósofo francês Lyotard (2000) 
como sendo uma situação em que as grandes narrativas (os grandes 
sistemas filosóficos nos quais baseamos nossa consciência e nossa ação) 
deixam de ter a credibilidade que tinham. Pós-modernidade passou a 
ser a situação de crise e perda de legitimidade das meta-narrativas, dos 
discursos últimos que sustentam discursos fundamentais.
4- Segundo Dubet; Matuccelli (1997), a noção de aparelho emerge 
como o contra-modelo da noção de instituição no momento em que a 
massificação escolar enfraquece as ilusões da escola republicana. Quando 
a massificação escolar e a instalação progressiva do colégio único deveriam 
engendrar uma igualdade crescente de oportunidades, observou-se 
rapidamente que as desigualdades se mantinham ou que não se atenuavam 
de maneira sensível, e que as diversas relações com o estudo permaneciam 
fortemente marcadas, pela origem social dos alunos, do sistema, e, face a 
isso, a sociologia deve assumir uma atitude de denúncia.
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informações, curiosamente num período de 
universalização ao ensino, fato esse, percebido 
pela primeira vez na história na maioria dos 
países, em que:

As instituições escolares (compreendida aí 
a universidade) se encontram numa missão 
de acolhimento de populações incertas 
na qual a relação com o saber se tornou 
uma preocupação muito acessória ou 
esporádica. No que concerne à educação, 
trata-se sobretudo de guardar os futuros 
desempregados pelo maior tempo possível e 
ao menor custo. Um tipo novo de instituição 
plástica, cujo segredo a pós-modernidade 
possui, a meio caminho entre alojamento 
de jovens e a cultura, hospital-dia e asilo 
social, assimilável a espécies de parques 
de diversão escolar, está se instalando sob 
novos olhos (DUFOUR, 2005, p. 148).

Entretanto, a universalização do acesso 
ao ensino, a ampliação da oferta compulsória, 
o aumento do período de escolarização e, ao 
mesmo tempo, a crescente desestabilização 

da autoridade do professor, nos moldes já 
canonizados pela tradição escolar, assim como 
as difíceis relações entre gerações, vividas na 
escola, poderiam nos encaminhar a seguinte 
consideração: o que temos hoje, no âmbito da 
escola, é a fabricação de um indivíduo subtraído 
da função crítica e suscetível a uma identidade 
incerta. Porém, consideramos que tal afirmação 
é frágil, pois desconsidera as singularidades das 
relações que ocorrem na escola entre professores 
e alunos, as possibilidades de constituição 
de novos sentidos para função professor e 
para a função aluno. Não se trataria, pois, da 
falência da escola, da falência da autoridade 
docente e da falência da função aluno, mas 
da necessidade de problematizarmos nosso 
presente, nele percebermos suas contradições 
e seus desafios e percebermos os novos 
sentidos e as novas configurações que estão se 
constituindo, reforçando nossa concepção de 
crise como a possibilidade de criação de novas 
formas de vida. “A crise da escola, que pode estar 
na origem de uma nova escola, é, portanto, uma 
hipótese que exclui tanto o conformismo quanto 
o desejo de restauração”. (SOUZA, 2003, p. 20).
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Resumo

As avaliações em larga escala, dependendo da área na qual estão 
sendo aplicadas, são responsáveis por orientar decisões importantes. 
Nos exames educacionais, os objetivos podem estar direcionados para 
as diferenças individuais, monitorando o desempenho dos estudantes 
em diversas situações, como também para a apreciação de programas 
ou de projetos educacionais, subsidiando ou justificando alguma ação 
na esfera política. A validade das medidas e suas interpretações são de 
suma importância, com consequências que podem afetar a população 
envolvida e até mesmo a sociedade.  As questões consideradas 
fundamentais para uma avaliação em larga escala eficiente consistem 
em validade, confiabilidade, comparabilidade e justiça. Esses termos 
devem ser considerados sempre que decisões de valores são tomadas 
com base nas avaliações. São feitas considerações sobre os conceitos 
de validade e de confiabilidade e a relação existente entre eles. A 
comparação entre avaliações com itens abertos consiste atualmente 
em uma das questões de maior preocupação para os especialistas, fato 
esse provocado pela intensificação da utilização de matrizes comuns 
de referência desenvolvidas para orientar os currículos em todos os 
níveis de ensino em diversas nações. Discute-se também a justiça nas 
avaliações, que está relacionada com a igualdade de condições a todos 
os seus participantes. Uma avaliação de qualidade deve permitir às 
pessoas oportunidades  de respostas que assegurem inferências corretas 
sobre seu desempenho em relação ao construto medido. O objetivo 
deste trabalho é descrever as principais teorias presentes nas avaliações 
em larga escala, fornecendo subsídios para uma correta interpretação 
dos conceitos envolvidos em seus processos.
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Abstract

Large-scale assessments may guide important decisions depending 
on the area in which they are applied. In educational exams, 
objectives may focus on individual differences, monitoring the 
performance of students in different contexts, as well as on the 
assessment of educational programs or projects, supporting or 
justifying actions in the political sphere. The validity of the 
measures and their interpretation are of paramount importance, 
as their consequences may affect the population involved and 
even the whole society. The key issues for large-scale assessment 
are validity, reliability, comparability, and fairness. These terms 
should be considered whenever value decisions are made based on 
the assessments. This article discusses the concepts of validity and 
reliability, as well as the relationship between them. The comparison 
of assessments with construct-response items is currently an issue of 
great concern to experts, due to the increased use of shared reference 
matrices developed to guide curricula at all educational levels in 
several nations. This article also discusses fairness in evaluations, 
which is related to the requirement to ensure equal conditions 
to all participants. Quality assessment should provide all with 
opportunities for responses which ensure correct inferences about 
their performance in relation to the construct measured. The aim 
of this article is to describe the main theories present in large-scale 
assessments, providing information for the correct interpretation of 
the concepts involved in their processes. 
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Introdução

Os processos avaliativos possuem dife-
rentes objetivos, como classificação de candi-
datos com a finalidade de aprovação para um 
emprego ou vaga de escola, determinação do 
grau de habilidade para uma atividade especí-
fica, entre outras. As informações provenientes 
das avaliações auxiliam as decisões pessoais ou 
da esfera pública. É por essa razão que as ava-
liações devem ser confiáveis.

No âmbito educacional, as avaliações em 
larga escala são aquelas elaboradas e aplicadas 
para um grande número de pessoas e possuem 
objetivos diferentes das avaliações aplicadas 
dentro da sala de aula. Elas exercem uma forte 
influência sobre as políticas educacionais e  os 
currículos nos diversos níveis de ensino em todo 
o mundo. Portanto, é evidente a  importância 
de examinar as variáveis envolvidas na 
construção, aplicação e pontuação desses 
exames (BEHIZADEH; ENGELHARD, 2011; 
SCARAMUCCI, 2011; BESSA, 2007).

São frequentemente designados na li-
teratura como avaliações de desempenho os 
testes que necessitam do julgamento de avalia-
dores especialistas (ENGELHARD, 2013; ECKES, 
2011). Essa classe de avaliações é utilizada em 
uma variedade de áreas, por exemplo, em com-
petições esportivas em que os atletas executam 
uma série de exercícios na presença de especia-
listas que julgam a qualidade da apresentação 
com base em critérios preestabelecidos. Os tes-
tes com itens de respostas abertas, para os quais 
o indivíduo pode elaborar uma resposta escrita, 
são também avaliações de desempenho, pois 
necessitam de especialistas para corrigir as res-
postas. Nessa categoria, enquadram-se também 
as redações dos vestibulares e de outros concur-
sos, testes orais e entrevistas para seleção.

Para maior simplicidade e uniformidade 
na denominação, as avaliações com itens de res-
postas abertas serão referidas neste trabalho sim-
plesmente como avaliações com itens abertos.

No Brasil, as avaliações com itens abertos 
mais utilizadas nos exames educacionais e 

de seleção em larga escala são as avaliações 
das disciplinas do ensino médio de exames 
vestibulares de algumas instituições e a prova 
de redação também presente nos exames 
vestibulares, no ENEM (Exame Nacional do 
Ensino Médio) e em alguns concursos públicos 
e privados para suprir vagas de trabalho. Além 
desses exemplos, outras avaliações com itens 
abertos não são muito comuns no Brasil. Para 
exemplificar, podem-se citar algumas poucas 
edições do Sistema de Avaliação da Educação 
Básica (SAEB) e do Programa Internacional de 
Avaliação de Alunos (PISA) que utilizam itens 
abertos para avaliar a linguagem e a matemática 
(KLEIN; FONTANIVE, 2009).

A avaliação com itens abertos tem sido 
considerada uma área problemática desde a 
década de 1920, quando os primeiros estudos 
avaliavam aspectos limitados do desenvolvi-
mento e da fluência na escrita. Entretanto, so-
mente a partir da década de 1950, professores 
e pesquisadores intensificaram as buscas por 
métodos capazes de produzir validade e con-
fiabilidade para essas avaliações1 (BEHIZADEH; 
ENGELHARD, 2011; HAMP-LYONS, 2004; 
HUOT, 1990).

A qualidade das avaliações, de certa for-
ma, é comumente alcançada e relatada em termos 
desses conceitos e, nas últimas décadas, tem ha-
vido uma alternância quanto à sua importância. 
Dependendo dos pesquisadores e do período con-
siderado, um destes conceitos foi privilegiado em 
detrimento do outro (YANCEY, 1999).

Além da validade e da confiabilidade, 
outras duas questões são consideradas 
fundamentais para uma avaliação eficiente: a 
comparabilidade entre avaliações distintas e a 
justiça. A primeira diz respeito à possibilidade 
de comparar resultados provenientes de 
diferentes administrações de uma avaliação, o 
que é essencial para a obtenção de indicadores 
de tendências de desempenho acadêmico, 
importantes tanto para a utilização nas 

1- Os conceitos de validade e de confiabilidade serão discutidos no 
decorrer deste trabalho.
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esferas políticas quanto em polos educacionais 
(ELLIOTT, 2013; HAERTEL; LINN, 1996).

A comparação entre testes que 
utilizam itens de múltipla escolha encontra-se 
estabelecida e vem sendo amplamente utilizada 
em avaliações em muitos países. Como exemplos 
brasileiros estão o ENEM e o SAEB; por outro 
lado, a comparação entre as avaliações com itens 
abertos é mais difícil de ser alcançada. Entre os 
motivos está o fato de os testes serem menos 
padronizados e envolverem menos itens e de 
serem, na maioria, pontuados por avaliadores 
humanos (ECKES, 2011; ENGELHARD, 2013). 
Uma avaliação em larga escala internacional 
que proporciona comparações é o PISA. A 
finalidade é confrontar as proficiências dos 
alunos dos países participantes para produzir 
indicadores que contribuam para a discussão 
da qualidade da educação, de modo a subsidiar 
políticas de melhoria do ensino básico.

O termo justiça no desenvolvimento e 
utilização das avaliações educacionais refere-
se à questão da tendenciosidade. Esse conceito 
está relacionado com a equidade do teste ou 
a possibilidade de garantir oportunidades 
iguais a todos os participantes (ETS, 2009). 
A justiça (equidade) baseada apenas em 
comparações diversas entre grupos, avaliações 
etc. é frequentemente rejeitada pela comunidade 
científica, uma vez que as diferenciações 
podem ocorrer devido a fatores que invalidam 
as análises e os julgamentos dos resultados 
observados. Os problemas relacionados com 
a justiça nas avaliações envolvem questões de 
política educacional que refletem tensões sociais 
e interesses de natureza diversa (BESSA, 2007).

A finalidade deste artigo é destacar os 
procedimentos essenciais necessários para que 
as avaliações em larga escala com itens abertos 
sejam desenvolvidas de acordo com padrões 
atuais de qualidade, que envolvem questões 
essenciais para a avaliação, a saber, validade, 
confiabilidade, comparabilidade e justiça.

Segundo Messick (1996), os conceitos 
de validade, confiabilidade, comparabilidade 
e justiça, fundamentais para uma avaliação 

eficiente, não se resumem apenas a princípios de 
medição; são valores sociais com significado, e 
devem ser considerados sempre que decisões de 
valores são tomadas com base nas avaliações. 
Esses conceitos são descritos a seguir.

Validade

O conceito de validade vem sendo pro-
posto e modificado desde os anos 1920, con-
sistindo, juntamente com o de confiabilidade, 
provavelmente os conceitos mais polêmicos da 
área de avaliação. Iniciou-se com a definição 
proposta por Kelley (1927, p. 14): “um teste é 
válido se mede o que pretende medir”. Apesar 
dessa definição ter sido publicada pela primei-
ra vez há quase um século, ela ainda é muito 
utilizada (HAMP-LYONS, 2011; BEHIZADEH; 
ENGELHARD; 2011; PASQUALI, 2007; YANCEY, 
1999). Esse conceito de validade é centro de 
muitas críticas. A principal delas é que, desse 
modo, a validade consiste em uma característica 
ou qualidade do teste, não levando em conside-
ração o significado dos escores ou as consequ-
ências sociais e políticas do uso dos resultados 
(SCARAMUCCI, 2011). Tal crítica data de 1955, 
quando Cronbach e Meehl escreveram que a va-
lidade não se refere apenas a uma propriedade 
do teste, mas também às interpretações da sua 
pontuação (BORSBOOM; MELLENBERG; VAN 
HEERDEN, 2004).

Mais de trinta anos depois, Messick, 
em 1989, propôs o conceito de validade, 
considerado, nos dias de hoje, o modo moderno 
de entender a validade:

A validade é um julgamento avaliativo 
integrado do grau em que as evidências 
empíricas e teóricas sustentam a adequação 
e a qualidade das inferências e ações com 
base nos resultados de testes ou em outros 
meios de avaliação (MESSICK, 1989, p. 13, 
tradução nossa)2.

2- No original em inglês, “Validity is an integrated evaluative judgment of 
the degree to which empirical evidence and theoretical rationales support 
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Assim, esse conceito de validade consiste 
em saber se as interpretações e ações sobre os 
resultados dos testes são justificadas, tanto com 
base nas evidências científicas quanto nas con-
sequências sociais e éticas da utilização de teste. 
Assim, a teoria da validade passou gradualmente 
a tratar todas as questões relacionadas aos tes-
tes e a integrar todas em uma única definição 
(PASQUALI, 2007; BORSBOOM; MELLENBERG; 
VAN HEERDEN, 2004; BESSA, 2007).

Essa preocupação com as interpretações 
e a utilização dos resultados dos testes levanta 
a questão da legitimidade da incorporação das 
consequências do teste para sua validação. 
Uma grande controvérsia consiste na questão 
da responsabilidade dos desenvolvedores 
do teste pela sua utilização. As discussões 
sobre esse assunto resultaram na criação do 
termo validade consequencial, e também num 
aumento das discussões sobre o impacto ou 
efeito retroativo3 das avaliações em diferentes 
agentes envolvidos no processo avaliativo.

Esse conceito de validade proposto 
por Messick (1989) passou a ser utilizado por 
pesquisadores (SCARAMUCCI, 2011; MOSKAL; 
LEYDENS, 2000; CHAPELLE, 1999).  Mesmo 
assim, ainda não foi estabelecido o consenso. 
Pasqualli (2007) e Borsboom, Mellenberg e 
van Heerden (2004), entre outros, consideram 
que a teoria de validade assim estabelecida 
torna o processo confuso para os responsáveis 
pela elaboração de testes, pois resulta em uma 
sensação de que tudo que se refere aos testes é 
relevante, tornando difíceis as decisões quanto 
aos aspectos de maior ou de menor importância.

É por esse motivo e também pela 
simplicidade que, ainda hoje, o conceito 
formulado por Kelley (1927), “um teste é válido 
se mede o que foi proposto a medir”, é utilizado 
e considerado correto por muitos pesquisadores 
de renome, como Pasquali (2007), Borsboom, 
Mellenberg e van Heerden (2004) e Li (2003).

the adequacy and appropriateness of inferences and actions based on test 
scores or other modes of assessment” (MESSICK, 1989, p. 13).
3- Sobre efeito retroativo, ver Quevedo-Camargo (2014), Scaramucci 
(2004) e Alderson e Wall (1993).

Vários tipos ou visões de validade 
existem na literatura e não há consenso quanto 
aos nomes, definições e métodos utilizados 
para a medida da característica pretendida 
(SCARAMUCCI, 2011; PASQUALLI, 2007; 
JONSSON; SVINGBY, 2007). Alguns exemplos 
são: validade de construto, validade de 
conteúdo, validade de face, validade de critério, 
entre outros.

A validade de construto refere-se ao 
grau em que o instrumento de pontuação é 
capaz de distinguir  as habilidades (construtos) 
que se propõe a averiguar (PASQUALI, 2007). 
A validade de conteúdo refere-se à amostra 
do conteúdo abordado no teste, e se esse é 
relevante e representativo de todo o universo 
de conteúdo (PASQUALI, 2007; SCARAMUCCI, 
2011). A validade de face ou aparente consiste 
em se ter os conteúdos de um teste analisados 
por especialistas para determinar se eles são 
apropriados (PASQUALI, 2007). A validade de 
critério diz respeito a um critério externo ao teste, 
como a previsão de sucesso do participante no 
futuro ao desempenhar tarefas correlacionadas 
ao teste (KANE, 2012; SCARAMUCCI, 2011; 
PASQUALLI, 2007).

Para Moskal e Leydens (2000), um 
instrumento é validado pelo processo de 
acumulação de evidências que suportam a 
adequação das inferências feitas das respostas 
dos alunos ao serem avaliados, e normalmente 
três tipos de evidências são requeridas: a 
validade de conteúdo, de construto e de critério.

Chapelle (1999) e Jonsson e Svingby 
(2007) consideram que a validade refere-se à 
construção de um conceito unificador que incor-
pora os diferentes aspectos de validade. A vali-
dade de construto ocupa um lugar central, isto é, 
a validade de conteúdo e a validade de critério 
podem ser utilizadas como evidências para esta-
belecer uma imagem mais completa da validade.

No Brasil, pouco se sabe sobre a 
aceitação ou uso de um ou outro conceito de 
validade, principalmente porque as informações 
provenientes das instituições promotoras das 
principais avaliações em larga escala são raras. 



348348 Sônia F. L. TOFFOLI; Dalton F.  ANDRADE; Antonio C. BORNIA; Gladys QUEVEDO-CAMARGO. Avaliação com itens...

O psicometrista brasileiro Pasqualli, em artigo 
publicado em 2007, é claramente contrário 
ao conceito de validade proposto por Messick 
(1989), e assegura que os instrumentos de 
medidas são desenvolvidos com a finalidade 
de avaliar traços latentes (construtos); desse 
modo, a qualidade do teste deve ser dada em 
relação à medida obtida do construto, objetivo 
da aplicação do mesmo. Já a pesquisadora 
Scaramucci, parece defender a utilização do 
novo conceito de validade. Entretanto, faz 
algumas considerações quando afirma que

[...] somente podemos contabilizar como 
consequências de uma avaliação aquelas 
que realmente puderem ser atribuídas 
ao teste e a nada mais. O que nos coloca 
um problema de difícil solução: se as 
características desse instrumento interagem 
com outras forças na sociedade, como 
podemos separar o que é efeito de um teste 
de outras ações, tais como bom ensino, por 
exemplo? (SCARAMUCCI, 2011, p. 116).

Bessa (2007) ressalta que o novo conceito 
de validade proporcionou análises mais claras 
sobre o conteúdo dos testes e que as avaliações 
passaram a ser projetadas minuciosamente, 
de modo a contemplar a congruência dos 
elementos que as compõem, contribuindo 
assim, ao argumento de validade.

Embora existam poucas informações 
sobre esse debate no Brasil, pode-se intuir 
a não unanimidade para a adoção do novo 
conceito de validade, que inclui, como parte das 
evidências para a validação, as consequências 
das avaliações no ensino e aprendizagem, na 
política educacional, entre outras, apesar do 
reconhecimento por parte dos pesquisadores da 
importância dessas evidências.

Confiabilidade

O conceito de confiabilidade refere-se 
à consistência dos escores de avaliação. Isso 
significa que é esperado que um indivíduo 

alcance o mesmo resultado independentemente 
da ocasião em que este respondeu ao teste.

A confiabilidade de um teste, na visão 
de psicometristas como Guilford (1954) e Lord, 
Novick e Bimbaum (1968), é definida como 
uma correlação entre o escore verdadeiro e o 
observado. Assim, a confiabilidade é dependente 
do conceito de erro de medição, uma vez 
que o escore observado é o escore verdadeiro 
acrescido de um erro (LI, 2003). O grau de erro 
de medição está inversamente relacionado com 
o grau de confiabilidade: quanto maior for o 
erro, menor é a confiabilidade do teste, e vice-
versa. Inferências baseadas em resultados de 
testes com confiabilidade pequena ou zero 
terão pouco valor, porque as pontuações são 
resultados de medição com erro muito alto ou 
total. Por essa razão, a validade é dependente 
da confiabilidade (SLOMP; FUITE, 2005).

Os resultados das avaliações de desem-
penho, especialmente da escrita, não dependem 
apenas do nível de habilidade dos indivíduos 
quanto ao construto avaliado e da dificuldade 
das tarefas; dependem também da severidade 
dos avaliadores que julgam os desempenhos e da 
estrutura da escala de classificação.

Um dos principais problemas nessas 
avaliações é a pontuação de um mesmo 
desempenho com graus diferentes de severidade. 
Quando existem vários avaliadores, seria ideal se 
todos atribuíssem exatamente a mesma pontuação 
para os mesmos desempenhos observados, 
condição principal para se ter confiabilidade de 
pontuação. Entretanto, são muitos os fatores que 
podem causar variabilidade nessas pontuações, 
especialmente quando se trata dos testes 
com itens abertos. As características pessoais 
dos avaliadores, como cultura, experiências, 
expectativas, estilo de correção, entre outras, 
podem influenciar a pontuação das tarefas. 
Esses fatores podem ser tão importantes para a 
pontuação quanto a qualidade da resposta escrita 
pelo examinando (ENGELHARD, 2013; ECKES, 
2011; MYFORD; WOLFE, 2004).

Outra questão que interfere na obtenção 
de bons índices de confiabilidade é a tendência 
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dos avaliadores em julgamentos sistemáticos 
dos desempenhos avaliados. Essas tendências 
são comportamentos frequentemente relatados 
nas pesquisas e são consideradas componentes 
geradores de erros importantes na pontuação 
de tarefas escritas (ENGELHARD, 2013; ECKES, 
2011; MYFORD; WOLFE, 2004). Alguns dos 
efeitos são: efeito da severidade, que é a ten-
dência a avaliar de maneira muito exigente ou 
muito branda em comparação com a pontuação 
atribuída por outros avaliadores ou em compa-
ração com classificações preestabelecidas como 
referência; o efeito halo, que ocorre quando os 
avaliadores não conseguem distinguir entre um 
número de categorias conceitualmente distintas 
e avaliam o desempenho da pessoa com base 
em uma impressão geral, fazendo com que di-
ferentes desempenhos possam obter a mesma 
pontuação; o efeito de tendência central, carac-
terizado por estabelecer classificações perto do 
ponto médio da escala, evitando classificações 
nos extremos da escala; o efeito de aleatorie-
dade, que é a tendência do avaliador a aplicar 
uma ou mais categorias da escala de maneira 
inconsistente com o modo como os outros ava-
liadores aplicam a mesma escala. O avaliador 
que possui essa tendência é demasiadamente 
inconsistente no uso da escala, apresentando 
maior variabilidade aleatória que o esperado na 
avaliação (MYFORD; WOLFE, 2004).

Duas formas de confiabilidade normal-
mente são consideradas em avaliações: a inte-
ravaliador, em que os avaliadores concordam 
entre si em suas notas, e a intra-avaliador, em 
que cada avaliador atribui a mesma pontuação 
para um desempenho avaliado em ocasiões dis-
tintas (MOSKAL; LEYDENS, 2000).

A confiabilidade interavaliador ou con-
fiabilidade entre examinadores independentes 
(sem discussão ou colaboração) é considerada 
atualmente a característica mais importante da 
avaliação com itens abertos. No entanto, é uma 
condição necessária, mas não suficiente para a 
validade. Isso significa que, sem um nível sufi-
ciente de acordo entre avaliadores, um procedi-
mento de avaliação escrita não pode ser válido 

(HUOT, 1996). Por esse motivo, historicamente, 
a confiabilidade tem dominado a literatura so-
bre as avaliações escritas, pois só após o de-
senvolvimento de procedimentos e critérios de 
pontuação e de treinamento de avaliadores é 
que a avaliação da escrita tornou-se psicome-
tricamente viável (HUOT, 1996).

Para garantir melhores índices de 
confiabilidade, geralmente são utilizados 
critérios de pontuação na forma de rubricas. 
Elas são esquemas descritivos desenvolvidos 
com a finalidade de detalhar como a pontuação 
deve ser atribuída, orientando as análises 
dos produtos ou processos elaborados pelos 
participantes da avaliação (MOSKAL; LEYDENS, 
2000). Assim, as rubricas são utilizadas para 
diminuir a subjetividade na atribuição de notas 
e guiar os avaliadores para que alcancem uma 
pontuação confiável no julgamento de uma 
habilidade, proporcionando resultados melhores, 
o que é desejado para os avaliadores e para os 
participantes, independentemente de a avaliação 
ocorrer em ambiente escolar ou em larga escala 
(ECKES, 2011; JONSSON; SVINGBY, 2007).

O ENEM divulga anualmente um guia 
para informar ao participante a metodologia 
utilizada para a correção da redação e discorre 
sobre as competências avaliadas, as rubricas 
de pontuação e a escala. O PISA disponibiliza 
os critérios para a correção de alguns itens 
liberados para a divulgação, isso porque os 
itens de suas provas fazem parte de um banco 
de itens e podem ser repetidos em outras 
edições da avaliação. Esses documentos podem 
ser conferidos e são exemplos importantes de 
critérios de pontuação aplicados em avaliações 
em larga escala no Brasil (BRASIL, 2013, 2014).

Comparabilidade

A comparação entre avaliações com 
itens abertos consiste atualmente em uma 
das questões de maior preocupação para 
os especialistas, devido à intensificação da 
utilização de matrizes comuns de referência 
desenvolvidas para orientar os currículos em 
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todos os níveis de ensino, em países da Europa, 
nos Estados Unidos, na Austrália, no Brasil, 
entre outros (HAMP-LYONS, 2004).

A comparabilidade diz respeito à validade 
das inferências sobre comparações que são 
feitas com base em resultados de avaliações. Os 
estudos sobre comparabilidade entre avaliações 
são comuns na maioria dos países como, por 
exemplo, Fontanive et al (2010) no Brasil, Jeferry 
(2009) nos Estados Unidos e Elliott (2011) na 
Inglaterra. Entretanto, no Reino Unido, há um 
esforço por parte dos pesquisadores em busca 
de uma definição de comparabilidade que seja 
aceita e utilizada em todas as situações, uma 
vez que a comparabilidade é uma área cercada 
por suposições e por disputas metodológicas 
e considerada por alguns um terreno estéril, 
fadado ao fracasso (ELLIOT, 2013).

No campo das avaliações, quando se 
fala em comparabilidade, o pensamento incide 
sobre os processos pelos quais os resultados 
dos testes são traduzidos em normas ou 
padrões interpretáveis. Diferentes definições 
de comparabilidade podem ser encontradas na 
literatura, assim como são várias as técnicas 
para a sua determinação ou acompanhamento. 
Basicamente, três abordagens são comumente 
utilizadas para julgamento do padrão 
especificado para os exames: (1) em termos 
de critérios de desempenho, a qual considera 
apenas as características do teste; (2) em 
termos de normas estatísticas, a qual leva em 
conta o desempenho dos examinandos de uma 
população; e (3) em termos do desempenho 
em relação ao construto comum (COE, 2010). 
A ideia de um estudo empírico definitivo sobre 
a comparabilidade é um desafio que dependerá 
fortemente da definição adotada para apoiar 
a validade da técnica particular utilizada para 
o seu monitoramento (COE, 2010; POLLITT; 
AHMED; CRISP, 2007).

Embora existam diferentes formas 
e concepções de comparabilidade, elas 
geralmente podem ser enquadradas em uma 
das três abordagens mencionadas. Por meio 
das definições e discussões sobre cada uma 

dessas abordagens, são estabelecidas também 
as consequências e implicações que essas 
concepções têm sobre os termos dificuldade 
e padrão, que muitas vezes, são usados com 
objetivos diferentes.

A concepção de comparabilidade de 
desempenho é baseada no julgamento dos 
padrões de um exame, considerando apenas 
os resultados observados. Nesse contexto, a 
dificuldade é estabelecida por análises das 
exigências feitas ao participante da avaliação. 
As notas provenientes de dois exames diferentes 
são tomadas como equivalentes quando 
representam níveis comparáveis de desafio, 
complexidade ou habilidades necessárias. 
Nessa concepção, o julgamento do desempenho 
padrão é feito de acordo com a natureza e o 
nível de exigências que são necessárias para 
alcançá-lo, independentemente do número de 
indivíduos que o alcançou (COE, 2010).

A principal limitação dessa abordagem 
é que, muitas vezes, não é possível observar 
diretamente as habilidades demandadas e os 
níveis de desafio que devem ser deduzidos a 
partir dos fenômenos apresentados. Por isso, 
frequentemente são necessários conhecimentos 
ou suposições sobre o contexto da avaliação, 
o que torna as inferências problemáticas e 
complexas (POLLITT; AHMED; CRISP, 2007).

Segundo a concepção de comparabilidade 
estatística, o padrão depende essencialmente 
da probabilidade de ele ser atingido. Embora 
possam ser considerados outros fatores, como 
as exigências do exame ou a qualidade do 
desempenho, a comparabilidade estatística deve 
ser julgada sem que, necessariamente, esses ou 
outros fatores sejam incorporados às normas 
dos exames (COE, 2010). Nessa concepção, 
a dificuldade de diferentes exames é vista 
em termos da probabilidade de sucesso dos 
candidatos em cada um deles. Dizer que o exame 
A é “mais difícil” que o exame B não significa 
fazer referência às exigências de cada um dos 
exames – como as competências e habilidades 
necessárias para o sucesso nesses exames –, 
mas referir-se simplesmente ao fato de que um 
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aluno típico tem maior probabilidade de obter 
um determinado grau no exame B do que ele 
teria no exame A. Por aluno típico entende-se 
aquele que pertence à população para a qual o 
exame foi desenvolvido. Nesse contexto, típico 
pode significar comparável, no sentido de que 
os elementos do grupo possuem um determinado 
conjunto de características. Desse modo, o exame 
A é mais difícil que o exame B se os indivíduos 
com as mesmas características tendem a alcançar 
notas mais baixas nele (COE, 2010).

A limitação fundamental desse método é 
que ele considera apenas os fatores determinados 
pelos exames que estão sendo comparados. 
Entretanto, o desempenho do estudante nesses 
exames é afetado por uma ampla gama de 
fatores, como a quantidade de tempo de 
estudos, a qualidade do ensino, a motivação 
dos alunos para os conteúdos verificados nos 
exames, entre outros, e, a menos que todos 
esses fatores sejam controlados de forma eficaz, 
as análises estatísticas podem gerar conclusões 
equivocadas (COE, 2010; NEWTON, 2007).

Na concepção de comparabilidade 
de construto, deve ser possível relacionar o 
construto que partilham, pelo menos até certo 
ponto. As notas provenientes de diferentes 
exames podem ser interpretadas como indicando 
o desempenho do participante em relação ao 
mesmo traço latente ou construto (COE, 2010).

De acordo com a concepção de 
comparabilidade de construto, a dificuldade 
refere-se ao nível de desempenho alcançado 
em relação ao construto avaliado. Por exemplo, 
em vez de dizer que o exame A é “mais difícil” 
do que o exame B, deve-se dizer que um 
determinado grau no exame A indica um maior 
nível de habilidade do que esse mesmo grau 
indicaria no exame B (COE, 2010).

Essa ideia é um conceito central da Teoria 
de Resposta ao Item (TRI), cuja técnica é utiliza-
da em muitas nações em exames em larga escala 
(ANDRADE; TAVARES; VALLE, 2000). Dois exem-
plos importantes de aplicação da TRI em avalia-
ções em larga escala no Brasil, mas somente com 
itens de múltipla escolha, são o ENEM e o SAEB.

As avaliações sobre a habilidade 
da expressão escrita e as diversas formas 
de comparação entre essas avaliações têm 
recebido muita atenção. Entre os estudos 
que abordam essas avaliações, estão os que 
tratam da dificuldade de tarefas utilizadas em 
testes de proficiência em inglês como segunda 
língua (HAMP-LYONS; MATHIAS, 1994), da 
determinação do grau de dificuldade em uma 
tarefa de escrita e da confiabilidade da pontuação 
(SUDWEEKS; REEVE; BRADSHAW, 2005) e o 
estudo sobre a validade e a generabilidade do 
tema em teste de inglês como segunda língua 
(LEE; ANDERSON, 2008; PAGANO et al., 2008). 
Esses são apenas alguns exemplos, embora seja 
possível encontrar estudos com uma grande 
variedade de finalidades e enfoques distintos 
sobre a comparabilidade de avaliações da escrita. 
No entanto, as provas de redação dos exames 
vestibulares e do ENEM podem ser consideradas 
as principais avaliações da escrita em larga 
escala do Brasil. Mesmo assim, a maioria desses 
exames é cercada de segredos, e pouco se sabe 
sobre os processos envolvidos e que resultam 
em um escore final para o candidato. Segundo 
Vicentini (2011), Scaramucci (2004) e Vianna 
(2003), deveria haver mais estudos sobre a 
eficácia dessas avaliações brasileiras.

Embora a comparação entre avaliações 
com itens abertos ainda suscite desconfianças 
e polêmicas, exemplos das vantagens da 
comparabilidade de testes são comuns em todo 
o mundo.

Na Europa, nos anos 1990, houve o 
desenvolvimento de um número significativo 
de quadros comuns de referência4 para orientar 
os currículos e promover uma espécie de perfil 
comum da aprendizagem, tanto no âmbito 
institucional, como nacional, ou mesmo 
internacional. Além disso, a natureza multilíngue 
da população pertencente à União Europeia e o 
intercâmbio de pessoas motivadas por trabalho 
ou estudos levaram ao desenvolvimento de um 

4- Exemplos de utilização de quadros comuns de referência: University 
of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) e Association of 
Language Testers in Europe (ALTE).
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quadro europeu comum de referência para as 
línguas europeias (HAMP-LYONS, 2011, 2004).

Nos Estados Unidos, apesar de haver 
inúmeros exemplos de aplicação e estudos 
sobre comparabilidade, pesquisas recentes 
destacam um anseio dos pesquisadores para 
maior uniformidade nas normas acadêmicas no 
país (JEFFERY, 2009).

A comparabilidade está presente no 
sistema de ensino britânico desde o início do 
século XX, mas, nas últimas décadas, tem-se 
buscado formas de garantir que os padrões de 
ensino para a educação básica e também de 
seleção para as universidades se mantenham 
constantes de ano para ano. À medida que 
os exames se tornaram mais competitivos, as 
exigências de consistência nas pontuações e 
de comparabilidade provocaram, na Inglaterra, 
uma série de iniciativas, como um sistema 
nacional de currículo e avaliação, a utilização 
de exames em larga escala para avaliar a 
eficácia dos sistemas de ensinos, a regulação do 
sistema de ensino, entre outras. A modernização 
do sistema de exames da Inglaterra está sendo 
desenvolvida e a comparabilidade consta como 
um requisito essencial (TATTERSALL, 2007).

Para atender a essa demanda por 
comparabilidade, muitos trabalhos estão 
sendo desenvolvidos, visando a uniformizar o 
significado de comparabilidade e da dificuldade 
dos exames (ELLIOTT,  2013; BAIRD, 2007; 
NEWTON, 2007, 2008; POLLITT, AHMED; 
CRISP, 2007),  os métodos estatísticos (ELLIOT, 
2013), as normas e padrões comuns (COE, 2010; 
BAIRD, 2007), as metodologias e as definições 
sobre comparabilidade (TATTERSALL, 2007; 
ELLIOTT, 2011), entre outros exemplos.

O Brasil, apesar de timidamente, também 
tem acompanhado essa tendência mundial por 
comparações entre resultados das avaliações 
educacionais em larga escala em diversas áreas. 
Entre os estudos pioneiros estão Bessa e Mettel 
(1965), que procuraram estabelecer comparações 
entre as notas obtidas em exames vestibulares 
e os escores obtidos previamente pelo grupo de 
candidatos nos testes do Differential Aptitude 

Tests (DAT – adaptação do ISOP-FGV), que 
eram utilizados na época para orientação 
educacional. Bessa (1980) estudou a associação 
entre as notas de um grupo de candidatos 
ao exame vestibular com o desempenho 
desse grupo no curso de Engenharia. Silveira 
(1996) analisou as correlações existentes entre 
avaliações elaboradas com itens objetivos e 
itens abertos utilizados no exame do vestibular 
da Fundação Universitária para o Vestibular 
(FUVEST), que contavam com testes de itens 
objetivos na primeira fase e testes com itens 
abertos na segunda fase. Silveira e Pinnent 
(2001) pesquisaram as correlações entre provas 
de admissão a duas universidades às quais um 
mesmo grupo de candidatos foi submetido à 
mesma época.

Além de pesquisas sobre os exames 
vestibulares, também existem trabalhos sobre 
comparações diversas envolvendo outras 
avaliações em larga escala nacionais. Andrade 
(2001) elaborou um trabalho no qual aplica a 
TRI para estabelecer três formas de equalização 
(ligação) de diferentes populações para obtenção 
dos parâmetros dos itens e da habilidade dos 
participantes em uma mesma escala. Fez 
estudos de simulação e também uma aplicação 
prática dos resultados na análise do Sistema de 
Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de 
São Paulo (SARESP) dos anos de 1996 e 1997. 
Bonamino, Coscarelli e Franco (2002) realizaram 
uma comparação das habilidades de leitura que 
foram avaliadas nas provas do SAEB edição 
de 1999 e do PISA edição de 2000. Klein et al. 
(2008) fazem comparações entre os resultados 
dos desempenhos em Língua Portuguesa e em 
Matemática dos alunos da 4ª e 8ª séries do ensino 
fundamental e da 3ª série do ensino médio das 
escolas mantidas pela Fundação Bradesco com 
resultados provenientes das avaliações Prova 
Brasil e SAEB.

Outros exemplos de estudos brasileiros 
nessa linha de pesquisa podem ser encontrados 
nas principais bases de buscas. Entretanto, 
percebe-se a inferioridade quanto ao número 
e quanto à qualidade de pesquisas em 



353Educ. Pesqui., São Paulo, v. 42, n. 2, p. 343-358, abr./jun. 2016.

comparação com os trabalhos desenvolvidos no 
exterior. Na prática, a qualidade das avaliações 
em larga escala só deve ser alcançada se aliada 
ao desenvolvimento científico.

Justiça

Uma avaliação de qualidade deve 
permitir aos participantes condições de respostas 
que assegurem inferências corretas sobre seu 
desempenho em relação ao construto medido. 
As questões sobre justiça estão relacionadas com 
a equidade da avaliação ou a possibilidade de 
garantir aos participantes oportunidades iguais. 
Para isso, os instrumentos devem ser apropriados 
para os vários grupos que serão testados.

A American Educational Research 
Association (AERA) e a American Psychological 
Association (APA) estabelecem que todos 
os examinandos devem ter oportunidade de 
demonstrar a sua proficiência em relação ao 
construto medido pelo teste. A validade do teste 
depende dessa oportunidade que, por sua vez, 
depende principalmente dos itens.

Há princípios estabelecidos que se 
destinam a auxiliar as pessoas responsáveis 
pelo desenvolvimento de avaliações a 
entenderem melhor o conceito de equidade na 
avaliação, evitando-se, desse modo, a inclusão 
de conteúdos ou imagens que possam provocar 
injustiças aos participantes ou abordagens de 
temas que suscitem polêmicas ou que possuam 
conteúdos considerados sexistas, racistas, 
ofensivos ou inapropriados (BRASIL, 2010;  
ETS, 2009).

É necessária, também, a preocupação 
com grupos de examinandos considerados 
minoritários, como os raciais, os deficientes 
visuais e auditivos, e os de pessoas idosas. Esses 
grupos são significativamente mais afetados 
por fontes de variância construto-irrelevante 
do que a população-alvo, o que diminui a 
justiça, a equidade e a validade do teste. As 
fontes de variância construto-irrelevante são 
identificadas por afetar pessoas diferentes de 
formas diferentes (ETS, 2009).

Deficiências podem prejudicar a 
capacidade da pessoa de demonstrar seu 
conhecimento sobre algum construto avaliado. 
Assim, testes não projetados com a inclusão em 
mente não podem distinguir adequadamente 
os que possuem determinada habilidade, mas 
que são afetados por características do teste, 
daqueles que simplesmente não possuem tal 
habilidade. Portanto, deve-se buscar melhorar 
a validade dos testes e promover a justiça para 
todos os participantes das avaliações em larga 
escala (JOHNSTONE et al., 2008).

São muitos os fatores que podem 
prejudicar a justiça nas avaliações em 
larga escala. Por isso, são necessárias mais 
investigações para determinar o modo como 
os diferentes elementos de um instrumento de 
avaliação afetam os participantes.

Discussão e conclusão

Nas avaliações educacionais, os obje-
tivos podem estar direcionados para as dife-
renças individuais, avaliando o desempenho 
dos estudantes em diversas situações, como 
também para a avaliação de programas ou de 
projetos educacionais, subsidiando ou justifi-
cando alguma ação na esfera política. Não se 
pode deixar de destacar o efeito retroativo das 
avaliações, ou seja, seu impacto  no ensino e 
quanto tal impacto pode servir de guia para 
a instrução em sala de aula (SCARAMUCCI, 
2004, 2011; QUEVEDO-CAMARGO, 2014; 
ALDERSON; WALL 1993). Desse modo, a vali-
dade das medidas e suas interpretações são de 
suma importância, com consequências para a 
população envolvida e até mesmo a sociedade. 
O desenvolvimento de novas metodologias de 
medição e avaliação que resultem em medidas 
de maior precisão torna-se cada vez mais im-
portante (HAMP-LYONS, 2002, 2011).

Neste trabalho, procurou-se fornecer uma 
visão geral das tendências sobre os conceitos 
de validade, confiabilidade, comparabilidade 
e justiça nas avaliações em larga escala. No 
entanto, pesquisadores da área de avaliação 
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reconhecem que não há metodologia simples 
que assegure a qualidade da avaliação.

Atualmente, o conceito de validade 
proposto por Messick (1989) é amplamente 
aceito. Apesar disso, os aspectos práticos 
para a determinação da validade e da 
confiabilidade dos processos avaliativos ainda 
são problemáticos e, segundo os pesquisadores 
da área, não possuem solução simples.

McNamara (2000) caracteriza a validade 
como uma avaliação da própria avaliação 
e a define como o processo para investigar 
os procedimentos pelos quais decisões são 
tomadas a partir das inferências feitas sobre os 
resultados do teste:

A validação de um teste envolve o pensar 
na lógica do teste, especialmente em seu 
design e em suas intenções, e também 
envolve olhar para as evidências empíricas 
– os fatos – que emergem dos dados 
advindos de um julgamento do teste ou de 
administrações operacionais. Se não houver 
procedimentos de validação disponíveis, há 
potencial para parcialidades e injustiças. 
Esse potencial é significativo em proporção 
ao que está em jogo5 (McNAMARA, 2000, 
p. 48, tradução nossa).

As inferências sobre os resultados da 
avaliação frequentemente vão além dos desem-
penhos observados. Os resultados dos testes não 
são utilizados simplesmente para relatar como 
um indivíduo se saiu ao responder alguns itens 
em determinado momento e sob certas condi-
ções. Ao contrário, são usados para apoiar afir-
mações diversas, como afirmar que um indiví-
duo possui certo nível de habilidade em algum 
construto ou alguma probabilidade de sucesso 
em um programa educacional. Essas afirmações 
geralmente não são evidentes nas avaliações. É 

5- No original em inglês: Test validation similarly involves thinking about the 
logic of the test, particularly its design and its intentions, and also involves 
looking at empirical evidence – the hard facts – emerging from data from test 
trials or operational administrations. If no validation procedures are available 
there is potential for unfairness and injustice. This potential is significant in 
proportion to what is at stake (McNAMARA, 2000, p. 48).

necessário examinar a plausibilidade das afir-
mações com base nos resultados dos testes para 
validar as interpretações e utilizações desses re-
sultados (KANE, 2012).

 Atualmente, há uma forte tendência 
para que as avaliações estejam mais direciona-
das para a avaliação da aprendizagem, no lugar 
dos testes tradicionais de conhecimentos, o que 
tem intensificado o interesse pelas avaliações 
de desempenho. Acredita-se que os testes com 
itens de respostas abertas podem reproduzir ati-
vidades relacionadas ao mundo real do estu-
dante, já que a aprendizagem é um produto do 
contexto em que ocorre (JONSSON; SVINGBY, 
2007; MESSICK, 1996). Assim, esse tipo de ava-
liação pode refletir melhor a complexidade da 
realidade e fornecer dados mais válidos sobre a 
competência da pessoa que está sendo avaliada 
(DARLING-HAMMOND; SNYDER, 2000).

 Nas avaliações de desempenho, são 
muitos os fatores que podem afetar a medida 
do desempenho das pessoas ao executar a tare-
fa determinada no teste. Em primeiro lugar está 
a habilidade do examinando, mas a pontuação 
que ele receberá no exame não depende apenas 
da sua capacidade ou do conhecimento sobre o 
construto sendo medido. Depende também da 
severidade do avaliador, da dificuldade das ta-
refas, do formato da questão, do tema aborda-
do, dos critérios e da escala de pontuação e de 
outras variáveis que podem interferir em cada 
evento de avaliação em particular.

 Esses e outros fatores são frequente-
mente constatados em estudos relacionados com 
avaliações com itens abertos, principalmente 
nas avaliações da linguagem de primeira e se-
gunda língua. Alguns exemplos podem ser ob-
tidos nos trabalhos de Huang (2012), Gyagenda 
e Engelhard (2009), Jonsson e Svigby (2007), 
Sudweeks, Reeve e Bradshaw (2005). Entretanto, 
são poucas as pesquisas relatando resultados de 
avaliações em larga escala brasileiras, especial-
mente sobre as avaliações com itens abertos. Em 
se tratando das redações dos principais exames 
vestibulares e do ENEM, essa escassez é ainda 
maior. A maioria dos trabalhos ocorre na área 
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da linguística aplicada. Entretanto, são raras as 
pesquisas sobre a validade e a confiabilidade 
das avaliações, principalmente as proporciona-
das pelas instituições promotoras das avaliações. 
Sobre a redação do ENEM, as divulgações mais 
frequentes são as notícias da ocorrência de pro-
blemas relatados pela imprensa.

As exigências por avaliações desenvol-
vidas segundo padrões atuais de qualidade são 
primordiais. É necessário que as empresas pro-
vedoras de tais exames tenham conhecimento, 
atendam a esses padrões e comprovem a qua-
lidade de seus exames com monitoramentos 
constantes e pesquisas publicadas.
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Rendimiento académico e interacción sociocognitiva de 
estudiantes en un entorno virtualI

Ana BorgobelloII

Néstor Daniel RoselliII

Resumen

El objetivo de este estudio fue el análisis del rendimiento académico 
vinculado con las características de interacción sociocognitiva en un 
entorno virtual, en un curso con diseño híbrido o blended learning de 
nivel universitario. El caso sostuvo un diseño multi-método basado 
en una estrategia ecológica observacional y un cuestionamiento a 
mediciones tradicionales de rendimiento académico. Se analizaron 
los clics –entradas en distintas zonas del entorno- realizados en la 
plataforma para navegar en el entorno, los mensajes escritos en 
foros, las respuestas a un cuestionario sobre hábitos y opiniones 
y las calificaciones obtenidas en exámenes regulares. Los tres 
ejes de análisis fueron: 1) relación entre uso de la plataforma con 
calificaciones académicas, opiniones y hábitos; 2) construcción de 
perfiles de sujetos a partir de análisis de clases en relación a las 
variables anteriores; 3) características de los mensajes escritos en 
foros de cinco sujetos con alto y bajo rendimiento académico general. 
Los resultados muestran que 1) hubo diferencias significativas en las 
calificaciones y el agrado por utilizar la plataforma; 2) se distinguieron 
tres clases: uso bajo, medio y alto de plataforma con preferencias 
distintas en recursos, agrado al utilizarla, entre otros; 3) hubo 
diferencias notables en el contenido de los mensajes, especialmente en 
lo no estrictamente cognitivo.
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Abstract

This study aimed to analyze academic achievement associated 
with characteristics of sociocognitive interaction in a virtual 
environment in a blended learning university course. We 
performed a multi-method design based on ecological observations 
challenging the traditional measures of academic performance. 
We analyzed the number of clicks in different environment areas, 
written messages in forums, responses to a questionnaire about 
habits and opinions, and grades in regular examinations. The 
three analyses performed were: (i) relationship between platform 
use and academic grades, opinions and habits; (ii) student profiles 
with class analysis in relation to the previous variables; (iii) 
characteristics of messages written by five students with high and 
low academic performance. The results showed: (1) significant 
differences in grades and the pleasure to use the platform; (2) 
three different classes of platform use – low, medium and high 
use – with different preferences regarding resources, pleasure to 
use, among others; (3) significant differences in the content of 
messages, especially in non-cognitive aspects.
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Introducción

Actualmente, los avances tecnológicos 
aplicados en educación constituyen un eje de 
investigación fundamental para quienes se 
dedican a la docencia e investigación educativa 
para encontrar mejoras aplicables a dichos 
ámbitos.

Desde perspectivas neovigotskianas y 
neopiagetianas, la elaboración del conocimiento 
no es un hecho abstracto llevado a cabo en 
mentes únicamente cognitivas y aisladas, 
sino que los alumnos desempeñan roles en un 
microsistema social en procesos de influencia 
mutua. El análisis de la construcción social de 
conocimientos permite un acceso empírico a 
procesos psicológicos que son tanto cognitivos 
como sociales (o sociocognitivos). Esto implica 
que los sujetos son activos frente al objeto de 
conocimiento y que el proceso de construcción 
del objeto (y de sí mismos) se realiza a través 
de la interacción con otros. De este modo, la 
actividad colaborativa y el producto cognitivo 
generado pueden ser entendidos como un sistema 
cognitivo y social en sí mismo (ROSELLI, 2011).

Conceptualizado de esta manera, el 
contexto cobra relevancia en el análisis 
científico ya que cuando los sujetos actúan 
en su entorno están relacionándose con otros 
tanto directa como indirectamente debido a 
que la interacción se produce en un entorno 
socialmente construido. El trabajo que aquí 
se presenta retoma el interés por conocer 
las posibles relaciones entre interacción 
sociocognitiva en una plataforma virtual y 
rendimiento o desempeño académico.  Se trata 
de un estudio con impronta exploratoria y ex 
post facto, cuyos resultados mostrarán aspectos 
que exceden estos dos ejes. Es decir que, si bien 
la indagación realizada excede el análisis de 
la participación y el rendimiento académico 
ampliándose a aspectos generales relativos al 
contexto específico de la materia, condiciones 
de los estudiantes relativos al estudio, al uso 
de la computadora y de internet, los objetivos 
principales de la investigación sobre las que se 

redacta el presente manuscrito y la búsqueda 
de literatura se centraron en estos dos puntos 
principales considerados ejes del análisis.

Interacción entre participantes y con el entorno 
virtual

Los estudiantes en una plataforma 
educativa virtual interaccionan con los demás 
participantes y con el entorno, pudiéndose 
entender este último como sociocognitivo 
ya que fue diseñado intencionalmente para 
que interactuando con otros y con el entorno 
se logren aprender contenidos. Por tanto, 
participar o usar el entorno implicaría estar 
presentes como interacción social y cognitiva.

En este sentido, la experiencia educativa 
en las comunidades virtuales tiene múltiples 
dimensiones. Para Garrison (2007) está 
conformada por la presencia cognitiva, social 
y docente (Figura 1), pudiéndose entender esta 
idea de presencia aspectos diferentes de la 
interacción propuesta en los entornos virtuales. 
Lo cognitivo alude al desarrollo progresivo desde 
la exploración hasta la resolución relativos 
al contenido; las expresiones motivacionales 
constituyen presencia social que da lugar al 
apoyo socioemocional que cohesiona al grupo y 
la presencia docente es entendida como diseño, 
facilitación e instrucción directa.

Figura 1- Presencia social, cognitiva y docente en la 
experiencia educativa en entornos virtuales

Fuente: Adaptado de Garrison (2007).
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Si bien enseñar es una función 
habitualmente atribuida a quienes se 
encuentran formalmente a cargo de este rol, 
la presencia docente, cuyo objetivo sería la 
interacción sostenida desde la instrucción, 
puede distribuirse entre distintos participantes 
de un entorno virtual dada la horizontalidad 
permitida en los diálogos. Coll, Bustos y 
Engel (2011) analizan cómo se distribuye la 
presencia docente de alumnos de posgrado 
en su participación en un foro. Las medidas 
que toman los autores son relativas al acceso 
al entorno, las contribuciones y la lectura de 
contribuciones de otros en relación a ideales 
establecidos de modo teórico. Encontraron 
perfiles de participación diferenciados en los 
registros de actividad y las contribuciones 
realizadas en un foro de conversación. Hallaron 
que los grupos de participantes cuyo perfil 
estaba más próximo al que establecieron 
como perfil de participación idóneo, tenían 
un mejor ejercicio de la presencia docente en 
el contenido de sus contribuciones. Coll, Engel 
y Bustos (2009) establecieron también que 
los participantes que obtuvieron perfiles de 
participación más cercanos al ideal para ejercer 
presencia docente fueron los más asociados a la 
comunicación recíproca.

Para poder participar más activamente en 
el entorno virtual, los estudiantes necesitarían 
percibir su presencia allí como satisfactoria, útil 
y al entorno como accesible. Joo, Lim y Kim (2011) 
estudiaron a través de cuestionarios la relación 
entre enseñanza, presencia social y cognitiva, 
utilidad percibida, facilidad de uso, satisfacción 
del alumno y persistencia en un entorno virtual 
con estudiantes de tiempo parcial. Hallaron que 
la presencia docente tuvo un efecto significativo 
tanto en la presencia social como cognitiva de 
los estudiantes. Asimismo, describieron que la 
enseñanza y la presencia de tipo cognitiva, la 
percepción de utilidad y facilidad de uso del 
entorno mostraron efectos positivos sobre la 
satisfacción del alumno.

Al no encontrarse presentes la gestualidad 
y tonos de voz para interactuar con los demás, 

la presencia en los entornos virtuales requiere 
acciones visibles que quedan registradas. Coll, 
Bustos y Engel (2011) sostienen que en el 
caso de las redes asíncronas de aprendizaje, 
ofrecer y recibir ayudas quedan condicionados 
al cumplimiento de ciertas exigencias de 
participación. Por ello, los participantes debieran 
leer las contribuciones de los demás y escribir 
contribuciones con una cierta frecuencia y 
periodicidad. Los entornos virtuales como 
Moodle permiten analizar el desarrollo de la 
interacción con otros dando, por ejemplo, una 
visualización simple de las participaciones a 
través de contribuciones iniciales y posteriores 
ramificaciones provenientes de mensajes de 
respuesta de otros sujetos (COLL; ENGEL; 
BUSTOS., 2009), permitiendo un análisis de 
contenido asociado a la interacción registrada 
por la plataforma.  

Si bien son posibles ciertos registros 
objetivos con instrumentos propios de las 
plataformas, el contenido de las contribuciones 
realizadas requiere un trabajo de tipo cualitativo. 
Roselli, Dominino y Peralta (2010) se preguntaron 
acerca del contenido de mensajes escritos vía 
chat en seis tareas colaborativas (tres lógicas y 
tres abiertas). En todas las tareas hallaron que los 
mensajes cognitivos (concernientes a la elaboración 
propiamente cognitiva de la tarea) fueron los 
más abundantes respecto a los organizativos 
(procedimentales) y los socioemocionales 
(aspectos puramente expresivos). En las tareas que 
requerían mayor consenso (abiertas), los mensajes 
socioemocionales y las preguntas aumentaban. 
Esto mostraría que el contenido cognitivo, el 
más esperable en un entorno educativo, varía 
proporcionalmente de acuerdo al tipo y contexto 
en el que se halla la tarea.

Se conocen medidas de interacción 
en los entornos virtuales en sus diferentes 
formas, tanto objetivamente como a través del 
análisis del contenido de las contribuciones, 
que muestran características de interacción 
(entre estudiantes y con el entorno) acerca 
de qué podría ser esperable en estos entornos 
educativos. En este escrito se intenta hacer 
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un aporte a este campo, analizando, a su 
vez, el rendimiento académico asociado a la 
interacción en estos entornos, información 
de relevancia para intervenciones adecuadas 
concordantes con los objetivos perseguidos por 
los docentes en sus diseños pedagógicos.

Rendimiento académico y entornos virtuales

Si bien en este trabajo intentamos 
analizar posibles relaciones entre uso del 
entorno virtual y rendimiento académico 
(RA), consideramos importante reconocer que 
el RA, considerado tradicionalmente como la 
capacidad de los estudiantes de aprobar los 
cursos o programas de estudio, tiene múltiples 
aristas de análisis como la evaluación misma. 
El RA, según Zimmerman (1990), se asocia al 
uso sistemático de estrategias metacognitivas, 
motivacionales y conductuales.

García-Jiménez, Alvarado-Izquierdo 
y Jiménez-Blanco (2000) plantean que al 
operativizar el rendimiento suele tenderse a 
cierto reduccionismo en el que la mayor parte 
de las investigaciones toman dos tipos de 
medidas: las pruebas objetivas y calificaciones 
del profesorado. Confirman en sus análisis que 
el mejor predictor de desempeño académico 
futuro es el rendimiento anterior, como así 
también evidencian la importancia de la 
participación y la asistencia en la predicción del 
rendimiento en cursos tradicionales.

Los estudios que abordan específicamente 
relaciones entre RA y uso de TIC (tecnologías 
de la información y la comunicación) son 
variados y numerosos. Sin intención de ser 
exhaustivos en la clasificación, reconocemos 
algunos que relacionan RA con percepciones 
de los estudiantes o con medidas objetivas 
proporcionadas por los entornos virtuales.

En cuanto a las percepciones de los 
sujetos, Barker y Gossman (2013) hallaron, a 
partir de un cuestionario aplicado a estudiantes, 
que el uso de Moodle produce mejoras en el 
aprendizaje y motivación. Lee et al., (2011) 
examinaron la relación existente entre la 

percepción que tienen los estudiantes acerca del 
apoyo, la satisfacción relativa al curso virtual 
y su RA. Encontraron que los estudiantes se 
consideraban más satisfechos cuando el curso 
había constituido un soporte importante para 
su aprendizaje. También encontraron que 
la percepción de los estudiantes en relación 
al andamiaje brindado no estaba asociado 
directamente con sus calificaciones finales 
mientras que la satisfacción relativa al curso sí 
lo estaba.

Los resultados de un estudio longitudinal 
reportado por Najmul-Islam (2013) muestran 
que quienes perciben que Moodle es útil (aunque 
no fácil de usar), aprecian que son asistidos 
en su aprendizaje y ayudan al desarrollo de 
la comunidad, necesaria para mejorar los 
resultados académicos en un entorno virtual. 
Además, los estudiantes que sentían que el uso 
del sistema estaba contribuyendo a su proceso 
de aprendizaje positivamente se reflejaba en 
su RA.

Algunos autores muestran que medidas 
objetivas pueden ser relacionadas con el 
RA. Sael, Marzak y Behja (2013) hallaron 
los estudiantes que más tiempo tuvieron sus 
sesiones abiertas obtuvieron puntuaciones 
buenas, aunque los autores sostienen que el 
tiempo de las sesiones no parece reflejar las 
puntuaciones en forma directa. Romero et 
al. (2013b), utilizando bases de datos de los 
cursos de Moodle en función de predecir las 
calificaciones que obtendrían, desarrollaron 
una herramienta específica integrada al sistema 
para facilitar la ejecución de algoritmos 
de datos para usuarios no expertos (como 
docentes) y usuarios expertos (investigadores 
especializados). Llegaron a la conclusión 
de que la precisión obtenida no es muy alta 
(del orden del 65%) dado que predecir las 
calificaciones finales de los alumnos a partir 
de los datos de uso del web representa una 
tarea difícil.

Una dificultad hallada por Romero et 
al. (2013a) en el análisis de foros online con 
el objetivo de predecir RA es que los mensajes 
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o preguntas enviados a un foro de discusión 
a menudo abarcan varias oraciones, son 
incoherentes (en el sentido computacional) 
e incluyen contenido extra (informal). Los 
resultados indican que la mayor parte de los 
estudiantes que aprobaron el curso fueron 
quienes más activamente participaron en el 
foro tanto cuantitativa como cualitativamente. 
Sin embargo, los autores puntúan que la 
relación de causalidad entre la participación 
y resultados de aprendizaje es un fenómeno 
complejo y, por lo tanto, corregir los errores 
(desde la computación) requeriría una mayor 
intervención del docente.

Los hallazgos no siempre prueban un 
aumento del RA en relación directa con la 
incorporación de entornos digitales en la 
educación superior. Schirmer-Prieto (2010), 
por ejemplo, en un análisis longitudinal 
desde la incorporación de cursos híbridos no 
encontraron cambios significativos en el RA 
de los primeros cuatro años, aunque sí en las 
competencias docentes del equipo que los 
permitiría en un futuro cercano. Resultados 
como este indicarían como necesario continuar 
explorando esta relación entre RA y uso de 
entornos virtuales.

Si bien existen tendencias que muestran 
relación entre RA y uso de entornos virtuales, 
los resultados aún no parecen suficientemente 
concluyentes. Como se dijo, el RA constituye un 
tema de difícil estudio por su alta vinculación al 
contexto, cuando en este contexto se incorporan 
TIC, la complejidad en el análisis aumenta y ese 
es el desafío del presente trabajo.

El estudio que aquí se presenta se basó en 
una lógica de construcción compleja/dialéctica 
partiendo de información disponible hacia una 
análisis interpretativo, desintegrando e integrando 
el material, ampliando y contextualizando con 
descripciones progresivamente integrativas 
(ACHILLI, 2005). El carácter del enfoque así 
concebido implicó partir de objetivos amplios de 
investigación cuyos resultados pueden concebirse 
como hipótesis para posibles nuevas indagaciones.

Materiales y métodos

El diseño general de la investigación fue 
ex post facto en relación a un curso ya concluido. 
Este estudio se encuentra en el cruce de debates 
epistemológico-metodológicos en el uso de 
plataformas educativas en educación. Por un lado, 
sostenemos la importancia de generar modelos 
analíticos con aproximaciones metodológicas 
que recuperen dimensiones de análisis grupales 
e individuales (ARVAJA et al., 2007). A su vez, 
se alinea con estudios Computer Supported 
Collaborative Learning (CSCL, aprendizaje 
colaborativo mediado por computadora) que 
históricamente han generado datos cualitativos 
y cuantitativos sobre aprendizaje mediado y 
percepciones de los actores respecto del proceso 
de aprendizaje (CABRERA-MURCIA, 2003). 
Asimismo, si bien las plataformas proporcionan 
algunos detalles exactos de la interacción, se hace 
necesario profundizar en el análisis del contenido 
discursivo para evaluar el conocimiento 
construido (SCHIRE, 2006).

Objetivos

Desde una lógica compleja/dialéctica, se 
plantearon objetivos iniciales que dieron lugar a 
nuevos objetivos de indagación posteriores. Así, 
el objetivo del primer análisis exploró diferencias 
entre los sujetos que habían usado más y menos 
la plataforma a partir de la información que 
disponíamos: actividad de los estudiantes en la 
plataforma y un cuestionario sobre opiniones 
acerca de la materia, fuentes de estudio, hábitos y 
uso de internet, computadora y Moodle, entre otros. 
Dado que los resultados mostraron importantes 
diferencias en torno a algunos aspectos indagados, 
el objetivo del segundo análisis fue la construcción 
integral de perfiles de sujetos utilizando análisis 
multivariado exploratorio, es decir, intentando 
superar el análisis bivariado clásico. Teniendo 
en cuenta medidas relativas a las calificaciones 
en exámenes y a la participación de los sujetos 
en la plataforma, resultados de relevancia 
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en las primeras indagaciones, el último de 
los análisis tuvo como objetivo conocer las 
características fundamentalmente cualitativas 
entre los mensajes escritos por sujetos que 
integralmente hubiesen tenido alto y bajo 
rendimiento académico, intentando superar 
medidas reduccionistas y profundizando en el 
análisis del contenido de los escritos.

Participantes

Participaron 127 estudiantes universitarios 
de primer año de la carrera de Psicopedagogía de 
una universidad privada argentina. La mayoría 
eran mujeres (sólo participaron 6 varones, 
composición habitual en la carrera), la edad media 
era de 21 años (entre 17 y 44 años, con un desvío 
de 6). Los contenidos de la materia cuatrimestral 
versaban sobre Biología. Trabajaron con los 
estudiantes cuatro docentes, tres a cargo de los 
trabajos prácticos en el aula regular de clases y 
uno a cargo de las clases teóricas presenciales, 
teniendo todos ellos acceso a la plataforma. El 
diseño de contenidos y actividades online estuvo a 
cargo de la profesora responsable de la asignatura 
aunque todos tenían derechos de modificación.

Los datos incluyen sólo a aquellos 
estudiantes que rindieron el examen, es decir, 
fueron descartados aquellos sujetos que no 
completaron el curso o no rindieron el examen 
en la primera instancia para descartar posibles 
variables extrañas en el análisis. Quienes no 
aprobaron ese examen, tuvieron un recuperatorio 
o segunda instancia para aprobar de la materia.

Características del curso

El cursado se realizó de forma combinada 
con actividades presenciales y en la plataforma 
Moodle (diseño híbrido o blended learning) en 
catorce semanas. Cuatro horas semanales eran 
presenciales en aulas tradicionales y luego se 
realizaba un trabajo práctico semanal sobre el 
mismo tema dado en clases en la plataforma a través 
de foros, cuestionario, glosario o chat. Los trabajos 
prácticos online se consideraban obligatorios.

Inicialmente, en forma presencial y con 
cañón multimedia, se explicó el uso general de 
la plataforma. Asimismo, se realizaron dos foros 
introductorios para familiarizar a los estudiantes 
con su uso. Los docentes no contaron con apoyo 
especializado técnico en el uso de la plataforma. 
Sólo uno de ellos contaba con formación 
específica y fue quien coordinó la experiencia.

Procedimiento, recogida y análisis de datos

Se registró la participación de cada 
sujeto en la plataforma, tanto el número de 
contribuciones o mensajes escritos en los foros 
como el número de entradas realizadas (clics). 
También se utilizó el texto completo de 107 
mensajes en foros.

Se utilizaron las calificaciones 
obtenidas por los estudiantes en un examen 
regular de la materia que constaba de sesenta 
preguntas de opción múltiple y dos preguntas 
abiertas de desarrollo evaluado por los docentes 
a cargo de cada comisión de trabajos prácticos.

Finalmente, a través de un cuestionario ad 
hoc (ver Anexo), se indagaron temas variados y 
amplios que permitirían conocer los perfiles de los 
sujetos: percepciones generales sobre la materia, 
fuentes de las que estudió para el examen, hábitos 
en relación a internet, opiniones sobre Moodle y 
preferencias de actividades o recursos. Con el total 
de ítems Lickert de la escala se obtuvo un α de 
Cronbach de 0,621. La eliminación de cualquiera 
de las preguntas no modificaba significativamente 
la fiabilidad final. Las preferencias de actividades 
tenían opción múltiple de acuerdo con las 
utilizadas en el curso.

Todos los participantes fueron informados 
acerca de la investigación, accediendo a 
participar voluntariamente siguiendo las 
normas de ética vigentes en la institución en la 
que se realizó el estudio.

De acuerdo a los objetivos planteados, 
el análisis de los datos se estructuró en tres 
partes. En una primera parte comparativa, se 
estudiaron las diferencias en sujetos con bajo y 
alto uso de la plataforma.
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En la segunda parte se realizó un análisis 
multidimensional inscripto en la corriente 
francesa del análisis de datos (BENZÉCRI, 
1976), basado en técnicas cuantitativas para 
el tratamiento de datos de encuestas que 
permiten el análisis de la estructura de la 
información, analizando todas las variables 
simultáneamente sin una especificación previa 
de modelos estadísticos (MOSCOLONI, 2005) e 
imposibilitando resaltar sólo una variable por 
sobre otras.

En la tercera parte, se analizaron las 
características de los mensajes escritos en 
foros por sujetos con el más alto y el más 
bajo rendimiento académico integral en 
cuanto a su construcción y tipo de foro en el 
que fueron escritos.

A partir de los datos proporcionados por 
la plataforma, para medir la participación, se 
construyeron índices que oscilaban entre 0 y 1. 
Para la confección del índice de entradas (IE), 
se dividió la cantidad de clics realizados por 
cada participante sobre el máximo registrado 
por un individuo en el grupo. Para el índice 
de mensajes (IM), se dividió la cantidad de de 
mensajes escritos por cada sujeto en los foros 
sobre el máximo número presentado por un 
individuo. Asimismo, se construyó un índice 
general de rendimiento académico (IGRA) 
promediando participación de los sujetos en 
las actividades propuestas en la plataforma (IE 
e IM) y la calificación obtenida en un examen 
regular de la materia. Las tres medidas fueron 
llevadas a oscilar entre 0 y 10 para que los 
promedios sean calculados sobre un criterio 
común y equiparable. Este indicador de RA 
incorpora el uso de la plataforma debido 
al interés del proyecto de incluir variables 
vinculadas a la actividad de los estudiantes 
como proceso y no únicamente como un corte 
transversal en el tiempo.

Comparación entre sujetos con alto 
y bajo uso de la plataforma. Con el objetivo 
de explorar diferencias en sujetos con bajo y 
alto uso de la plataforma, se compararon las 
características de uso, calificaciones obtenidas 

y las respuestas al cuestionario aplicado 
(Anexo). Para ello, se dividió a los sujetos 
en dos grupos dependiendo si los mismos 
estaban por debajo o superaban la media de 
uso de la plataforma en su respectivo grupo 
de pertenencia (IE). Así, se constituyeron 
dos grupos: Grupo 1 (G1, n=75) y Grupo 2 
(G2, n=52). Se analizaron las diferencias de 
medias (con U de Mann-Whitney tratándose 
las variables como continuas) entre ambos 
grupos respecto a las calificaciones obtenidas 
en el examen (tal como fueron evaluados por 
los docentes), los mensajes y entradas de los 
sujetos a la plataforma y las respuestas al 
cuestionario.

La exploración inicial de los datos indicó 
que la mayoría de las variables estudiadas no 
cumplen el supuesto de normalidad (prueba 
de Z de Kolmogorov-Smirnov), a excepción de 
Calificaciones en examen (z=1,180, p=.124) e 
Índice de entradas (z=1,279, p=.076). Aún así, 
estas dos últimas variables no presentaron el 
supuesto de homogeneidad entre varianzas 
(respectivamente, F=8,251, p=.005 y F=40,384, 
p=.000, prueba de Levene). Por lo dicho, para 
este análisis se utilizó la prueba no paramétrica 
U de Mann-Whitney.

Exploración de perfiles de usuarios. Con 
el objetivo de describir perfiles de usuarios en 
el curso, se utilizó análisis de correspondencias 
múltiples (ACM) con clasificación sobre 
coordenadas factoriales con selección de 
variables activas e ilustrativas (MOSCOLONI, 
2005). A los efectos de considerar todas las 
variables simultáneamente, se aplicó ACM, 
por tanto, todas las variables continuas fueron 
transformadas en ordinales. Las respuestas 
al cuestionario fueron consignadas como 
1-Mucho, 2-Bastante, 3-Algo, 4-Poco y 5-Nada.  
Las variables activas seleccionadas de acuerdo 
a los análisis previos fueron: IE e IM bajos (de 
0 a 0,33), medios (de 0,34 a 0,66) y altos (de 
0,67 a 1), calificaciones obtenidas en el examen 
regular (debajo de seis: Aprobó en recuperatorio 
o segunda instancia, encima de seis: No necesitó 
recuperatorio), uso (declarado) de Moodle y 
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agrado por utilizar la plataforma. Las variables 
ilustrativas fueron todas las demás respuestas al 
cuestionario. Se procesó mediante SPAD© 4.5.

Análisis de contenido de los mensajes 
de sujetos con alto y bajo rendimiento general. 
Finalmente, con el objetivo de analizar el 
contenido de los mensajes de sujetos con alto 
y bajo rendimiento general, se evaluaron las 
características de todos los mensajes (n=107) de 
los cinco sujetos con más alto y los cinco con más 
bajo IGRA. En foros asincrónicos cada mensaje 
tiene cierta independencia de los demás dado que 
el mismo es escrito en un tiempo discontinuo 
respecto de los demás mensajes, por lo que cada 
mensaje fue clasificado por separado y de manera 
dicotómica. Tomándose el modelo de Roselli, 
Dominino y Peralta (2010), se evaluó el contenido 
cognitivo-académico (definiciones, conceptos, 
etc.), socioafectivo (con saludos, emoticones, 
etc.) y organizativo (con alusiones directas a la 
consigna dada por los docentes); se registró si los 
mensajes contenían preguntas, si usaron primera 
persona y si había elaboración o sólo se trataba de 
copia de otro texto. Para analizar la interacción 
explícita entre estudiantes formalmente registrada 
en la plataforma, observamos si los mensajes 
estaban anidados (escritos como respuesta o con 
respuesta de algún compañero, descartándose las 
contribuciones de los docentes). Finalmente, se 
consignó si el mensaje se encontraba en un foro 
obligatorio u optativo. La codificación de mensajes 
se realizó a partir del acuerdo de dos jueces y se 
solicitó la intervención de un tercero en caso de 
desacuerdo. Las diferencias entre ambos grupos se 
analizaron con prueba de chi-cuadrado dado que 
se trataba de opciones dicotómicas (utilizándose 
la prueba exacta de Fisher por la presencia de 
casillas con frecuencia inferior a 5).

Resultados

Comparación entre sujetos con alto y bajo uso de la 
plataforma

 Los resultados obtenidos (Tabla 1) 
muestran que los sujetos que utilizaron la 

plataforma por encima de la media grupal 
(G2) tuvieron calificaciones promedio 
significativamente superiores a las de quienes 
lo hicieron más escasamente (z=-3,85 p<.001). 
Asimismo, admitieron usar más el entorno (z=-
5,56, p<.001), les agradó más utilizarlo (z=-
3,26,  p<.001), lo utilizaron más como fuente 
de estudio (z=-2,53, p<.05), consideraron a 
los trabajos prácticos como de mejor calidad 
(z=-2,34, p<.05), encontraron más fáciles las 
preguntas de desarrollo del examen (z=-3,05, 
p<.05), evaluaron a la plataforma como menos 
compleja (z=-2,43, p<.05) y declararon haber 
dispuesto de más tiempo para usarla (z=-2,95, 
p<.05). Como era de esperarse debido al criterio 
de división de los grupos, se hallaron diferencias 
significativas en las medidas de participación: 
IE (z=-9,56 p<.001) e IM (z=-6,58, p<.001). No 
se hallaron diferencias significativas de medias 
en las otras respuestas al cuestionario.

Exploración de perfiles de usuarios

 A partir del análisis de correspondencias 
múltiples y la clasificación sobre las coordenadas 
factoriales se generaron tres clases. El eje 
factorial principal estuvo determinado por las 
categorías Bajo y Alto de las variables activas 
IE e IM. En conjunto con el extremo asociado 
a IE e IM bajos se asoció con Aprobó en 
recuperatorio y en extremo opuesto, asociado a 
IE e IM altos, se halló la categoría No necesitó 
recuperatorio, entre otras. Oponiéndose mejor 
rendimiento y alto uso del entorno con peor 
rendimiento y bajo uso del mismo.

En la Figura 2 puede apreciarse la 
distribución de los sujetos y las clases a las 
que pertenecen. Las categorías características 
de cada clase ilustran los perfiles típicos de los 
sujetos reunidos en cada una a partir del valor 
del test estadístico que otorga el programa. Es 
importante destacar que una clase se distingue 
de otra por la predominancia de determinadas 
categorías de variables pero esto no significa la 
ausencia de dichas variables en las otras clases, 
sino que están presentes en menor medida.
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Tabla 1- Diferencias entre grupos con alto y bajo uso de la plataforma

Presentan diferencias 
significativas*

Grupo1
(n=75)

Grupo2
(n=52)

M(DE) M(DE)

Rendimiento académico Calificaciones en examen Sí (p<.001) 6,34(2,24) 7,88(1,55)

Medidas de participación
Índice de entradas Sí (p<.001) 0,22(0,01) 0,57(0,19)

Índice de mensajes Sí (p<.001) 0,17(0,11) 0,40(0,23)

Respuestas al cuestionario

Explicaciones docentes No 1,78(0,69) 1,69(0,64)

Cantidad de ejercitación No 2,40(0,85) 2,48(0,85)

Calidad de la ejercitación Sí (p<.05) 1,93(0,67) 1,79(0,54)

Agrado por la materia No 2,23(0,84) 2,08(0,72)

Carpeta como fuente de estudio No 1,88(0,96) 1,96(0,97)

Páginas de Internet como fuente de estudio No 4,35(1,02) 4,09(1,21)

Moodle como fuente de estudio Sí (p<.05) 3,34(1,26) 2,71(1,01)

Textos del programa como fuente de estudio No 1,75(0,82) 1,50(0,58)

Dificultad percibida preguntas de desarrollo Sí (p<.05) 3,58(0,98) 4,22(1,27)

Dificultad percibida preguntas de elección 
múltiple No 3,51(0,89) 3,55(1,03)

Uso internet en domicilio No 1,97(1,13) 1,90(1,18)

Uso internet en la Facultad o locutorio No 4,67(0,68) 4,62(0,81)

Uso de correo electrónico No 2,76(1,25) 2,31(1,04)

Uso de redes sociales (e.g.facebook) No 1,97(1,16) 1,81(1,14)

Uso de computadora con fines académicos No 2,83(0,98) 2,45(1,06)

Complejidad percibida en el uso de la 
plataforma Sí (p<.05) 2,99(1,02) 3,53(1,05)

Uso declarado de la plataforma Sí (p<.001) 2,82(1,01) 1,71(0,83)

Disposición de tiempo para utilizar la 
plataforma Sí (p<.05) 3,08(1,08) 2,53(0,97)

Diseño amigable No 2,10(0,93) 1,82(0,62)

Agrado por utilizar la plataforma Sí (p<.05) 2,79(1,24) 1,96(0,89)

Dificultad percibida en los temas desarrollados No 2,71(0,78) 2,81(0,69)

Nota: Las calificaciones oscilaban entre 0 y 10. * Se utilizó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney (las diferencias se sostienen utilizando t de Student)
Fuente: Elaborado para la presente investigación.
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Figura 2- Proyección de los sujetos identificados por su número de clase en el primer plano factorial

Clase 1. Representa al 40,16% de los 
participantes (51 sujetos) que se caracterizaron 
por tener los IE (índice de entradas) e IM 
(índices de mensajes) más bajos, porque les 
agradó escasamente utilizar la plataforma, entre 
nada y algo. Este grupo, sostuvo usar poco la 
computadora con fines académicos y manifestó no 
haber utilizado o haber utilizado poco el entorno 
para estudiar para el examen. En coincidencia 
con los resultados relativos al IE e IM, declararon 
haber utilizado en el entorno poco o algo aunque 
consideraron que el diseño del mismo era algo 
amigable. Finalmente, consideraron que el recurso 
mejor diseñado por los docentes fueron los foros.

Clase 2. Este grupo de estudiantes es 
el más amplio, representando al 48,82% de 
la muestra (62 sujetos). Si bien les agradó 
bastante o mucho utilizar la plataforma, estos 
estudiantes se caracterizaron por haber obtenido 
IE e IM medios. Declararon utilizar bastante 
la plataforma, especialmente dijeron haberla 
utilizado mucho para estudiar para el examen. 
Puntuaron con el máximo puntaje al diseño 
de la plataforma en cuanto a lo agradable y 

Fuente: Elaborado para la presente investigación.

consideraron que el recurso mejor diseñado por 
los docentes fue el cuestionario.

Clase 3. Esta es la clase más pequeña, 
representa un 11,02% de los estudiantes (14 
sujetos). Este grupo se definió por utilizar 
ampliamente la plataforma, tanto por haber 
declarado utilizarla mucho como por obtener 
los índices más altos (tanto IM como IE) en 
relación al uso. Estos estudiantes puntuaron la 
categoría más alta a las explicaciones dadas por 
los docentes, considerándolas como muy claras.

Análisis de contenido de los mensajes de sujetos 
con alto y bajo rendimiento general

En cuanto al análisis de los mensajes 
escritos por sujetos con bajo y alto rendimiento 
general (IGRA), las diferencias más notorias (véase 
Tabla 2) entre ambos grupos fueron la cantidad de 
mensajes escritos por los sujetos con rendimiento 
más alto y más bajo (93 y 14, respectivamente), 
así como los máximos y mínimos presentados por 
cada grupo, presentando mayor variedad en este 
aspecto el grupo con alto IGRA.
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Tabla 2- Características de los mensajes de los sujetos con más alto y bajo IGRA

Sujetos con alto IGRA
(n=5)

Sujetos con bajo IGRA
(n=5)

Mínimo Máximo f % Mínimo Máximo f %

Contenido del mensaje

Sí cognitivo-académico 9 18 73 78,5 2 3 14 100

No cognitivo-académico 1 9 20 21,5 - - - -

Sí socio-afectivo 4 16 48 51,6 - 1 2 14,3

No socio-afectivo 6 11 45 48,4 2 3 12 85,7

Sí organizativo 1 14 33 35,5 - - - -

No organizativo 9 13 60 64,5 2 3 14 100

Con pregunta 1 5 13 14 - - - -

Sin pregunta 11 22 80 86 2 3 14 100

Con uso de primera persona 2 9 26 28 - 1 1 7,1

Sin uso de primera persona 7 19 67 72 2 3 13 92,9

Copia textual 1 25 11 11,8 - 2 3 21,4

Con elaboración 2 20 82 88,2 1 3 11 78,6

Interacción explícita ente 
estudiantes

Sí anidado 8 16 64 68,8 - 2 4 28,6

No anidado 4 11 29 31,2 1 3 10 71,4

Tipo de foro
Obligatorio 10 23 76 81,7 2 3 14 100

Optativo 1 5 17 18,3 - - - -

Total de mensajes 12 27 93 100 2 3 14 100

Nota: Cantidad de mensajes=107. IGRA (Índice General de Rendimiento Académico).
Fuente: Elaborado para la presente investigación.

Se muestran diferencias significativas 
de acuerdo la prueba chi-cuadrado respecto 
a aquellos mensajes con y sin contenido 
socioafectivo (X2=6,81; p=.008), con y sin 
contenido organizativo (X2=7,18; =.004) y 
anidados o no anidados (X2=8,51; p =.005). 
Sólo algunos sujetos con rendimiento alto 
escriben en los foros optativos y usan primera 
persona en sus respuestas.

Discusión y conclusiones

El estudio propuso la integración 
de dimensiones teóricas relevantes como 

son la interacción sociocognitiva en un 
entorno virtual y el rendimiento académico 
(ROSELLI, 2011; SCHRIRE, 2006). Además, 
la investigación se enfocó en dos formas de 
integración metodológica desde una lógica 
compleja de indagación (ACHILLI, 2005). Por 
un lado, se combinaron métodos analíticos de 
carácter individual y grupal (ARVAJA et al., 
2007) y, por otro, aproximaciones cualitativas y 
cuantitativas (CABRERA-MURCIA, 2003).

Entendiendo que una interacción 
sociocognitiva adecuada requiere una 
participación alta en el entorno (COLL; BUSTOS, 
ENGEL, 2011), realizamos una comparación 



371Educ. Pesqui., São Paulo, v. 42, n. 2, p. 359-374, abr./jun. 2016.

entre dos grupos de sujetos, uno con alto 
y otro con bajo uso de la plataforma. Este 
análisis mostró que las mayores diferencias de 
medias entre quienes utilizaron la plataforma 
por debajo (G1) y por encima (G2) de la media 
grupal estuvieron asociadas a las calificaciones 
obtenidas, al agrado por utilizar la plataforma 
y a la cantidad de mensajes escritos en foros. 
Estos aspectos fueron los introducidos como 
variables activas en el análisis multivariado 
para la exploración de perfiles de usuarios.

Al mismo tiempo, se distinguieron 
tres clases de perfiles de estudiantes cuyas 
características distintivas estuvieron 
fundamentalmente relacionadas con el uso 
de la plataforma. El primer grupo (Clase 1) 
se destacó por utilizar poco la computadora 
con fines académicos (incluyendo el entorno 
digital) y por considerar que los foros fueron 
los recursos mejor diseñados. A partir de 
este resultado, podemos hipotetizar que los 
foros serían intuitivamente los más simples 
de manejar y, por ello, los preferidos por 
estos sujetos. El segundo grupo (Clase 2), que 
representa la mayor parte de los estudiantes 
del caso, utilizó la plataforma en grado medio 
aunque preferentemente para estudiar para los 
exámenes. Estos sujetos destacaron el diseño 
de los cuestionarios al igual que la mayor 
parte del grupo-clase. Este resultado podría 
generar cierta preocupación ya que implicaría 
que casi la mitad de los estudiantes prefieren 
el cuestionario como recurso, siendo el que 
requiere el menor grado de interacción directa 
con otros sujetos. Cabe destacar, siendo el 
grupo más numeroso de estudiantes, que los 
mismos hicieron evaluaciones positivas de la 
plataforma. Esto último nos permitiría pensar 
que la misma tiene una alta aceptación como 
parte del cursado a pesar de que por experiencia 
conocemos que en nuestro entorno su uso es 
escaso. La Clase 3, la más pequeña en número 
de sujetos, se destacó por utilizar la plataforma 
en mayor medida. Estos sujetos afirmaron que 
las explicaciones de los docentes eran muy 
claras. Una hipótesis posible es que, al utilizar 

más la plataforma, se encontrarían más 
familiarizados que sus compañeros con los 
términos específicos utilizados en clases para 
las explicaciones y, por ello, probablemente les 
resulten claras.

Estudios anteriores muestran que las 
calificaciones finales no estarían relacionadas 
directamente con la percepción de los estudiantes 
en relación al andamiaje percibido de parte 
de los docentes, aunque sí con la satisfacción 
respecto al curso (LEE et al., 2011). Najmul-
Islam (2013) encontró una relación positiva 
entre utilidad percibida de Moodle, asistencia 
en su aprendizaje y ayuda al desarrollo de la 
comunidad, como así también entre quienes 
consideraban que el uso del sistema contribuía 
a sus proceso de aprendizaje y RA. Si bien no 
medimos percepción de andamiaje, encontramos 
que las personas que más interactuaron en el 
entorno virtual (perfil asociado a la Clase 3) 
fueron quienes consideraron a las explicaciones 
docentes como más claras, medida que podría 
estar asociada al andamiaje docente.

Joo, Lim y Kim (2011) describieron 
efectos positivos de enseñanza, presencia 
cognitiva, percepción de utilidad y facilidad de 
uso del entorno sobre satisfacción del alumno. 
En consonancia, nuestros estudios mostraron 
que, en general, quienes más utilizaron la 
plataforma (G2) también fueron los que más les 
agradó usarla y también quienes la encontraron 
menos compleja.

De acuerdo a la literatura, los estudiantes 
perciben que el uso de entornos virtuales 
produce mejoras en sus aprendizajes (BARKER; 
GOSSMAN, 2013). Sin embargo, medidas 
objetivas de uso obtenidas desde los mismos 
entornos virtuales -como el tiempo de sesión 
utilizada por los estudiantes estudiada por 
Sael, Marzak y Behja (2013) o la participación 
en foros analizada por Romero et al. (2013a)- 
muestran que la relación entre participación y 
RA sigue ameritando estudios debido a que los 
resultados aún no son concluyentes. Por nuestra 
parte, encontramos diferencias importantes al 
comparar estudiantes que utilizaron más (G2) 
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y menos (G1) la plataforma en cuanto a las 
calificaciones obtenidas. Asimismo, el eje factor 
principal en el estudio con análisis multivariado 
opuso a los sujetos con las mejores calificaciones 
y alto uso del entorno virtual a los sujetos con 
peores calificaciones y bajo uso, asociando así 
participación en el entorno (medida relativa a 
la interacción) y calificaciones. Sin embargo, en 
la constitución de los perfiles en las tres clases, 
el RA en sentido tradicional (calificaciones 
de exámenes) no resultó determinante como 
categoría principal en ninguna de las clases. 
Esto nos llevó a un tercer estudio en el que 
analizáramos los escritos de sujetos que 
calificaran alto en participación (IE e IM) y en 
el examen.

Esta medida integral del rendimiento 
académico (IGRA) cuestiona el reduccionismo 
clásico (GARCÍA-JIMÉNEZ; ALVARADO-
IZQUIERDO; JIMÉNEZ-BLANCO, 2000), 
teniendo en cuenta medidas de participación 
como evaluación aportando una mirada más 
amplia. Si bien son medidas que se relacionan 
entre sí (participación, asistencia y RA), aquí 
intentamos mostrar diferencias cualitativas 
presentadas por los sujetos luego de presentar  
cierta asociación entre ellas. El análisis de 
contenido de los mensajes de sujetos con alto 
y bajo IGRA mostró tres aspectos diferenciados: 
anidados o no con mensajes de otros compañeros 
y presencia-ausencia de contenido socioafectivo 
y organizativo. Asimismo, sólo algunos sujetos 
con alto IGRA escribieron en foros optativos, 
hicieron preguntas y usaron primera persona 
en sus respuestas. Estos resultados permitirían 
hipotetizar que existiría un mayor compromiso 
con los demás y apropiación del espacio de 
interacción en los estudiantes con mayor 
desempeño académico.

Tal como demostraron Roselli, Dominino 
y Peralta (2010), y como es de esperarse en 
un entorno destinado a la construcción de 
conocimientos, el contenido cognitivo fue el 
más frecuente en los mensajes escritos. Ellos 
mostraron que varía proporcionalmente de 
acuerdo al tipo y contexto en el que se halla 

la tarea y aquí hemos presentado que variaría 
también de acuerdo al RA de los sujetos.

Otros estudios previos muestran 
asociación entre los distintos tipos de presencia 
(docente, social y cognitiva) en los entornos 
virtuales (COLL; ENGEL; BUSTOS, 2009, 2011, 
GARRISSON, 2007; JOO; LIM; KIM, 2011). 
Si bien en este caso no se tomó como eje la 
presencia docente, se mostró que existen aún 
en primer año (media: 21 años) tendencias 
de algunos estudiantes a poder ejercer esta 
presencia ya que, por ejemplo, utilizan contenido 
socioafectivo y organizativo, usan preguntas, 
mensajes anidados, entre otros. En este sentido, 
Coll, Bustos y Engel (2011) destacan que la 
frecuencia y periodicidad es necesaria para 
la interacción y aquí mostramos que quienes 
presentaron mayor IGRA, tuvieron, a su vez, 
características en su interacción diferentes.

Los estudios que abordan la relación 
entre RA e interacción en los entornos virtuales 
presentes en la literatura son variados. Muchos 
de ellos se relacionan con medidas subjetivas 
(como percepciones de los participantes), 
mientras que otros analizan la relación con 
medidas objetivas (como tiempo de sesión, 
participación, etc.). Este estudio de caso 
sostuvo un diseño multi-método basado en 
una estrategia ecológica observacional con las 
limitaciones a la generalización de resultados 
que ello conlleva. Intentos como los de Romero 
et al. (2013b) muestran la dificultad de predecir 
RA a partir herramientas automáticas, por lo 
que sostenemos la necesidad de este tipo de 
estudios. Incluso el contenido incoherente o 
informal puede ser desestimable en algunos 
enfoques (ROMERO et al., 2013a) o, por el 
contrario, demostrar relevancia como en el caso 
estudiado aquí.

Desde los objetivos planteados y luego 
de exponer los principales aportes específicos, 
entendemos que este artículo presenta dos 
aportes. Por un lado, las hipótesis explicativas 
de los resultados podrían constituirse en nuevas 
preguntas para estudios posteriores. Por otro 
lado, como aporte a debates metodológicos, 
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muestra distintas formas de explorar los mismos 
datos, complementando análisis y generando 
nuevas formas de indagación alternativas.

Si bien la originalidad en los análisis 
puede considerarse un aporte, al tratarse 
de un estudio ex post facto basado en una 
lógica de construcción compleja, podría 
presentar dificultades para posibles réplicas. 
Por ello, requirió uso de espacio amplio para 
la explicación de procedimientos y métodos, 

acotándose explicaciones alternativas y uso 
de literatura.

Finalmente, y a modo de síntesis del 
conjunto de análisis realizado, consideramos que el 
principal aporte de esta investigación fue ratificar 
la importancia de lo social en las interacciones 
sociocognitivas (ROSELLI, 2011) mediadas en un 
entorno virtual mostrando posibles relaciones 
con el RA, y cuestionando, a su vez, las medidas 
reduccionistas que lo abordan.
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Resumen

Desde hace casi cuatro años un numeroso grupo de investigadores 
españoles de más de veinte universidades del país estudian los 
niveles de competencia mediática de la ciudadanía para promover 
así programas de alfabetización mediática en las escuelas y 
entornos no formales. La competencia mediática es un concepto 
que abarca nuestras habilidades y conocimientos frente a los 
medios de comunicación y puede ser medida a través de seis 
dimensiones: lenguaje, tecnología, producción y programación, 
recepción y audiencias, ideología y valores y finalmente la estética. 
Concretamente, en el estudio descriptivo que aquí se presenta, 
se explora el grado de dicha competencia en el caso concreto de 
escolares de cuarto de Educación Primaria de entre nueve y diez 
años, en el contexto español. Para ello fue necesario el diseño e 
implementación de un cuestionario online, adaptado a sus edades 
tanto en el contenido como en el diseño, para poder conocer si los 
581 participantes que componen la muestra son competentes desde 
el punto de vista mediático. Los resultados muestran que nada es lo 
que parece. Pese a lo que se pudiera suponer, es necesario una mayor 
formación en medios entre el alumnado de esta etapa obligatoria y 
por tanto se precisan programas de alfabetización mediática en las 
escuelas y también en los entornos familiares.
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Abstract

For almost four years, a large group of Spanish researchers 
from over twenty universities in Spain has been studying the 
population’s levels of competence in media in order to promote 
media literacy programs in schools and non-formal settings. The 
concept of media literacy encompasses our skills and knowledge 
on the media and can be measured by six dimensions: language, 
technology, production and programming, reception and audiences, 
ideology and values, and finally aesthetics. This descriptive study 
explores the extent of those competences in the context of fourth 
grade students, aged nine and ten years in Spain. It was necessary 
to design an online questionnaire whose content and design was 
adapted to their age, to know whether the 581 participants in 
the sample are competent from a media point of view. The results 
show that nothing is what it seems. Despite what one might 
assume, further training in media is necessary for students of this 
compulsory education level. Therefore, media literacy programs 
are needed in schools and households.
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Introducción

Desde hace algunos años, la preocupación 
por la formación de los ciudadanos en su 
interacción con los medios de comunicación ha 
ido incrementándose. Al mismo tiempo, se hace 
evidente la falta de un consenso real y una apuesta 
verdadera por implementar políticas educativas 
encaminadas a un mayor desarrollo para adquirir 
competencias en este ámbito. Pero, poco a poco se 
están propiciando iniciativas dirigidas sobre todo 
al análisis e investigación de aspectos vinculados 
al mismo, con el objetivo de poder adoptar 
decisiones por parte de las instituciones públicas 
a favor de un mayor empoderamiento ciudadano 
frente al mundo mediático.

En este artículo se exponen los resultados 
de una investigación realizada en el marco 
de un proyecto I+D titulado La competencia 
en comunicación audiovisual en un entorno 
digital. Diagnóstico de necesidades en tres 
ámbitos sociales, coordinado por Joan Ferrés de 
la Universidad Pompeu Fabra. Concretamente, 
el estudio que presentamos emana de uno de 
los subproyectos de este I+D, el denominado 
La enseñanza obligatoria ante la competencia 
en comunicación audiovisual en un entorno 
digital, dirigido por Ignacio Aguaded y en el 
que han participado investigadores de diecisiete 
universidades españolas.

El proyecto en el que se basa este 
artículo tiene como objetivo implementar en la 
comunidad educativa no universitaria el concepto 
de competencia audiovisual, diagnosticando 
rigurosamente el punto de partida, detectando 
las necesidades formativas y estableciendo 
un amplio programa evaluativo que derive en 
propuestas formativas ciudadanas. Uno de los 
colectivos estudiados ha sido el compuesto por 
niños y jóvenes españoles que cursan estudios 
en las etapas de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Secundaria y Bachillerato.

En este artículo nos centraremos en los 
resultados que han surgido de la implementación 
de un cuestionario suministrado vía online, 
que evalúa el grado de competencia mediática 

en niños de cuarto de educación primaria de 
10 provincias españolas (Cantabria, Córdoba,  
Granada, Huelva, La Rioja, Lugo, Málaga, Murcia, 
Sevilla y Valencia), teniendo como base las seis 
dimensiones sobre competencia en comunicación 
audiovisual elaboradas por Ferrés (2007): el 
lenguaje, la tecnología, los procesos de producción 
y programación, la ideología y valores, la recepción 
y audiencia y, por último, la dimensión estética.

Marco teórico

Que estamos ante una revolución 
tecnológica, nadie lo niega. La relación entre 
la ciudadanía y los medios de comunicación, 
tradicionales y nuevos, ha cambiado de forma 
radical.  Esto se hace notar sobre todo en la población 
más joven, son ellos los potenciales consumidores 
y usuarios más activos en todo lo concerniente 
al mundo mediático. Ya Prensky (2001) los llamó 
nativos digitales, aunque tal denominación no 
conlleve a la comprensión del medio digital: “los 
jóvenes manejan los medios digitales en ausencia 
o con un bajo conocimiento del poder audiovisual” 
(apud AGUADED; PÉREZ, 2012, p. 25). De ahí 
la importancia de una verdadera alfabetización 
mediática, estructurada y planificada en políticas 
educativas que incidan en ella, ya que “si el niño 
se forma para estar alfabetizado audiovisualmente, 
sabrá defenderse de aquellos mensajes que le 
resulten no sólo poco apropiados para su nivel 
de desarrollo, sino también de los que intenten 
fomentar contravalores, estereotipos o falsedades” 
(MARTA, 2008, p. 38).

El concepto de alfabetización mediática, 
recogido en la Resolución del Parlamento Europeo 
de 2009 sobre La alfabetización mediática en el 
entorno digital para una industria audiovisual y 
de contenidos más competitiva y una sociedad 
del conocimiento incluyente apunta que

[…] la alfabetización mediática está relacionada 
con la capacidad de acceder a los medios de 
comunicación, comprender y evaluar con 
criterio diversos aspectos de los mismos y de 
sus contenidos, así como de establecer formas 
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de comunicación en diversos contextos. 
(Comisión Europea, 2013, p. 4).

Además, aclara que en este concepto se 
incluyen todos los medios de comunicación con 
los que la ciudadanía interactúa hoy día, así 
como que es clave la implicación de los Estados 
para decidir cómo incorporar la alfabetización 
mediática a los planes de estudio escolares de 
todos los niveles, además de promoverla en 
adultos y en toda la sociedad en general.

Para que lo anterior se lleve a cabo es 
necesario conocer el grado de competencia 
actual de la población y así llegar a implementar 
programas educativos que beneficien esa 
alfabetización mediática. Hasta ahora, la 
competencia audiovisual, en general, ha sido 
un ámbito escasamente estudiado y preocupa 
sobremanera la relación que los colectivos más 
vulnerables, como los niños y adolescentes, 
mantienen hoy día con el mundo mediático

En un entorno social mediado por las 
pantallas habría que capacitar a los 
ciudadanos y ciudadanas para que sepan 
interaccionar de manera madura con los 
mensajes ajenos y para que sean capaces 
de producir y de difundir mensajes que 
contribuyan al desarrollo personal y a 
la mejora del entorno social (FERRÉS; 
AGUADED; GARCÍA, 2012, p. 41).

El concepto de competencia mediática 
se mantiene en un constante debate entre 
investigadores vinculados principalmente al 
ámbito de la comunicación y la educación, que 
intentan delimitar qué significa hoy día que 
una persona sea verdaderamente competente 
a la hora de enfrentarse a un medio de 
comunicación (PÉREZ; DELGADO, 2012).

Ferrés definió el término Competencia 
Audiovisual como:

La capacidad de un individuo para interpretar 
y analizar desde la reflexión crítica las 
imágenes y los mensajes audiovisuales, y 

para expresarse con una mínima corrección 
en el ámbito comunicativo. Esta competencia 
está relacionada con el conocimiento de los 
medios de comunicación y con el uso básico 
de las tecnologías multimedia necesarias 
para producirla. (FERRÉS, 2007, p. 10).

Ya entonces el autor había delimitado 
seis dimensiones e indicadores en cada una 
de ellas que servirían para evaluar el grado de 
competencia mediática de la ciudadanía y que 
han sido posteriormente actualizadas por el 
propio Ferrés y Piscitelli:

La competencia mediática comporta el 
dominio de conocimientos, destrezas y 
actitudes relacionados con seis dimensiones 
básicas, de las que se ofrecen los indicadores 
principales. Estos indicadores tienen que 
ver, según los casos, con el ámbito de 
participación como personas que reciben 
mensajes e interaccionan con ellos (ámbito 
del análisis) y como personas que producen 
mensajes (ámbito de la expresión). (FERRÉS; 
PISCITELLI, 2012, p. 79).

Investigaciones realizadas en torno a la educación 
mediática

En el contexto de la educación mediática 
se puede observar la proliferación de estudios que 
se ocupan de investigar el tema, sobre todo, los 
que tienen como destinatarios a los más jóvenes.

En el ámbito europeo, hay que destacar 
especialmente el papel de los organismos 
internacionales como la Comisión Europea, 
con trabajos como Study on the current trends 
and approaches on media literacy in Europe, 
con la finalidad de conocer el estado de la 
cuestión e identificar las tendencias en materia 
de alfabetización mediática dentro de la Unión 
Europea1. En la línea de la reflexión crítica, 
en Reino Unido cabría destacar a Masterman 
y el British Film Institute (BFI)2, especialmente 

1- http://goo.gl/cVn4pN 
2 -http://www.bfi.org.uk
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a Bazalgette y Buckingham quienes desde 
mediados de la década de los noventa 
han dirigido proyectos de investigación 
internacionales como Children’s media 
culture: education, entertainment and the 
public sphere o pokemon and children’s global 
culture. En Francia sobresalen los trabajos 
de investigadores como Jacquinot-Delaunay, 
Gonnet y Bevort, estos dos últimos en el seno 
del CLEMI (Centre de Liason de l’Enseignement 
des Médias d’Information)3, que han sido clave 
durante más de veinte años para entender la 
educación en medios en el ámbito francófono, 
tanto desde una perspectiva formativa como de 
publicaciones e investigaciones.

En Suecia, destacan los trabajos de Von 
Feilitzen y Carlson (1999), en The UNESCO 
international clearinghouse on children and 
violence on the screen4. En Bélgica, los trabajos 
realizados en Media Animation5, los de Michel 
Clarembeaux en el Centre Audiovisuel de 
Liège6  y de Thierry De Smedt en la Université 
Catholique de Louvain. En Portugal son referentes 
investigadores de reconocido prestigio como 
Reia en el Centro de Investigação em artes e 
comunicação de la Universidade do Algarve7, 
Pinto y Pereira de la Universidade do Minho y 
Mendes da Ponte de la Universidade Nova de 
Lisboa. Mientras que en Italia, se reconocen 
los trabajos de Rivoltella de la Università 
Cattolica del Sacro Cuore. No obstante, en el 
ámbito de la educación mediática, además de 
las investigaciones que se desarrollan en cada 
país, se ha iniciado recientemente, al amparo 
de la Comisión Europea, otros proyectos 
conjuntos a través de convocatorias de la 
Education, Audiovisual & Culture Executive 
Agency8, con líneas de acción como Digital 
Literacy, Audiovisual and Media Policies, que 
han generado proyectos internacionales como 

3- http://www.clemi.org 
4- http://goo.gl/vpYJyr
5- http://www.media-animation.be/ 
6- http://www.cavliege.be/ 
7- http://www.ciac.pt  
8- http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php 

Euromeduc con el reciente trabajo L´education 
aux médias en Europe9.

También resulta interesante señalar 
los estudios y trabajos de los investigadores 
independientes de la Euro Media Literacy10 
con la Carta Europea de Alfabetización 
Mediática11, publicada en el año 2007 en 
Bruselas. Finalmente, conviene resaltar la 
labor de la European Association for Viewers 
Interests (EAVI)12, creada en Bruselas en 2004 
por un consorcio de expertos de los medios y 
el respaldo de la Comisión Europea. Entre sus 
estudios más recientes despunta una serie de 
criterios para medir los niveles de alfabetización 
en los países europeos, especialmente en los 27 
Estados miembros de la Unión Europea, evaluar 
tales niveles y proponer medidas políticas para 
potenciar la alfabetización mediática.

En América Latina, los grupos de 
investigación en esta temática se han 
acrecentado en las dos últimas décadas. Los 
trabajos de Freire (Brasil), continuados en 
educación mediática por Kaplún (Uruguay) 
y Martín Barbero (Colombia), se han visto 
reflejados también en los estudios de audiencia 
de Orozco (México). Siguen una línea similar en 
educación en medios los estudios de Hernández 
(Venezuela), Quiroz (Perú), Bustamante 
(Colombia), Merlo, Novelli y Funes (Argentina), 
Fontcuberta y Avendaño (Chile), De Oliveira, 
Quintão y Esperon (Brasil) entre un variado 
abanico de investigadores que han compuesto 
un profuso corpus científico de antecedentes 
que fundamentan, sin duda, este estudio sobre 
competencias audiovisuales de la ciudadanía, y 
en especial de la infancia.

En España, otro grupo de investigadores 
ha centrado sus trabajos en la necesidad de 
la educación en medios y la responsabilidad 
social de los diferentes agentes sociales. Aparici 
en la Universidad de Educación a Distancia - 
UNED (Madrid), García Matilla (Universidad 

9 - http://www.media-animation.be/IMG/pdf/Euromeduc_FR.pdf 
10- http://www.euromedialiteracy.eu/    
11- http://redalyc.uaemex.mx/pdf/158/15802819.pdf  
12- http://www.eavi.eu/
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de Valladolid), Ferrés (Universidad Pompeu 
Fabra), Pérez Tornero (Universidad Autónoma 
de Barcelona) y Aguaded (Universidad de 
Huelva) han liderado diferentes estudios en 
este campo. Grupos de investigación como 
Drac Magic  (Barcelona), Aire (Madrid), 
Spectus (Aragón), Grupo Comunicar 
(Andalucía), Mitjans (Cataluña), Apuma 
(Estatal), Eko Kolektiboa (País Vasco), estos 
constituyen muestras palpables del dinamismo 
de esta temática. Hay que destacar también el 
importante papel jugado por el CNICE (Centro 
Nacional de Información y Comunicación 
Educativa) del Ministerio de Educación en 
España, hoy convertido en ITE13 (Instituto de 
Tecnologías Educativas), el Instituto RTVE14 
con sus seminarios y reuniones de expertos y 
el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), que 
ha sido pionero y ha implantado acciones en 
alfabetización mediática desde sus inicios.

Por último, queremos destacar el 
trabajo que, a nivel español, se ha llevado 
a cabo entre el año 2005 y el 2010, como 
iniciativa pionera en este ámbito. El CAC y 
el Ministerio de Educación financiaron la 
investigación titulada Competencia Mediática. 
Investigación sobre el grado de competencia de 
la ciudadanía en España15. El estudio, que se 
coordinó desde la Universidad Pompeu Fabra y 
en el que participaron diecisiete universidades 
de cada una de las comunidades autónomas de 
España, tenía el objetivo de evaluar el grado 
de competencia en materia audiovisual de 
la ciudadanía española a través de distintas 
herramientas metodológicas y diferentes 
análisis —cuantitativo y cualitativo—.

En la actualidad, esta investigación 
se encuentra complementada a través del 
proyecto I+D del Ministerio de Economía 
y Competitividad de España, con clave: 
EDU2010-21395-C03, del que presentamos 
aquí algunos resultados.

13- http://novedades.cnice.mec.es
14- http://www.rtve.es/instituto/
15- http://ntic.educacion.es/w3//competencia_mediatica/

Objetivos e hipótesis

Tres fueron los objetivos que se 
redactaron para esta investigación:
1. Determinar el conocimiento de los escolares 
de cuarto de educación primaria sobre algunos 
aspectos relacionados con los medios de 
comunicación de acuerdo con las dimensiones 
establecidas por Ferrés (2007: 2) para evaluar la 
competencia mediática.
2. Diseñar un cuestionario para medir dicha 
competencia en estudiantes de cuarto de 
educación primaria.
3. Indagar sobre las posibles causas que pueden 
incidir en el nivel de competencia mediática de 
dicho alumnado.

Es lógico preguntarse, en consecuencia, 
si existen diferencias significativas en función 
de variables como el género, la edad, el centro 
educativo de pertenencia o la localidad donde vive.

Método
Metodología y diseño

La metodología utilizada para esta 
investigación se enmarca dentro de lo que se 
conoce como metodología empírico-analítica, 
puesto que se fundamenta en la experimentación 
con un posterior análisis estadístico. Uno de los 
métodos más utilizados en este tipo de estudios 
donde lo que se pretende es conocer y explicar 
una realidad concreta, así como poder establecer 
ciertas generalizaciones que puedan predecir 
comportamientos posteriores en los participantes 
de la investigación, es la encuesta. En esta ocasión 
se utilizó un cuestionario online. Asimismo, esta 
investigación sigue un diseño no experimental, 
correlacional y descriptivo, de acuerdo con lo 
establecido por García Llamas (2003), Bisquerra 
(2004) y Martínez González (2007).

El proceso de experimentación se 
centra en las siguientes fases de investigación: 
planteamiento del problema, definición de 
objetivos, formulación de interrogantes, 
identificación y conceptualización de variables, 
diseño de la investigación propiamente dicha, 
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descripción de la muestra, delimitación del 
instrumento de recogida de información y 
aplicación de las técnicas de análisis de datos.

Población y muestra

En cuanto a la población, se puede 
señalar que estaba constituida por los escolares 
que cursaban el cuarto nivel de educación 
primaria residentes en nuestro sistema 
educativo. Concretamente, la muestra estaba 
compuesta por alumnos del nivel de cuarto 
de educación primaria pertenecientes a diez 
provincias españolas: Cantabria, Córdoba, 
Granada, Huelva, La Rioja, Lugo, Málaga, 
Murcia, Sevilla y Valencia (N=581). Es relevante 
la participación de las principales provincias 
españolas que aporta una idea de la importancia 
de este estudio de ámbito nacional. El perfil de 
los participantes se puede describir desde tres 
aspectos diferentes: la edad de los miembros de 
la muestra, el género y la titularidad del centro 
escolar. La muestra estuvo compuesta por niños 
de 10 años (50,1%) y de 9 años de edad (42,2%); 
45,6% niños y 54,4% niñas. En cuanto a la 
titularidad del centro en el que se encuentran 
matriculados el 57,3% lo está en un colegio 
público, el 38,2% en un centro concertado 
(privado pero con financiación pública) y el 
4,5% en una institución educativa privada.

Las variables

Las variables de estudio independientes 
son: provincia, sexo, edad y titularidad del 
centro.  En lo que concierne a las variables 
dependientes, estas se han distribuido en las 
seis dimensiones establecidas por Ferrés (2007). 
Es conveniente recordar que para el autor estas 
dimensiones suponen un punto de análisis y 
deben ser vinculadas entre sí. Es decir, no deben 
concebirse como compartimentos estancos, 
como elementos separados, sino que cada una 
de ellas existe si está en relación con las demás.

La dimensión denominada Lenguaje se 
entiende como aquellos “conocimientos de los 

códigos que hacen posible el lenguaje audiovisual 
y capacidad de utilizarlos para comunicarse de 
manera sencilla pero efectiva” (FERRÉS, 2007, 
p. 103). En cuanto a la capacidad de análisis se 
refiere a su desarrollo teniendo como enfoque 
el sentido y la trascendencia de la narrativa con 
sus correspondientes categorías y géneros. La 
siguiente dimensión es la Tecnología y se define 
para esta investigación como “el conocimiento 
teórico del funcionamiento de las herramientas 
que hacen posible la comunicación audiovisual, 
para poder entender cómo son elaborados 
los mensajes” (p, 103). Esta tiene relación no 
únicamente con la teoría, sino también con la 
capacidad de saber utilizar las herramientas 
menores para establecer una comunicación 
eficiente en el campo audiovisual.

Otra de las dimensiones, la referida a los 
Procesos de producción y programación, pone el 
énfasis en los “conocimientos de las funciones 
y tareas asignadas a los principales agentes de 
producción y las fases en las que se descomponen 
los procesos de producción y programación de 
los distintos tipos de productos audiovisuales” (p. 
103). Asimismo, tiene que ver con la producción 
de documentos audiovisuales, es decir, la 
capacidad de elaboración de mensajes a través 
de este medio y la adquisición de conocimientos 
sobre la importancia de los nuevos ambientes de 
la comunicación.

Existe otro ámbito especial en la educación 
mediática que también es considerada por Ferrés 
(2007) y es lo que denomina Ideología y valores. 
Se refiere a la capacidad de comprender y ser 
crítico ante las pantallas puesto que transmiten 
de modo intrínseco ideologías y valores al 
representar la realidad. Al mismo tiempo, hace 
referencia a la “capacidad de análisis crítico 
de los mensajes audiovisuales, entendidos a 
un tiempo como expresión y soporte de los 
intereses, de las contradicciones y de los valores 
de la sociedad” (p. 103). Como Recepción y 
audiencia se reconoce otra de las dimensiones 
de análisis, aquella que logra el individuo 
cuando desarrolla su “capacidad de reconocerse 
como audiencia activa, especialmente a 
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partir del uso de las tecnologías digitales que 
permiten la participación y la interactividad” 
(p. 103). También toma en cuenta la capacidad 
de valoración crítica como los mensajes 
que afectan a la emoción, el raciocinio o los 
contextuales, que complementan el mensaje 
de los medios. Por último, hace referencia a 
la Dimensión Estética como la que analiza 
y valora los mensajes “desde el punto de 
vista de la innovación formal y temática 
y la educación del sentido estético” (p. 
103). También se toma en consideración la 
capacidad de la persona de relacionar los 
mensajes audiovisuales con otras expresiones 
artísticas y de los medios de comunicación.

Instrumentos

La base de esta investigación es un 
cuestionario compuesto por diversos ítems con 

respuestas de opción múltiple, que desplegamos 
en la Tabla 1.

El cuestionario diseñado para esta 
investigación y disponible online16, fue el 
resultado de las siguientes fases de trabajo.

El cuestionario diseñado para esta 
investigación y disponible online17, fue el 
resultado de las siguientes fases de trabajo.

Fase 1. Diseño inicial del cuestionario. 
El diseño del cuestionario se fundamentó en 
el elaborado anteriormente para los miembros 
del Proyecto titulado Competencia Mediática. 
Investigación sobre el grado de competencia de 
la ciudadanía en España (FERRÉS et al., 2011) en 
el que intervinieron representantes de diecisiete 
universidades de España, tal como se menciona 
en el punto Investigaciones realizadas en torno a 
la Educación Mediática. Partiendo de éste, nuestra 

16- http://www.uhu.es/competenciamediatica/primaria/
17- http://www.uhu.es/competenciamediatica/primaria/

Tabla 1- Dimensiones para medir la competencia mediática según Ferrés (2007) y los respectivos ítems diseñados para esta 
investigación

Dimensión Ítem

Lenguaje

Después del visionado de un anuncio publicitario: ¿Por qué crees que le puede gustar a la gente el anuncio de los 
niños cantando? (Válida para dos dimensiones).

Ante dos fotografías; ¿Por qué has elegido esa fotografía?

Tecnología

Elige la opción que corresponda a la definición correcta de los siguientes términos: SMS, DVD, You Tube, Ipod.

Observa estas 2 imágenes. ¿Cómo crees que se ha logrado la imagen 2?

Elige la función correspondiente a cada uno de los siguientes botones (Play, Retroceder, Adelantar, Pausa, Stop, No 
sé).

¿Para qué utilizas Internet?

Recepción y 
Audiencia

Después del visionado de dos anuncios publicitarios. ¿Crees que el anuncio del niño y el mar te convence a ti y a 
otras personas para comprar Nesquik?

¿Por qué crees que te gusta el anuncio del niño y el mar?

¿A qué se llama Audiencia de un programa de TV?

Procesos de 
Producción y difusión

Elige la opción que corresponda a la función que realizan los profesionales de la tele.

El casting para una serie de televisión consiste en escoger...

¿Qué es una copia pirata?

Si tuvieras que presentar una peli a un concurso ¿cómo ordenarías los pasos para realizarla?

Ideología y valores
¿En qué piensas cuando ves el anuncio del niño y el mar? Marca una sola respuesta.

¿Por qué crees que le puede gustar a la gente el anuncio de los niños cantando? (Válida para dos dimensiones).

Estética
Después del visionado de dos anuncios. ¿Cuál de estos dos anuncios de la tele te gusta más?

¿Por qué has escogido ese anuncio?

Fuente: Elaboración propia.



383Educ. Pesqui., São Paulo, v. 42, n. 2, p. 375-394, abr./jun. 2016.

función fue, por un lado, adaptar los ítems a las 
edades de los niños que eran nuestro punto de 
interés, puesto que el anterior estaba destinado 
a mayores de 16 años; por otro lado, reducir el 
número de preguntas, ya que estaba dirigido a 
niños cuya edad media estaría entre 9 y 10 años.

Primero se diseñó en papel y, tras su 
pilotaje, se trabajó en la versión digital para 
su implementación online. En este sentido, el 
esfuerzo se centró en reducir la redacción de las 
preguntas a su mínima expresión, proporcionar 
una navegación atractiva y sencilla y, por último, 
utilizar un diseño gráfico infantil sobre el que 
se mostrara una pregunta por pantalla. De esta 
manera, se evitaría la dificultad y el consecuente 
rechazo que puede producir una pantalla repleta 
de preguntas para un niño de 9 ó 10 años.

En la primera versión el cuestionario 
contaba con 31 preguntas que fueron sometidas 
a análisis por el grupo de investigación Ágora, 
de la Universidad de Huelva. La validación se 
llevó a cabo mediante la técnica Delphi por 
todos los miembros de dicho Proyecto, formado 
por veintitrés integrantes, cuyas especialidades 
abarcan los campos de la educación universitaria 
y la comunicación audiovisual, y pertenecientes 
a las siguientes provincias participantes: 
Cantabria, Córdoba, Granada, Huelva, La Rioja, 
Lugo, Málaga, Murcia, Sevilla y Valencia.

La valoración fue positiva en su conjunto, 
el aspecto menos efectivo se refería a preguntas 
de selección que podían llevar a confusión debido 
a que las opciones de respuesta eran parecidas y 
el niño no podía diferenciarlas. También fueron 
eliminadas aquellas preguntas abiertas que podían 
presentar una variedad muy alta de respuestas y 
se desconocía si realmente contribuirían a los 
resultados. Como consecuencia se eliminaron 
doce preguntas y se reagruparon cuatro en solo 
dos. Otro de los cambios se hizo sobre aquellos 
interrogantes que hacían referencia a la ilusión de 
invulnerabilidad. La primera preguntaba si creía 
que uno de los anuncios publicitarios visionados 
le convencería a él (o ella) del producto, mientras 
que la segunda formulaba el mismo interrogante 
pero referido no a él mismo, sino a los demás. 

Se decidió agruparlas e incluir opciones de 
respuesta que abarcaran ambas posibilidades. De 
este proceso resultaron finalmente diecinueve 
preguntas que fueron las que constituyeron el 
instrumento para el pilotaje.

Fase 2. Pilotaje del cuestionario. La 
prueba piloto se realizó a veinticinco estudiantes 
de un grupo natural de cuarto de educación 
primaria pertenecientes al CEIP - Colegio de 
Educación Infantil y Primaria Tirso de Molina 
(Córdoba). El proceso de llevó a cabo durante 
un tiempo total de 45 minutos, aunque hay 
que reconocer que el cuestionario propiamente 
dicho requiere una media de 10 a 15 minutos 
para su cumplimentación. El proceso se efectuó 
correctamente, con apenas algunas incidencias. 
Una, relacionada con el tema de las redes sociales, 
ya que algunos niños no conocían Tuenti o 
Facebook. La otra tuvo que ver con uno de los 
spots publicitarios cuyo producto anunciado 
era una galleta. La primera reacción que los 
niños tuvieron fue la identificaron con el sabor 
del producto –galletas de chocolate- de uno de 
los anuncios, dejando de lado la posibilidad de 
responder con lógica o establecer comparaciones 
entre ambos. Su respuesta se basó en el gusto por 
el chocolate y no por los aspectos estéticos o de 
contenido que pretendíamos que apreciaran. La 
decisión fue, naturalmente, realizar una nueva 
búsqueda de anuncios que fueran realmente 
útiles en esa ocasión.

Fase 3. Diseño definitivo del cuestionario. 
Teniendo presente lo anterior remodelamos 
algunas preguntas, como la de las redes sociales, 
y cambiamos los anuncios publicitarios que 
promovían un mismo producto, pero a través de 
dos spots muy distintos, uno de ellos se prestaba 
para la apreciación estética a diferencia del otro18. 
Después de renovar el cuestionario haciendo 

18 - Uno de los anuncios lo titulamos Niños cantando cuyo lema era: 
Échale Nesquik y es un videoclip que combina la acción de actores y dibujos 
de animación. El segundo spot que llamamos El niño y el mar muestra al 
personaje en animación 3D y un niño que mira por la ventana en un día 
lluvioso y mientras consume la bebida se imagina a sí mismo atravesando 
los mares montado en una ballena en medio de otros animales marinos 
que vuelan. Este anuncio con el slogan Dentro de ti está la diversión, 
dentro de Nesquik el sabor fue producido por el mercado audiovisual 
latinoamericano a propósito del Día de la Niñez.
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las modificaciones pertinentes se procedió 
a la aplicación del instrumento definitivo, 
constituido por veintidós preguntas cerradas, de 
opción múltiple. De estas veintidós preguntas, 
diecisiste abarcaban la materia en cuestión y 
las otras cinco eran de carácter nominativo, es 
decir, tenían que ver con las características de la 
muestra y con el lugar de aplicación.

Tanto en la fase provisional como en 
la definitiva el cuestionario se encontraba 
acompañado de una rúbrica de evaluación que 
medía las respuestas dadas por el alumnado de 
acuerdo con unos criterios preestablecidos y 
que hacían referencia al grado de competencia 
que mostraba el alumnado. En cuanto al índice 
de fiabilidad, el cuestionario ha arrojado un 
alfa de Cronbach de 0.787.

Procedimiento

Durante quince días se llevó a 
cabo la aplicación online del cuestionario 
simultáneamente en las diez provincias 
participantes. Los centros educativos fueron 
seleccionados en función de su ofrecimiento 
para participar en el proyecto, su titularidad 
y la disponibilidad de Internet en los mismos. 
El segundo paso, después de la aplicación 
del cuestionario fue vaciar la base de datos 
generada por el sistema online y elaborar su 
correspondiente libro de códigos. Posteriormente, 
las respuestas fueron re-categorizadas con el 
programa estadístico SPSS (v.18) de acuerdo con 
la rúbrica de evaluación diseñada previamente 
durante el desarrollo de la creación del 
cuestionario. Este último paso permitió realizar 
un análisis estadístico a través de porcentajes, 
tablas de contingencia, chi-cuadrado de Pearson, 
coeficiente de contingencia, Phi y V de Cramer.

Resultados

Para poder indagar sobre los resultados 
de esta investigación, conviene conocer el 
comportamiento de los miembros de la muestra en 
cada una de las preguntas del cuestionario para, 

posteriormente, mostrar el grado de competencia 
mediática que manifiesta el alumnado de cuarto 
de educación primaria en España. Por último, 
describiremos las relaciones existentes entre 
algunas de las distintas variables.

Tal y como se comentó, las cinco primeras 
preguntas son nominativas, en consecuencia 
comenzamos describiendo las respuestas a 
partir de la pregunta número 6, la cual mide 
la Dimensión Estética. En cuanto a la elección 
de los anuncios propuestos a los participantes, 
el 25,6% seleccionó el anuncio 1 (El niño y el 
mar), mientras que el 74,4% eligió el anuncio 
2 (Niños cantando). Entre los motivos de la 
elección (pregunta 6.1) destaca la música es 
alegre en un 44,9%, porque le gusta más (sin 
ninguna razón) en un 32,9%, se parece a una 
película en un 14,5% y, finalmente, porque el 
Nesquik es bueno, es decir porque le gusta el 
producto, en un 7,7%.

Si agrupamos los resultados de la 
respuesta que definía el enfoque estético y el no 
estético obtenemos la Figura 1. Si desglosáramos 
el enfoque no estético, podríamos obtener un 
resultado medio en el cual observamos que un 
44,9% de los niños atribuye a la música el factor 
más atrayente del anuncio, lo cual también 
significa que no cuenta con un enfoque desde el 
punto de vista estético, según las dimensiones 
antes citadas. Merece la pena mencionar que un 
32,9% de la muestra no es capaz de identificar 
la razón por la que escogió el anuncio. Si 
observamos la media entre estas dos preguntas, 
el alumnado cuenta con un enfoque no estético 
en su mayoría, 79,95%, y un enfoque estético en 
un 20,05%. El porcentaje de preguntas se puede 
ver en la Figura 1 y su resumen en la Figura 2.

Al plantearle al alumnado de cuarto 
de educación primaria en qué piensa cuando 
ve el anuncio de El niño y el mar (pregunta 
6.2), de forma mayoritaria afirman que con la 
imaginación se puede vivir aventuras (65,7%). 
Conviene señalar que un 17,4% de la muestra 
manifestó no pensar en nada cuando visionó el 
citado anuncio. Esta pregunta es significativa 
para la Dimensión Ideología y Valores junto 
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1- Preguntas de la Dimensión Estética

Figura 2- Resumen de las preguntas que forman la Dimensión Estética

con la siguiente, la 6.3: ¿Por qué crees que 
le puede gustar a la gente este anuncio? En 
realidad, la mayoría responde adecuadamente 
a este interrogante, bien desde el punto de 
vista de ideología y valores (41,0%), bien desde 
el enfoque del lenguaje audiovisual (44,6%), 

pues este ítem mide ambas dimensiones en 
sus opciones de respuesta. Un 4,5% prefirió 
responder no sé a esta pregunta. Véase el 
porcentaje de respuestas de cada uno de los 
ítems que constituye esta dimensión en la 
Figura 3 y el resumen en la Figura 4.

Enfoque no estético Enfoque estético

Pregunta 6.1

Pregunta 6

14,50%

25,60%

74,40%

85,50%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

Enfoque no estéticoEnfoque estético

20,00%

79,95%
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En resumen, en relación a la Dimensión 
Ideología y Valores, la mayoría de los 
participantes (53,35%) identificó correctamente 
la opción sobre dicha dimensión. El resto, o no 
lo identificó o dio prioridad a otros aspectos, 
pero no a la respuesta vinculada con dicha 
dimensión (Ver Figura 4).

La Dimensión Lenguaje (audiovisual) se 
encuentra representada por las respuestas a las 

preguntas 6.3 y 7.1. En la primera de ellas se 
desvela que un 44,5% respondió pensando en 
el lenguaje audiovisual. El resto dio prioridad 
a otras respuestas: 41,0% muestra que los 
amigos pueden ayudarse (que identificaba a la 
Dimensión Ideología y Valores), parece gracioso 
(10%) y no sé (4,5%). La pregunta 7.1 invitaba 
al niño a argumentar las razones de la elección 
de una imagen fija y revela un resultado 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3- Preguntas de la Dimensión Ideología y Valores

Identifica otro valor No identifica Sí identifica

44,50%

14,50%

41,00%

34,30%

65,70%

Pregunta 6.3

Pregunta 6.2

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Figura 4- Resumen de las preguntas que forman la Dimensión Ideología y Valores

Fuente: Elaboración propia.

Identifica ideología y valores

No identifica ideologia y valores o 
prioriza otros aspectos

53,16%

46,84%
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positivo. Primeramente, en la pregunta 7 se le 
presenta al alumnado dos fotografías idénticas 
en la que aparece la imagen de un niño, y se le 
pide que señale la que se identifica mejor con la 
frase El niño está triste y tiene frío. La segunda 
fotografía, con tonos azulados, es la que mejor 
identifica dicha frase puesto que la vincula con 
los colores fríos. Esta imagen fue elegida por el 
82,3% de la muestra. Sin embargo, esta pregunta 

no puntuaba, sino que servía de motivación 
para la segunda, la 7.1, donde se pide la razón 
de su elección, ya sea relacionada con el tono 
azul o no. Un 77,3% respondió acertadamente 
mientras que un 18,4% respondió erradamente 
y un 4,3% prefirió elegir no sé. Los ítems que 
constituyen la Dimensión Lenguaje se muestran 
en la Figura 5 y el resumen de la misma en la 
Figura 6.

Figura 5- Preguntas de la Dimensión Lenguaje

Figura 6- Resumen de las preguntas que forman la Dimensión Lenguaje

Fuente: Elaboración propia.

Identifica otro aspecto distinto al lenguaje No identifica Sí identifica

Pregunta 7.1

Pregunta 6.3

22,70%

77,30%

41,00%

14,50%

44,50%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

Identifica

No identifica el lenguaje o 
prioriza otros aspectos

60,90%

39,10%

Fuente: Elaboración propia.
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La Dimensión Recepción y Audiencia 
está vinculada con las preguntas 6.4, 6.5 y 8. 
La primera pide al alumnado su opinión acerca 
del anuncio de El niño y el mar en relación a 
si le convencería a él y a otras personas para 
comprar el producto. Este responde que sí en 
el 38,4% de los casos; sin embargo, manifiesta 
que le convence a los demás pero no a él en un 
porcentaje ligeramente superior, un 39,2%. Por 
el contrario, un 10,7% del alumnado considera 
que no convence a nadie y un 11,7% no sabe qué 
opinar al respecto. Si se interroga al alumnado 

por el motivo por el que le gusta el anuncio 
de El niño y el mar (pregunta 6.5), un 53,5% 
contesta que la historia le resulta emocionante, 
un 23,1% responde que el producto tiene un 
buen sabor, es decir, solo piensa en el producto 
y un 23,4% desconoce el motivo. En lo que 
concierne al concepto de audiencia (pregunta 
8), este no es entendido por un porcentaje 
elevado de alumnos, pues solo el 57% relaciona 
el término con su significado. Los ítems sobre 
esta dimensión se pueden ver en la Figura 7 y 
su resumen en la 8.

Figura 7-  Preguntas de la Dimensión Recepción y Audiencia

Fuente: Elaboración propia.

No tiene nociones sobre recepción y audiencia
Tiene nociones sobre recepción y audiencia

Pregunta 8

Pregunta 6.5

Pregunta 6.4

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

42,50%
57,50%

46,50%
53,50%

60,80%
39,20%

Figura 8- Resumen de las preguntas que forman la Dimensión Recepción y Audiencia

Fuente: Elaboración propia.

Sí tiene nociones sobre recepción y 
audiencia

No tiene nociones sobre recepción y 
audiencia50,06%

49,94%



389Educ. Pesqui., São Paulo, v. 42, n. 2, p. 375-394, abr./jun. 2016.

La Dimensión Tecnología se refleja en los 
ítems 9 al 12. La pregunta 9 trata sobre conceptos 
vinculados a esta área del conocimiento, tales 
como la identificación de las funciones del 
SMS, el DVD, el canal YouTube o el IPOD. 
Éstos son conocidos por el alumnado de forma 

mayoritaria, sobre todo los tres primeros (SMS, 
DVD y YouTube, ver Tabla 2). De forma global, 
las puntuaciones máximas son alcanzadas por el 
47,3% del alumnado, las medias llegan a un 36,5 
y los niños que apenas conocen un concepto o lo 
desconocen por completo constituyen el 16,2%.

Tabla 2- Conceptos acerca de la Dimensión tecnología

Conceptos (SMS, DVD, YouTube, IPOD)
SMS DVD YouTube IPOD

f % f % f % f %

Correo basura que llega por email 59 10,2 10 1,7 18 3,1 36 6,2

Web para ver, subir y compartir vídeos 23 4,0 32 5,5 462 79,5 16 2,8

Aparato portátil para guardar y ver vídeos, oír música, juegos 10 1,7 56 9,6 48 8,3 342 58,9

Disco para almacenar vídeos, música y datos 8 1,4 464 79,9 19 3,3 39 6,7

Mensaje de teléfono móvil 434 74,7 2 0,3 10 1,7 27 4,6

No lo sé 47 8,1 17 2,9 24 4,1 121 20,8

Total 581 100 581 100 581 100 581 100

f = frecuencia

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al reconocimiento de la 
transformación de una fotografía a través de un 
programa informático, el alumnado lo consigue 
en el 75% de los casos (pregunta 10). El resto 
no lo logra (25%).

En la pregunta 11 se cuestionaba al 
alumnado por la identificación de botones 
de acción en un reproductor de vídeo/sonido 
(reproducir, adelantar, retroceder, pausa y 
detener o stop), los resultados señalan que solo 
un 43,9% consigue dar la respuesta completa de 
forma correcta. Un 48% identifica la mayoría 
de los botones siendo los de pausa y stop los 
que generaron mayor confusión en la muestra.

Al preguntarle al alumnado por el uso 
que hace de Internet (pregunta 12), éste  tiene la 
opción de marcar varias respuestas tales como: 
buscar información para los deberes, usar el correo 
electrónico, entrar en redes sociales, ver vídeos, 
jugar o chatear, así como no utilizar la red. En este 
sentido, las puntuaciones alcanzadas muestran 
que un 4% no accede a Internet, un 71,6% lo hace 
para ciertas actividades, mientras que un 24,4% lo 
hace utilizando todas las opciones dadas. En las 
figuras 9 y 10 se pueden observar los porcentajes 
de respuesta por cada ítem de esta dimensión y el 
resumen que nos aclara cuál fue el resultado final 
de la muestra en relación con la tecnología.

Figura 9- Preguntas de la Dimensión Tecnología
Conoce solo algunos 
aspectos sobre tecnología

Conoce un solo concepto o 
los desconoce por completo

Tiene nociones sobre 
tecnología

Pregunta 12

Pregunta 11

Pregunta 10

Pregunta 09

71,60%
4,00%

24,40%

48,00%
8,10%

43,90%

25%
75%

36,50%
16,20%

47,30%

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 10- Resumen de las preguntas que forman la Dimensión Recepción y Audiencia

La Dimensión Producción y Programación 
se fundamenta en los ítems 13 al 16. En lo que 
concierne al reconocimiento de profesiones 
vinculadas con los medios de comunicación 
(pregunta 13) se ha podido comprobar que el 
resultado es bastante bajo. Caso excepcional 
lo constituyó en concreto la identificación de 
tareas del guionista, que es reconocido por el 
60,9% de los participantes. Respecto al concepto 
de casting (pregunta 14), los participantes lo 
reconocen en el 69,9% de los casos, un 6,4% 
desconoce el término mientras que el resto 
(23,7%) reconoce que está relacionado con el 
mundo audiovisual pero no sabe qué significa. 
El concepto de copia pirata (pregunta 15) 
también es identificado por la mayoría de los 
participantes, en este caso, en un 83% de los 
casos. Y por último, la pregunta 16 invitaba 
al niño a ordenar los pasos necesarios para 
realizar una película. Tal como se puede ver en 
la Tabla 3, los porcentajes de acierto completo 
son bastante bajos, un 13,3% conoce cómo 
ordenar los pasos mientras que un 38,7% no 
acertó ninguno de ellos. Las puntuaciones 
alcanzadas por el alumnado en la Dimensión 
Producción y Programación se aprecian en el 
Figura 11 y el resumen en la Figura 12.

Fuente: Elaboración propia.

Tiene nociones sobre tecnología

No tiene nociones sobre tecnología

Tienen nociones parciales sobre tecnología47,65%

13,32%

39,02%

Tabla 3- Puntuación en la identificación de los pasos seguidos 
en la grabación de una película.

Puntuación Frecuencia Porcentaje

0 puntos (0 aciertos) 225 38,7

1 punto (1 acierto) 99 17

2 puntos (2 ó 3 aciertos) 180 31

3 puntos (4 aciertos) 77 13,3

Total 581 100

Fuente: Elaboración propia.

Una vez que se ha puesto de manifiesto 
cuál es la realidad del nivel de competencia 
mediática que posee el alumnado participante, 
pensábamos que era necesario comprobar si sus 
respuestas se encontraban vinculadas a algún 
factor personal como es el género y la edad. Por 
ello, con la finalidad de comprobar la relación 
y asociación existente entre estas variables 
independientes y las dependientes procedimos 
a realizar las siguientes pruebas: Chi-cuadrado, 
coeficiente de contingencia, coeficiente V de 
Cràmer y coeficiente phi.
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Figura 11- Preguntas de la Dimensión Producción y Programación

Figura 12- Resumen de las preguntas que forman la Dimensión Producción y Programación

Pregunta 16

Pregunta 15

Pregunta 13

Pregunta 14

48,00%

38,70%

13,30%

17,00%

83,00%

23,7%

6,40%

69,90%

36,30%

49,20%

14,50%

Fuente: Elaboración propia.

Conoce solo algunos aspectos 
sobre producción y programación

Desconoce aspectos relacionados 
con producción y programación

Tiene nociones sobre producción y 
programación

Conoce solo algunos aspectos 
sobre producción y programación

Tiene nociones sobre producción y 
programación

Tiene nociones  parciales sobre 
producción y programación

Fuente: Elaboración propia.

45,18%

27,00%

27,83%

De su análisis, se puede deducir que tanto 
el sexo del alumnado como la edad del mismo, 
condiciona la respuesta dada a preguntas sobre 
la persuasión que genera el anuncio El niño y 
el mar para comprar producto de cacao Nesquik 

o sobre el reconocimiento del concepto de 
audiencia. En el primer caso, las niñas son las 
que perciben en mayor porcentaje que los niños 
esta persuasión y a mayor edad del alumnado 
más percepción de dicha persuasión. En el 
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segundo caso, en la identificación del concepto 
de audiencia son los niños quienes en un 
porcentaje mayor lo definen de manera correcta 
y de igual modo, a mayor edad del alumnado, 
mayor identificación de dicho concepto.

El sexo también provoca que las 
respuestas de niños y niñas sean diferentes en 
preguntas como la elección de un anuncio u 
otro, el motivo de dicha elección, la elección de 
la fotografía y el motivo de su selección y en el 
concepto de casting.

Las niñas eligen más el segundo anuncio 
(Los niños cantando) que el primero (El niño 
y el mar); sin embargo, son los niños quienes 
reconocen que se parece a una película en 
mayor medida, mostrando, por tanto, una 
mayor competencia en la dimensión Estética. 
Por el contrario, son las niñas quienes eligen 
más la segunda fotografía y reconocen en 
mayor medida las tonalidades frías que se 
corresponden con el enunciado de la fotografía 
El niño está triste y tiene frío, demostrando 
así una mayor competencia en la dimensión 
Lenguajes. Asimismo, las niñas responden de 
manera correcta el concepto de casting en mayor 
medida que los niños, lo que muestra niveles 
más altos de competencia en este aspecto de la 
dimensión Recepción.

En lo que concierne a la edad,  el 
alumnado que cuenta con 10 años de edad 
selecciona la respuesta adecuada en mayor 
proporción que los que han cumplido 9 u 11 
años de edad, atribuyéndose mayor competencia 
en este aspecto de la dimensión Lenguaje, 
mientras que la competencia de la dimensión 
Tecnología, representada entre otras cuestiones 
en el reconocimiento acertado del concepto 
DVD, se desarrolla en mayor medida por parte 
de los alumnos que presentan mayor edad, 11 
años, en segundo lugar 10 y, finalmente, 9 años.

Conclusiones

De esta investigación podemos destacar 
una cuestión importante: los niños de cuarto 
nivel de primaria en España no conocen tantos 

aspectos sobre la competencia mediática como 
podemos suponer, les falta aún mucho camino 
por recorrer para ser considerados competentes 
en el sentido mediático. Si bien es cierto que 
la escasa experiencia de vida que puede tener 
un niño de esas edades -10 años en promedio- 
le impide realizar ciertos razonamientos en 
relación con los medios de comunicación, hay 
que reconocer que cuentan con saberes que 
otras generaciones desconocían. Los niños 
se han visto en la necesidad de afrentar la 
tecnología -quizás debido a la exposición 
de distintas ventanas digitales a las cuales 
tienen acceso- sobre todo desde el enfoque de 
lapráctica pero no cuentan con fundamentos 
conceptuales ni críticos para desenvolverse en 
el mundo infoxicado de hoy.

En primer lugar podríamos afirmar que, 
según los resultados obtenidos en este trabajo 
de investigación, en el sentido estético los 
niños no cuentan con la suficiente información 
ni capacidad de respuesta acertada para ser 
considerados competentes. Solo un 20% realizó 
una selección adecuada de respuestas que 
dejarían ver este tipo de punto de vista. En 
cuanto a la identificación de ideologías y valores 
en los contenidos audiovisuales analizados, 
la muestra demostró que la mitad de ellos 
aproximadamente es capaz de reconocer tales 
ideologías y valores. Llama la atención que 
muchos de ellos, un 44%, identificó un valor 
que no se estaba preguntando sino otro distinto. 
Esto puede indicar que los niños tienen una idea 
aproximada de que los contenidos transmiten 
ciertas ideologías y valores pero no siempre los 
pueden reconocer a primera vista.

Otra cuestión es la identificación del 
lenguaje audiovisual. En este aspecto los 
niños tienen más conocimiento, según nuestro 
estudio. Un 60% de ellos identificó cuestiones 
relacionadas con la imagen en movimiento, 
el color, la música. No obstante, sucede algo 
similar que con la dimensión ideología y 
valores, pues un 41% identificó otros aspectos 
distintos al lenguaje audiovisual. En relación a 
los niños como receptores de los medios y como 
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parte de la audiencia, el resultado muestra una 
similitud -casi extraordinaria- entre los que 
tienen nociones y los que no. Podría afirmarse 
que la mitad de ellos demostró tener ciertos 
conocimientos sobre lo que significa ser receptor 
del medio audiovisual y también ser audiencia. 
Es decir, pueden situarse como espectadores que 
viven la experiencia producidas por los medios 
de comunicación.

En materia de tecnología los niños, como 
puede ser previsible y según este estudio, tienen 
suficientes nociones. Concretamente, cerca 
de un 48% puede considerarse que respondió 
de forma acertada a todas las preguntas que 
componían esta dimensión mientras que casi 
un 40% demostró algún conocimiento -no 
todo- relacionado con la tecnología. De esta 
manera solo un 13,5%, aproximadamente, no 
fue capaz de responder acerca de este tipo de 

conocimiento. Algo similar sucede ante las 
cuestiones relacionadas con la producción 
audiovisual y la programación de televisión. 
Un 45% tiene nociones completas y un 27% 
nociones parciales sobre este contenido. La 
diferencia es que en este caso más de un cuarto 
de la muestra demostró ignorar cómo es el 
universo detrás de las cámaras.

Evidentemente, falta mucho camino 
por recorrer, es indudable que no nos podemos 
conformar con los resultados de un estudio 
puntual y cuantitativo para señalar que los niños 
cuentan con ciertos conocimientos sobre la 
competencia mediática. Es necesario sistematizar 
el aprendizaje en la escuela y reforzar en la familia 
este tipo de información que, sin duda, le servirá 
para aprovechar mejor los medios e impedir la 
manipulación a la que pueda estar expuesto en 
un mundo digitalizado como el de hoy.
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Ciências sociais e intelectualidade: ciência, educação 
e política

Lívia Bocalon Pires de MoraesI

Resumo

O artigo busca compreender as relações entre ciências sociais, 
análise sociológica e planejamento da educação pública escolar no 
Brasil, especialmente quanto à atuação de alguns cientistas sociais – 
Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Florestan Fernandes e Darcy 
Ribeiro – visando à constituição e a modernização do país por meio 
da intervenção racional da intelectualidade na esfera estatal. Para 
isso, discute a noção de intelectual e a atuação de parte desse grupo 
social no Brasil, em diferentes momentos históricos, destacando a 
função social que atribuíam a si em cada contexto e a primazia que 
conferiam à educação formal como possibilidade de constituição de 
um novo país. Destaca as ações de Anísio Teixeira e Fernando de 
Azevedo, suas concepções acerca da sociologia e a educação, seu 
envolvimento com a Escola Nova e com a legislação educacional, e 
sua influência no pensamento e no trabalho intelectual e político de 
Florestan Fernandes e Darcy Ribeiro. Discute a compreensão desses 
dois autores acerca da função social do intelectual e da sociologia, 
seu envolvimento com a educação pública por meio de movimentos 
como a Campanha pela Defesa da Escola Pública, de cargos públicos 
na área educacional e da atuação político-partidária, e aponta 
similaridades, como a defesa da obrigatoriedade da escola pública, 
laica e gratuita, diante da diversidade de projetos e de pontos de 
vista concebidos por cada um eles. Aborda, por fim, o contexto 
institucional recente das ciências sociais no Brasil e os limites e 
possibilidades que essa condição oferece ao seu envolvimento com 
a questão educacional.
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Social sciences and intelligentsia: science, education and 
politics

Lívia Bocalon Pires de MoraesI

Abstract

The article intends to understand the relations between social 
sciences, sociological analysis and the planning of public school 
education in Brazil, especially regarding the actions of some 
social scientists – Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Florestan 
Fernandes, and Darcy Ribeiro –, aiming to constitute and modernize  
the country through the rational intervention of the intelligentsia 
in the state level. To do so, it discusses the notion of intellectual 
and the actions of part of this social group in Brazil, at different 
historical moments, highlighting the social function they attributed 
to themselves in each context and the primacy they gave to formal 
education as a possibility of constitution of a new country. It 
highlights the actions of Anísio Teixeira and Fernando de Azevedo, 
their conceptions of sociology and education, their involvement 
with Escola Nova movement and with educational legislation, and 
their influence on the thought and intellectual and political work of 
Florestan Fernandes and Darcy Ribeiro. It discusses the two authors’ 
understanding of the social function of intellectuals and sociology, 
their engagement in public education by means of movements such 
as the Campaign in Defense of Public School, public positions 
in the educational area and political party work, and points out 
similarities, such as the defense of compulsory, public, secular, free 
school, given the diversity of projects and points of view of each 
one of them. Finally, it discusses the recent institutional context of 
social sciences in Brazil and the limits and possibilities that this 
condition offers to their involvement with the educational issue.
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Introdução

Os intelectuais, para a maioria dos 
especialistas, são uma categoria social surgida 
por ocasião do Caso Dreyfus, por ter sido 
nessa circunstância que o termo começou a 
ser utilizado como rótulo no debate público 
(LECLERC, 2004). A noção de intelectual, desde 
então, tem sido muito utilizada no ambiente 
acadêmico-científico, em especial nas ciências 
sociais, e a amplitude de seu uso acarreta certas 
dificuldades aos que pretendem conceituá-la, 
posto que o termo pode ser abordado conforme 
diferentes referenciais teórico-metodológicos.

Para Sartre (1994), por exemplo, os 
intelectuais são recrutados dentre os técnicos 
do saber prático, responsáveis pelo exame 
crítico do campo dos possíveis e cuja formação 
técnica e ideológica define-se por um sistema 
constituído de cima e de forma classista, 
que os torna agentes de um particularismo 
ideológico, enquanto sua prática se funda 
no humanismo e no universalismo, sofrendo 
uma constante contradição. Diante dessa 
realidade, tais técnicos podem constituir-
se como intelectuais. A partir da tomada de 
consciência de sua contradição, que é também 
o desvelamento das contradições dos conflitos 
de classe e da disparidade entre a verdade da 
classe dominante e os meios utilizados para 
garantir sua hegemonia, o intelectual vê-
se impelido a se engajar nos conflitos de seu 
tempo, realizando uma autocrítica permanente, 
por reconhecer-se enquanto agente histórico 
que não conhece o porvir, mas se faz, por ser 
um homem-contradição, o “guardião dos fins 
fundamentais” (SARTRE, 1994, p. 52).

Na conceituação de Gramsci (2001) 
está presente um conceito ampliado de 
intelectual, que tem como critério o sistema 
de relações em que as atividades intelectivas 
são desempenhadas, sendo estas analisadas 
na totalidade das classes sociais em que são 
desenvolvidas. Seria possível dizer que “todos 
os homens são intelectuais, mas nem todos 
os homens têm na sociedade a função de 

intelectuais” (GRAMSCI, 2001, v. 2, p. 18). 
Esses distinguem-se por realizarem certas 
tarefas relativas à organização da cultura e de 
outras dimensões da vida em sociedade e por 
contribuírem para reproduzir ou transformar 
a ordem social, fornecendo consciência e 
homogeneidade às classes que representam, ao 
produzirem ideologia.

A consciência dessa distinção, de 
acordo com Lahuerta (1998), acirrou-se entre 
os intelectuais após a 2ª Guerra Mundial, em 
função da reflexão sistemática acerca de suas 
condições de existência e da tendência a se 
pensarem como um estrato social definido e 
apartado da sociedade, em especial onde a 
modernização foi vivenciada como projeto de 
construção da nação e de superação do atraso, 
em que há um ideal genérico de progresso e 
desenvolvimento, que atribui à intelligentsia 
um papel fundamental.

No Brasil, os intelectuais desempenharam 
um papel muito relevante como figuras de 
articulação política e social, em face da sociedade 
civil debilmente constituída. Assim, a abolição 
da escravatura, a proclamação da República e 
a posterior transição do sistema de produção 
agrário para o capitalismo industrial teriam 
contribuído para a ampliação das produções 
no campo cultural e para a valorização da 
figura do intelectual, em oposição ao trabalho 
manual, desprezado como resultado da tradição 
escravista (MARTINS, 1987).

Para Martins, nesse momento os 
intelectuais defendiam a república no contexto 
de reformas institucionais políticas e sociais 
vagamente definidas, concebendo-a como a 
chave capaz de abrir o sistema político a novos 
atores, e reivindicando a liderança moral da 
nação, sem conseguirem pensar em uma nova 
sociedade. Mais que esta, a construção da nação 
constituía seu principal eixo de preocupação, 
tarefa que atribuíam a si, enquanto heróis 
civilizadores, e que seria realizada por 
intermédio do Estado.

A intelectualidade, nesse momento, 
girava em torno do Estado ou era parte dele, 
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inclusive os cientistas sociais, que tinham 
como papel extrair do social os fundamentos 
da formação estatal, e conferir legitimidade à 
sua ação, direcionada para civilizar a sociedade 
atrasada. Por conseguinte, “A inteligência, 
inclusive a confessional, especializa-se em si 
mesma, e, longe do povo, auto interdita-se para 
assumir papéis de reforma social”. (VIANNA, 
1997, p. 203).

Constitui-se em exceção parte da 
intelectualidade brasileira que, durante as 
décadas de 1920 e 1930, teve na educação do 
povo pela instrução pública, na reforma do 
ensino e na construção de um campo cultural 
uma via para a ação, inclusive junto ao Estado, 
associando a reforma da sociedade à reforma 
do ensino, que realizaria simultaneamente a 
criação de cidadãos e a modernização das elites, 
o que seria “uma dessas ideias recorrentes 
no Brasil, como também em outras partes” 
(MARTINS, 1987, p. 15).

Desse modo, no país, o campo 
pedagógico tende a se autonomizar patrocinado 
por elites que atribuem a si mesmas a tarefa 
de modernizar a sociedade, e que percebem 
a educação como alavanca da modernidade, 
utilizando-se de conceitos como nacionalismo, 
democracia, progresso e industrialização para 
nortear a ordem social, empregando o saber 
científico, acompanhado de traços elitistas e da 
reivindicação de maior intervenção estatal, para 
legitimar as exigências da inserção do povo, 
saído da barbárie, na civilização, e da formação 
da nacionalidade através da constituição de 
uma cultura nacional.

Nesse contexto, conforme Pinto; 
Leal; Pimentel (2000), a reconstrução do 
ethos racional do discurso pedagógico da 
modernidade se fez a partir da incorporação dos 
fundamentos científicos das ciências sociais, 
através da atuação de importantes cientistas 
sociais que intervieram significativamente na 
esfera estatal, em especial quanto à educação 
pública escolar.

Dentre esses cientistas, pela relevância de 
seus empreendimentos, destacam-se Fernando 

de Azevedo e Anísio Teixeira. Fernando de 
Azevedo foi professor de sociologia no Instituto 
de Educação da Universidade de São Paulo e 
catedrático do Departamento de Sociologia 
e Antropologia da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da mesma universidade, em 
que foi professor emérito. Foi também redator e 
crítico literário do jornal O Estado de São Paulo 
e diretor geral da Instrução pública do Distrito 
Federal, onde realizou reformas profundas 
no sistema de ensino. Presidiu a Associação 
Brasileira Nacional e, posteriormente, foi diretor 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de São Paulo, além de secretário da Educação 
e Saúde do estado de São Paulo; diretor e 
organizador do Centro Regional de Pesquisas 
Educacionais; fundador e diretor da Biblioteca 
Pedagógica Brasileira na Companhia Editora 
Nacional e um dos fundadores da Sociedade 
Brasileira de Sociologia, que presidiu.

Anísio Teixeira foi inspetor-geral do 
ensino na Bahia; diretor da Instrução Pública 
do Distrito Federal e secretário da Educação do 
Rio de Janeiro, estado onde empreendeu uma 
ampla reforma na rede de ensino; fundador 
da Universidade do Distrito Federal, depois 
transformada em Faculdade Nacional de 
Filosofia da Universidade do Brasil; conselheiro 
geral da Organização das Nações Unidas para 
Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO e 
secretário-geral da Educação na Bahia, além de 
criador e primeiro dirigente da Campanha de 
Aperfeiçoamento do Ensino Superior – CAPES 
e diretor do Instituto Nacional de Estudos 
Pedagógicos – INEP. Foi um dos fundadores 
da Universidade de Brasília e seu reitor, 
atuando também como tradutor dos trabalhos 
de John Dewey, professor nas universidades 
de Columbia e na Califórnia, e consultor da 
Fundação Getúlio Vargas.

O exercício de diversos cargos executivos 
por esses dois intelectuais não foi sua única 
maneira de ação relativamente às políticas 
públicas direcionadas à educação formal, e 
tampouco a fonte exclusiva da legitimidade 
adquirida por eles e pelas ciências sociais nos 
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campos educacional, científico e político no 
período. Para compreender a influência de 
ambos nas relações entre educação e sociologia, 
é necessário analisar suas concepções teóricas 
e a inspiração mútua que exerceram em suas 
obras e pontos de vista, em especial no trabalho 
que realizaram coletivamente por meio do 
Movimento dos Pioneiros da Educação Nova.

Fernando de Azevedo e Anísio 
Teixeira: ao povo e ao governo

No início do período republicano, o 
emprego do voto de cabresto para a manutenção 
do poder político dos setores oligárquicos 
gerou um divórcio entre a classe política e a 
elite intelectual, motivando parte desta última 
a constituir o chamado grupo do Estado, que 
reunia jornalistas, intelectuais e políticos em 
torno do jornal O Estado de São Paulo, que tinha 
como uma de suas preocupações a erradicação 
do analfabetismo, com o objetivo de sanar os 
problemas do baixo censo eleitoral e do peso da 
massa inculta nas decisões do país.

Com vistas a esses propósitos, o grupo 
encomendou a Fernando de Azevedo um 
inquérito sobre a educação pública no estado 
de São Paulo, em que o autor aponta como 
principal problema a falta de uma política de 
educação clara e completa para formar elites 
intelectuais, que seriam as únicas capazes 
de orientar um projeto político e social da 
formação da nacionalidade. Azevedo, para 
Totti (2009), entendia que a abertura da elite 
governante à entrada de indivíduos superiores 
dos estratos mais baixos, por meio da educação, 
criaria na consciência popular uma ideia de 
mobilidade social, sendo necessário consolidar 
e estender a todos a educação pública, gratuita, 
e financiada pelo Estado, para que das massas 
se extraíssem novos membros da elite. Dessa 
forma a educação popular e a formação das 
elites seriam dois aspectos indissociáveis do 
mesmo projeto.

Com base nessas concepções surgiu 
o projeto da criação da Universidade de São 

Paulo, objetivando a construção de um padrão 
científico na educação brasileira, por meio do 
qual se formaria uma elite dirigente para romper 
com os padrões oligárquicos e servir de guia 
seguro para a democracia no país, orientando os 
sentidos da nação através do estudo científico 
dos grandes problemas nacionais, no que a 
sociologia teria função fundamental.

Além do desenvolvimento da sociologia 
na universidade, a imparcialidade e a 
neutralidade são componentes marcantes no 
pensamento de Azevedo, que buscava dar 
moldes científicos aos estudos educacionais, 
compreendendo a sociologia como a:

[...] ciência da sociedade e das realidades 
sociais, (que) tem por fim, antes de tudo, 
como qualquer outra ciência, descobrir 
a verdade por meio da observação das 
relações de causa e efeito no mundo 
objetivo (TOTTI, 2009, p. 71).

Assim, o correto direcionamento da 
educação exigia o emprego da sociologia, 
posto que aquela é um fenômeno social, um 
fato social, coletivo, que exerceria pressão no 
indivíduo, e teria seu fator coletivo sujeito à 
diversidade, manifestando-se no interior de 
cada grupo social. Sendo a sociologia a ciência 
base da educação, todo educador deveria 
ter consciência da natureza sociológica do 
fenômeno educacional e de sua relação com 
os demais fenômenos coletivos. As finalidades 
da educação seriam definidas a partir de 
um ponto de vista sociológico, pois através 
da ciência, da coerência administrativa 
e organizacional, e da racionalização de 
procedimentos, seria possível conceber uma 
saída para a crise educacional brasileira, com 
vistas à implementação da modernidade.

Teixeira compartilhava da noção de que 
a educação progressiva teria que responder 
às profundas alterações no contexto da vida 
social, sendo necessário à escola preparar 
homens capazes de se integrar rapidamente na 
civilização baseada na ciência e na tecnologia, 
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aparelhando as crianças para uma atitude 
crítica e cidadã.

Em viagem realizada em 1927 aos 
Estados Unidos, o educador tomou contato 
com as teorias de John Dewey e da Escola de 
Chicago, tornando-se um democrata convicto 
e um entusiasta do sistema norte-americano 
de organização da sociedade, admirando 
principalmente a extensão da educação pública 
ao conjunto da população (BOMENY, 2001a). 
Ele entendia que era tarefa do Estado conduzir 
e garantir a implementação de uma reforma que 
respondesse à precariedade do nosso sistema 
educacional, e que democratizasse a educação 
segundo o princípio de reconhecimento 
da inteligência do senso comum. Criticava 
profundamente o modelo escolar tradicional e 
a defesa de uma razão absoluta, generalizante 
e formal, opondo a ela uma razão flexível e 
relativa, assim como a escola. Para tal, seria 
necessário o aporte sociológico, posto que o 
próprio Anísio jamais desvinculava a educação 
de processos sociais mais amplos e avaliava 
que esta teria sentido se e na proporção em que 
estivesse sociologicamente fundada.

O início do trabalho conjunto dos dois 
cientistas, na década de 1920, se deu em resposta 
à atuação das Ligas de Defesa Nacional, que, 
diante do reconhecimento da precariedade 
educacional, associaram a alfabetização em 
massa da população à resolução espontânea 
de todas as demais mazelas que afetavam a 
maioria da sociedade brasileira. Este ocorreu 
através da criação da Associação Brasileira 
de Educação (ABE), que reuniu educadores 
dispersos pelo país, como Heitor Lira, Antônio 
Carneiro Leão e Delgado de Carvalho, com o 
objetivo de influir na implantação de políticas 
públicas para a educação, embasando-se em 
teorias filosóficas, sociológicas e psicológicas 
europeias e norte-americanas. Tais intelectuais 
guiavam-se, de acordo com Bomeny (2001), 
pela crença iluminista de transformar 
mentalidades pelo projeto reformador da 
Associação, comprometendo-se em solucionar 
o problema educacional.

Para tal, organizavam diversos congressos, 
entre eles a IV Conferência Nacional de Educação, 
que teve como tema as grandes diretrizes da 
educação popular (GHIRALDELLI JR, 2006) 
e a V Conferência Nacional de Educação, em 
1932, cujo objetivo foi a discussão de um Plano 
Nacional de Educação, em que diversos jovens 
intelectuais assinaram o Manifesto dos Pioneiros 
da Educação Nova, escrito por Azevedo durante 
o evento. O documento, com o subtítulo A 
reconstrução educacional do Brasil – ao povo e ao 
governo, surgiu na imprensa como um manifesto 
público que representava as aspirações do 
grupo e suas posições políticas, como o produto 
de um movimento organizado de educadores 
profissionais que tinham como norteamento 
uma leitura científica, política e social da 
educação, percebendo-a em uma sociedade em 
transformação, a qual necessitava urgentemente 
da construção de um Estado-nação, a ser 
produzido através da reconstrução educacional.

O manifesto representa a tomada 
de consciência, por esses intelectuais, da 
necessidade de se adequar a educação 
ao tipo de sociedade e à forma assumida 
pelo desenvolvimento brasileiro da época, 
envolvendo propostas que ultrapassavam o 
campo específico da pedagogia tradicional. Para 
os signatários, o maior problema educacional 
do país era a insuficiência de planos do 
governo, aos quais faltariam uma filosofia 
da educação e a visão científica das questões 
educacionais, sendo necessário empregá-las, 
para retirar a escola e os programas de ensino 
da situação de segregação social imperante no 
Brasil (GHIRALDELLI JR, 2006).

A educação nova deveria pautar as 
finalidades da educação para além dos limites 
de classe e promover a hierarquia democrática, 
baseada nas capacidades individuais, 
reconhecendo a todos o direito biológico de 
serem educados até onde permitissem suas 
aptidões naturais, independente de possíveis 
limitações econômicas e sociais. Para que 
esse direito fosse garantido, seria necessário 
que a escola tradicional fosse superada, 
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concretizando-se através de escolas laicas, 
gratuitas, de ensino obrigatório e onde fossem 
igualmente educadas crianças de ambos os 
sexos, cabendo ao Estado implantar a chamada 
escola única, tornando a educação acessível, 
em todos os seus graus, a todos os cidadãos, o 
que não implicaria que este fosse o detentor do 
monopólio da educação.

Esses princípios estão presentes também 
em outro documento da Associação, O problema 
educacional e a nova Constituição, publicado 
em 1934 como anteprojeto do capítulo sobre 
educação para a Constituição Nacional. Nele, 
Azevedo e Teixeira, junto dos demais Pioneiros 
da Escola Nova, afirmam que a educação deveria 
ser democrática, humana e geral, laica e gratuita, 
oferecendo a todos os brasileiros as mesmas 
oportunidades de educação e destinando-as à 
formação integral do homem e do cidadão, sem 
restrições de ordem econômica, social, religiosa 
ou doutrinária (GHIRALDELLI JR, 2006).

A tomada de posição por parte do 
movimento renovador, face aos representantes 
da escola tradicional, teve consequências práticas 
na elaboração do texto da Constituição de 
1934, em que o Capítulo II representa, em sua 
quase totalidade, uma vitória desse movimento, 
determinando a educação como direito de todos, 
e dever do poder público e da família a garantia 
de acesso a ela (ROMANELLI, 1985). Poucos anos 
depois, com a instauração do Estado Novo e de uma 
nova Constituição, em 1937, o tema da educação 
foi tratado de modo mais restrito, retirando-se 
do texto constitucional a ênfase antes conferida 
ao dever do Estado como educador, ainda que 
mantendo a gratuidade e obrigatoriedade do 
ensino, o que segundo a autora constitui-se como 
influência do mesmo movimento.

Fica claro que, embora vinculados a 
matrizes teóricas diferentes, Azevedo e Teixeira 
partilhavam da convicção da necessidade de 
uma reforma educacional no país, promovida 
pelo Estado, que estendesse a toda a população 
o direito à educação, bem como da importância 
de que essa formasse cidadãos aptos às 
transformações constitutivas de uma sociedade 

moderna, contribuindo para a promoção da 
ordem democrática.

Bomeny (2001) afirma que outro traço em 
comum desses educadores é a crença de que, em 
sua missão de intelectuais formadores poderiam, 
pela educação, salvar o Brasil. A autora também 
destaca que a proximidade entre eles seria 
motivada pelo debate de filosofias e teorias da 
educação que implicaram reflexões sobre suas 
próprias posições, com vistas a aprimorá-las.

Ambos influenciaram dois outros 
intelectuais que, cada um a seu modo, deram 
continuidade à intervenção pública dos 
cientistas sociais na análise e planejamento 
do sistema educacional no Brasil. Florestan 
Fernandes é apontado por Pinto; Leal; Pimentel 
(2000) como discípulo, numa linha de ruptura 
radical, de Fernando de Azevedo, a convite de 
quem o cientista iniciou sua carreira docente 
na Universidade de São Paulo, enquanto 
Darcy Ribeiro é considerado pelas autoras o 
continuador das ideias de Anísio Teixeira, sob 
cuja influência o antropólogo perseguiu uma 
agenda pública de intervenção na política 
educacional brasileira, em sintonia e adesão 
confessa ao Movimento da Escola Nova.

Darcy Ribeiro e Florestan 
Fernandes: em defesa da escola pública

No final da década de 1940, o contexto 
pós-guerra promoveu a legitimação da 
demanda por benefícios educacionais a maiores 
segmentos da população, em função do aumento 
da requisição de participação política e social, 
aliado ao oferecimento de mais condições para 
a ampliação do campo cultural e ao retorno 
da experiência democrática, que aumentou 
a pressão pela melhoria das condições de 
vida e de acesso às políticas públicas. Dessa 
maneira, o Brasil, na década de 50, se tornou 
uma espécie de laboratório para experimentos 
de democratização e mobilização política, e 
de experimentação de propostas educativas, 
envolvendo expressões renovadas no campo da 
literatura, música, artes plásticas, poesia, bem 
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como a criação do Movimento de Educação de 
Base, dos Centros Populares de Cultura, e dos 
Movimentos de Cultura Popular, que teriam 
buscado, pela ótica da elite intelectual, a 
constituição de uma identidade nacional.

Para Mota (1977), os anos 50 teriam se 
iniciado com uma radicalização interpretativa 
da situação brasileira, de modo que a superação 
do subdesenvolvimento se tornou um objetivo 
vago, a ser conquistado de forma planejada, 
promovendo a alteração da situação nacional 
pela saída da periferia rumo à condição de 
centro. Essa concepção seria acompanhada por 
certo otimismo, motivado pela visão de que, 
promovendo-se as circunstâncias conjunturais 
e estruturais favoráveis à mudança, a 
América Latina não mais seria um continente 
subdesenvolvido.

De acordo com Mazza (1997), os 
intelectuais desse período teriam continuado a 
vocação herdada dos anos 30 de se apresentarem 
como categoria social específica que teria 
um papel decisivo nas mudanças políticas, 
manifestando como novidade a relação que 
teriam estabelecido com o povo, eleito como 
sujeito social da vida brasileira. Pécault (1990) 
também destaca a concepção dos intelectuais 
a respeito de sua vocação para conduzir a 
nação ao encontro de si mesma, invocando em 
gerações sucessivas a realidade nacional como 
justificativa de sua intervenção, persuadidos de 
que estavam de expressarem o que é de fato o 
social e o que é de fato o desenvolvimento, em 
especial na década de 1950.

Nessa época, de acordo com Vianna 
(1997), os cientistas sociais que, no período 
de institucionalização da sociologia no 
Brasil, estavam isolados dos seres subalternos 
e de seus problemas, constituem-se em 
comunidade científica e convertem-se em uma 
intelligentsia, investindo-se da vocação de 
reforma social ao institucionalizarem-se como 
comunidade científica, buscando compreender 
cientificamente o sentido do movimento da 
sociedade e generalizar seu conhecimento aos 
demais atores políticos e sociais. Desse modo, 

as ciências sociais se consagraram publicamente 
como provedoras de orientação metodológica e 
norteadoras da intervenção nas esferas públicas 
da política, educação, administração e economia, 
inscrevendo-se na vida pública, em torno de uma 
agenda de reformas sociais, e mantendo-se como 
campo adequado ao desempenho da missão 
intelectual de esclarecimento para a busca de 
projetos de transformação.

Para o autor, o caráter distintivo desse 
grupo seria dado por sua condição de cientistas 
sociais, que, supostamente, os credenciaria 
como intérpretes legitimados pela ciência no 
sentido de diagnosticar problemas e prever 
soluções. Segundo Pécault (1990), devido ao 
hiato entre o social e o político, os intelectuais 
teriam se tornado mediadores indispensáveis, 
articulando-se constantemente com o Estado 
enquanto intérpretes das massas populares, 
de modo que sua tarefa política seria a de 
ajudar o povo a tomar consciência de seu 
papel revolucionário, demonstrando que o 
desenvolvimento econômico, a emancipação 
das classes populares e a independência 
nacional seriam três aspectos do mesmo projeto.

Nesse sentido, ao assumir um papel 
estratégico na construção de um projeto 
nacional, a educação deu à sociologia a 
oportunidade de exercer sua primazia entre as 
ciências sociais, tendo sido alvo de diversas 
pesquisas na área entre as décadas de 1940 e 
1960, o que contribuiu para a afirmação desta 
como conhecimento válido de caráter científico, 
que deu conteúdo intelectual e legitimidade 
acadêmica aos reclamos populares, ao tratar de 
questões como a oferta educacional a partir de 
uma dimensão predominantemente social.

A atuação de Florestan e Darcy é 
expressiva do contexto em que a realizaram, 
posto que, para ambos, a relação entre as 
ciências sociais e a educação é indissociável, 
assim como o é o papel do cientista social, como 
intelectual, e a tarefa de intervir, a partir dessa 
condição, nos rumos dessa esfera da sociedade.

Os dois pertencem à primeira geração de 
cientistas sociais brasileiros profissionalizados 
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e com formação universitária específica, sendo 
Darcy formado pela Escola Livre de Sociologia 
e Política, cuja finalidade técnica consistia em 
fornecer sociologicamente bases racionais para 
a organização da vida moderna, e Florestan 
pela Faculdade de Filosofia e Ciências da 
Universidade de São Paulo, caracterizada pelo 
esforço de descrever, analisar e interpretar a 
realidade brasileira a partir de uma forma de 
participação que se situava fortemente na 
contribuição que o intelectual poderia dar à 
construção da ordem social igualitária, sem 
deixar de ser intelectual e enquanto intelectual.

Logo, a concepção do trabalho 
intelectual, para Florestan, exige que a 
consciência de seu papel social se baseie 
na necessidade de denunciar os obstáculos 
socioculturais ao desenvolvimento nacional, 
contribuindo, através da produção científica, 
para as exigências da sociedade.

A interpretação darcyniana de intelectual, 
por outro lado, para Bomeny (2001a), atribui 
a ele o talento em desvendar o enigma social, 
ao qual deve ser agregado o sentido da missão 
transformadora, mantendo-se o autor como 
intelectual ao mesmo tempo em que recusava o 
ethos acadêmico, considerando indissociáveis a 
atividade intelectual e o engajamento político.

Dessa forma, ainda segundo a autora, 
Darcy via a si mesmo e queria ser visto como 
um homem do povo, um intelectual engajado e 
comprometido com um sentido de nacionalidade 
de forte conteúdo romântico-popular, como 
realizador de um projeto e dotado de uma 
missão pública, o qual tinha a crença sincera 
de ser portador de características intransferíveis 
capazes de conduzir a coletividade para a 
melhor direção.

A atividade pública do autor atribui 
destaque para a defesa dos direitos sociais, com 
realce para um projeto de Estado orientado 
conforme princípios de igualdade e capaz de 
incluir e integrar a massa da população ao 
conjunto da sociedade beneficiária das riquezas 
socialmente disponíveis, adotando a educação 
como área de atuação definitiva como 

intelectual público, que teve como projeto de 
vida intervir nos processos políticos alterando 
seu curso.

Portanto, apesar de para Pinto; Leal; 
Pimentel (2000) não ser possível detectar a 
presença de uma sociologia da educação no 
pensamento de Darcy Ribeiro, sua ação é dotada 
de uma visão social da educação que assume o 
sentido de denúncia política, reatualizando o 
movimento escolanovista e conferindo:

[...] à agenda da Escola Nova o conteúdo 
popular e de massa que a elite dos 
renovadores não pretendeu, não se 
mobilizou ou não pôde fazê-lo para 
implementar (BOMENY, 2001, p. 76-77).

O pensamento de Florestan Fernandes 
(1966), por outro lado, expressa sua perspectiva 
política na definição de uma função social 
ao conhecimento sociológico, ao qual atribui 
um papel ativo, na forma de sociologia 
aplicada. Consequentemente, o interesse da 
contribuição sociológica ao desenvolvimento 
social está presente na definição dos alvos da 
pesquisa, sendo fundamental para o autor que 
os cientistas sociais, com base na cooperação 
interdisciplinar, atribuam soluções racionais e 
empreguem a noção de ciência aplicada como 
fator racional para a mudança social provocada.

Florestan, que tem como preocupação 
estrutural a busca dos fundamentos da sociedade 
brasileira, vê o cientista social como um 
profissional indispensável ao desenvolvimento 
social e econômico do país, constituindo-se em 
elo entre as ciências e os saberes do cotidiano, 
e colocando a razão ordenadora da sociologia 
a serviço da educação das massas em direção 
à consciência e capacidade de transformação. 
Dessa maneira, o dilema educacional brasileiro 
se configura como campo do qual esses 
cientistas poderiam participar intelectualmente, 
tendo como propósito estabelecer culturalmente 
alvos e modelos racionais de ação.

A sociologia da educação, nessa 
visão, é uma forma de interpretar e conhecer 
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os problemas educacionais que tem como 
referência sua dinâmica no contexto social, 
ocupando-se das relações entre os processos 
educacionais e o conjunto de instituições que os 
transformam ou mantêm a ordem social (PINTO; 
LEAL; PIMENTEL, 2000). A educação, por 
conseguinte, é reclamada como técnica social 
capaz de instrumentalizar a sociedade brasileira 
para a prosperidade e o progresso da nação, 
adaptar os indivíduos às exigências da vida social 
democrática e preparar o cidadão para a vida 
econômica, política e social. Ela não se constituía, 
assim, em chave para a solução imediata dos 
problemas nacionais, mas em meio significativo 
de conscientização, cuja concretização dependia 
da intervenção estatal mais eficaz na melhoria e 
expansão da rede de ensino.

Com o intuito de aplicar os conhecimentos 
das ciências sociais ao planejamento 
educacional, com o apoio da UNESCO, foi criado 
o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais 
(CBPE), idealizado por Teixeira com o duplo 
objetivo de apoiar o desenvolvimento das 
ciências sociais e estimular cientistas sociais 
a se interessarem pelo estudo dos problemas 
educacionais. A contribuição do Centro para o 
cruzamento entre ciências sociais e educação 
foi fundamental, constituindo-se este em

[...] ponto de encontro das duas gerações 
de intelectuais (pioneiros da escola nova 
e jovens cientistas sociais – Florestan, 
Darcy, Cardoso, Ianni) e palco de combate 
da disputa de projetos diferenciados de 
Estado via educação (XAVIER apud DIAS 
DA SILVA, 2002, p. 117).

Para a formação intelectual de Darcy 
Ribeiro o CBPE também foi essencial, pois 
foi através dele que o cientista estabeleceu o 
primeiro contato com Anísio Teixeira, que 
o convidou para coordenar a Divisão de 
Estudos e Pesquisas Sociais (Deps) do Centro. 
Nela, o conceito de educação era entendido 
como socialização, extrapolando ou por vezes 
ignorando o conceito de educação escolar, de 

modo que o foco da produção era atribuído 
às pesquisas mais gerais sobre a realidade 
brasileira, acarretando a perda da centralidade 
intelectual do tema educacional, o que fez 
com que o órgão exercesse mais impacto no 
desenvolvimento das ciências sociais do que 
nas pesquisas educacionais.

Essa realidade, segundo Dias da Silva 
(2002), gerou problemas quanto ao ideal da rela-
ção entre teoria e prática. A elite de educadores 
do Centro muitas vezes entrava em conflito com 
os professores ou educadores mais ligados à prá-
tica, que não possuíam a formação teórica valo-
rizada pelos primeiros, de modo que a necessida-
de de afirmação do caráter teórico-científico das 
ciências sociais e o caráter aplicado da educação 
provocavam tensões. Na perspectiva dos profes-
sores, as pesquisas do CBPE eram muito acadê-
micas, e não respondiam aos anseios práticos, 
por realizarem debates com teorias sociológicas 
e processos mais gerais em detrimento de pes-
quisas voltadas para o planejamento e reforma 
do sistema educacional brasileiro.

A interferência de cientistas sociais quan-
to às decisões relativas ao direcionamento de 
nosso sistema de ensino, todavia, não se deu 
fundamentalmente através das referidas pesqui-
sas. Entre as décadas de 1940 e 1960, esses par-
ticiparam das lutas referentes às definições da 
Lei de Diretrizes e Bases. O movimento buscava 
garantir ao sistema nacional de educação um ca-
ráter orgânico e integrado, submetendo-o a um 
conjunto de objetivos comuns e a um mínimo 
de princípios diretores fundamentais, e teve na 
figura de Anísio Teixeira, novamente, um impor-
tante defensor, em oposição aos representantes 
da Igreja Católica, que defendiam os interesses 
das escolas privadas e a descentralização do sis-
tema educacional.

Além de Teixeira, Azevedo também fez 
parte da liderança do movimento, redigindo 
o Manifesto dos educadores mais uma vez 
convocados, que invocava as ideias do 
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova ao 
mesmo tempo em conferia destaque ao aspecto 
social da educação, aos deveres do Estado 
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democrático e à imperiosa necessidade de que 
esse cuidasse não só da sobrevivência da escola 
pública, mas efetivamente a assegurasse a todos. 
Além dos dois pioneiros, Florestan Fernandes 
também se tornou uma liderança combativa da 
Campanha de Defesa pela Escola Pública, cujos 
objetivos ele redigiu.

Assim, a campanha tornou-se um 
movimento de opinião pública em torno dos 
problemas educacionais comparável apenas 
ao realizado pelos defensores da escola nova. 
Dele participaram outros cientistas sociais, 
entre os quais Darcy Ribeiro, convocados 
por Florestan a apontarem aos educadores 
os pontos de estrangulamento e os fatores de 
inércia das instituições escolares brasileiras 
e a contribuírem para o esclarecimento do 
homem comum sobre a situação de nosso 
sistema educacional, assumindo para si, desse 
modo, o dever de colocar os conhecimentos 
sociológicos a serviço da reconstrução social, 
e compreendendo-se como vanguarda na 
consciência dos problemas sociais.

As opiniões a respeito do resultado final 
do processo, com a promulgação da Lei 4.024/61, 
refletiram as posições dos grupos envolvidos, 
indo desde o otimismo dos privatistas ao 
pessimismo de seus opositores. Anísio Teixeira 
considerou-a como “meia vitória, mas vitória”, 
resultante da solução intermediária dada pelo 
Congresso aos extremos do projeto inicial e 
do substitutivo Carlos Lacerda, representante 
dos interesses dos privatistas, enquanto para 
Florestan a aprovação do projeto foi uma 
derrota popular.

Apesar de não atingir os resultados 
desejados, a Campanha em Defesa pela 
Escola Pública teve como consequência a 
popularização crescente da figura de Florestan, 
devido a seu contato direto com sindicatos 
de trabalhadores, movimento estudantil e 
entidades organizadas da sociedade civil, além 
de entrevistas em rádios e artigos jornalísticos. 
Um ano depois da aprovação da lei, em uma 
série de artigos em que retoma criticamente 
sua participação no movimento, buscando 

incorporar sociologicamente as lições tiradas 
dessa experiência, o autor a destaca como 
exemplo bem-sucedido de comunicação entre 
sociólogos e grande público. Após a campanha, 
a orientação teórica de Florestan tornou-se 
mais marcadamente marxista, produzindo 
pesquisas acerca das relações de classes, a 
especificidade dos modos de produção no Brasil 
e a precariedade de nossa sociedade burguesa, 
e buscando identificar os mecanismos sociais 
que impossibilitaram a realização da ordem 
democrática no Brasil.

A intervenção militar em 1964, de 
acordo com Vianna (1997), pela restrição 
geral às liberdades, demissão de professores 
e identificação das ciências sociais como 
subversivas, produziu o enfraquecimento da 
posição de seus departamentos no sistema 
universitário, interditando o acesso dessa 
intelligentsia, na universidade ou fora dela, à 
comunicação com a sociedade. Além disso, o 
próprio processo de modernização autoritária 
do capitalismo brasileiro demonstrou que as 
referências sociológicas acerca da oposição 
atraso-moderno e a consequente proeminência 
do segundo mediante à afirmação da 
democratização, dos direitos e da cidadania, 
mostravam-se anacrônicas, posto que neste o 
moderno e a modernização tinham seu curso 
sem contraposições políticas com a sociedade 
tradicional e com o atraso.

O viés economicista do golpe concebia 
que mudanças econômicas em sentido 
modernizante provocariam a indução de um 
desenvolvimento político e social homólogo à 
sua natureza, favorecendo a assimetria entre 
as esferas política, econômica e social, pois 
compreendia a modernização como conclusão 
do processo de imposição do capitalismo, que 
tinha no uso da violência política o expediente 
para sua concretização.

Devido a essa visão, a dimensão do 
social não se apresentava como dotada de 
legitimidade própria, devendo ser organizada 
por cima, o que teve como consequência o 
não reconhecimento de um objeto preferencial 
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à sociologia, bem como a não atribuição aos 
intelectuais da tarefa de produzir ideologias em 
sua estratégia de reprodução, uma vez que a 
forma de legitimação do regime se dava pelo 
desempenho econômico.

A isso se deve, majoritariamente, a 
preservação da identidade elaborada nas 
décadas anteriores para as ciências sociais 
institucionalizadas que, subestimadas, 
não sofreram a ameaça de disputarem sua 
supremacia com uma orientação alternativa, 
nos anos de chumbo da ditadura, de forma a 
conseguirem se dedicar corporativamente à 
reprodução de sua atividade, garantindo a sua 
clientela ao afrouxarem seus critérios de seleção 
e seus padrões curriculares. Nas palavras de 
Vianna (1997, p. 221).

Marginalizadas e sem se confrontar com 
uma concorrência à sua tradição, resistiram 
à escassez de recursos, à censura, às 
demissões e ao exílio de seus professores, 
zelando por seu patrimônio intelectual.

Dessa maneira, quando sob a gestão de 
Ernesto Geisel foi criado um sistema de políticas 
públicas para favorecer a internalização da 
ciência moderna no país, as ciências sociais 
encontravam-se institucionalmente credenciadas 
para receberem recursos das agências de 
fomento à pesquisa, experienciando o paradoxo 
de terem intensificada sua institucionalização 
sob o regime militar, que era indiferente, quando 
não inteiramente hostil, à sua produção. A 
principal forma de resposta dos cientistas sociais 
ao novo regime se deu fora da universidade, em 
revistas de opinião e através de sua inserção nos 
movimentos de intelectuais que denunciavam os 
atentados à liberdade cometidos pelo governo, 
o que reforçou nesse grupo o sentimento de que 
seriam portadores de um mandato público, de 
acordo com a ideia de intelligentsia construída 
anteriormente ao regime.

Florestan e Darcy também sofreram os 
efeitos da relação do regime militar com as 
ciências sociais. O primeiro foi aposentado 

compulsoriamente da cadeira de sociologia 
da USP devido ao AI-5 da ditadura militar, 
exilando-se no Canadá, onde trabalhou como 
professor titular na Universidade de Toronto, 
retornando ao Brasil em 1973, onde permaneceu 
proibido de lecionar. O segundo havia sido 
ministro da Educação no governo de Jânio 
Quadros, em 1961, e exercia a chefia da Casa 
Civil, em que coordenava a implantação das 
reformas estruturais, quando ocorreu o golpe, 
que cassou seus direitos políticos e o exilou. 
Viveu em diversos países da América Latina, 
atuando como assessor dos presidentes Salvador 
Allende, no Chile, e Velasco Alvarado, no Peru, 
retornando ao Brasil em 1976 e dedicando-se 
novamente à educação e à política.

A militância político-partidária, embora 
já fosse vivenciada pelos dois intelectuais, só 
se evidenciou em seus discursos nos anos 80, 
após o retorno do regime político brasileiro ao 
pluripartidarismo. Florestan filiou-se ao Partido 
dos Trabalhadores (PT) em 1986, ano em que 
foi eleito Deputado Constituinte pelo partido, 
tendo atuação destacada nos debates sobre a 
educação pública e gratuita, e Darcy elegeu-
se vice-governador do Rio de Janeiro, junto 
com Leonel Brizola, em 1982, pelo Partido 
Democrático Trabalhista (PDT). No partido, 
empregando a política como artífice na busca 
por alternativas mais justas e adequadas à 
realidade nacional, o antropólogo transformou a 
educação de objeto sociológico de investigação, 
responsável por problemas estruturais de nosso 
subdesenvolvimento, em área a ser reformada, 
criando para tal os Centros Integrados de Educação 
Pública (CIEPs), um programa de escolas de 
educação integral direcionado prioritariamente 
para as classes populares residentes na periferia, 
e que tinha como ambição promover a instrução, 
desenvolvimento de artes e ciências, assistência 
alimentar, médica e odontológica e iniciação 
ao trabalho, constituindo-se em um programa 
integral de civilização e de educação para a vida.

Darcy Ribeiro tornou-se senador pelo 
Rio de Janeiro em 1991, enquanto Florestan 
havia se reelegido no ano anterior como 
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deputado federal. Ambos se envolveram no 
processo decisório que teria como resultante 
a Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, fruto de uma intensa luta parlamentar 
e extraparlamentar. Entidades da sociedade 
civil, detentoras de interesses diversos, porém 
convergentes a respeito da defesa do ensino 
público e gratuito, se reuniram em momentos 
distintos e contribuíram para a criação de 
diferentes versões da LDB. Florestan e Darcy 
também foram signatários de ideais e projetos 
divergentes quanto à lei, o primeiro coordenando 
o Grupo de Trabalho da LDB na Câmara, que 
por meio de Conselhos de caráter deliberativo 
unindo as autoridades governamentais e a 
comunidade educacional deu início ao projeto 
na Câmara dos Deputados, e o segundo como 
redator do projeto no Senado, que preponderou 
na articulação aquele advindo da Câmara, 
resultando na redação final da Lei de Diretrizes 
e Bases.

Considerações finais

Diante das trajetórias de Fernando 
de Azevedo, Anísio Teixeira, Florestan 
Fernandes e Darcy Ribeiro – e do esforço para 
compreender os contextos em que estas se 
efetuaram relativamente à constituição de um 
campo cultural no Brasil, que simultaneamente 
exercia influência e era permeado pela busca da 
construção do próprio país, e conferindo especial 
atenção ao processo de institucionalização das 
ciências sociais e às relações estabelecidas 
por seus praticantes entre sua formação 
enquanto cientistas sociais e sua ação enquanto 
intelectuais, cabe efetuar a análise de modo a 
traçar algumas similaridades entre elas.

A atribuição ao Estado da responsabilidade 
de efetivação da educação, compreendida 
como instrumental racional indispensável 
para o constante aperfeiçoamento do homem 
e da sociedade, manifestando-se na forma de 
escola pública, advém do pensamento liberal e 
iluminista, logo, da sociedade capitalista moderna. 
Todavia, de acordo com Pinto; Leal; Pimentel, 

a realidade histórica brasileira, por ser marcada 
pela incipiente organização da sociedade civil e 
por uma sociedade de classes tendente a privatizar 
o espaço e os recursos públicos em favor de seus 
polos dominantes, se mostrou incapaz de levar 
adiante um processo de autogestão do sistema 
educacional, o que produz a necessidade de se 
afirmar as obrigações do Estado no que se refere à 
educação pública escolar.

Desse modo, os cientistas sociais 
citados adotam a educação escolar como 
meio prioritário de superação das carências 
do Brasil, definidas pela comparação com 
países desenvolvidos, elaborando construções 
coletivas, ainda que balizadas por matrizes que 
podem ser diferenciadas:

[...] acerca da ação e do papel do Estado 
na elaboração e no controle de um sistema 
nacional de ensino, da relação público 
versus privado e do compromisso que a 
nação deveria assumir perante o ensino 
público (PINTO; LEAL; PIMENTEL, 2000, 
p. 40).

Estes se concebem, perante essa 
realidade, como integrantes de uma categoria 
social específica, dotada da responsabilidade, 
vocação, missão, tarefa, ou liderança moral, 
de conduzir a nação ao encontro de si mesma, 
construir a nação, modernizar a sociedade, 
civilizar o povo inculto, salvar o Brasil, superar 
o atraso, superar o subdesenvolvimento, ajudar 
o povo a tomar consciência de seu papel 
revolucionário, ou conduzir a coletividade para 
a melhor direção.

Os intelectuais estudados, ao atribuírem 
a si a tarefa de intervir na realidade social, em 
especial no que diz respeito ao direcionamento 
e organização do sistema nacional de ensino, 
adotaram as ciências sociais como norteamento 
científico e racional da ação, responsável por 
direcionar e definir não apenas a atuação dos 
cientistas sociais, mas também de educadores, 
professores, e do próprio Estado. Dessa forma, 
eles teriam como características comuns 
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a crença na racionalidade e no poder das 
ideias, por pensarem serem capazes de, por 
meio do planejamento baseado na ideologia, 
no projeto ou na consciência, sustentados 
sociologicamente, modificarem a realidade. 
(PÉCAULT, 1990).

Motivados por essa concepção, esses in-
telectuais atuaram como organizadores da cul-
tura e do campo educacional na sociedade civil, 
tematizando a reorganização do Estado nacio-
nal pela promoção de um amplo debate político 
em torno das questões ligadas à unidade, orga-
nização nacional, modernização institucional e 
incorporação de novos setores sociais, transi-
tando e ocupando espaços institucionalmente 
estratégicos, como a ABE, o CBPE, a imprensa, 
a universidade e os partidos políticos. Assim, 
embora também atuassem individualmente en-
quanto cientistas, professores e homens públi-
cos, todos eles, em maior ou menor grau, en-
volveram-se como lideranças em movimentos 
coletivos, que tiveram como norteamento uma 
leitura científica, política e social da educação.

Dessa maneira, tendo em vista que 
a educação no Brasil não tem sido matéria 
de Estado, mas de governo, o que dificulta a 
continuidade das políticas implementadas, 
e que, como afirma Romanelli (1985), a 
organização do ensino foi imposta pelas várias 
facções das camadas dominantes das estruturas 
de poder, fazendo com que a legislação do 
ensino evoluísse de forma contraditória, as 
consequências práticas da atuação de Teixeira, 
Azevedo, Florestan e Darcy mostram-se muito 
importantes, tendo influenciado, em maior ou 
menor medida conforme o contexto, a legislação 
vigente sobre o ensino, nas Constituições de 
1934, 1937 e 1988, e nas Leis de Diretrizes e 
Bases da Educação de 1961 e 1997.

Por esse motivo, o gradativo 
reconhecimento da legitimidade, e mesmo da 
primazia das ciências sociais junto ao público e ao 
Estado, enquanto orientadoras da ação racional e 
planejada, em especial anteriormente ao regime 
militar, se deve em grande parte à sua relação com 
o direcionamento das políticas públicas voltadas 

à educação formal, por meio da organização e 
planejamento do sistema nacional de ensino.

Estas, segundo Vianna (1997), tornaram-se, 
após a redemocratização, ciências cada vez mais 
institucionalizadas e especializadas, o que deixa 
pouco espaço para que seus integrantes constituam 
uma intelligentsia de tipo manheimiano, de modo 
que passam a ser os laboratórios, departamentos 
universitários e centros de pesquisa que 
desempenham o papel de agências de intelectuais 
orientados para a mudança social provocada. 
Devido às mudanças históricas e sociais relativas 
ao aprofundamento da vida política e social, os 
cientistas sociais brasileiros não mais têm diante 
de si uma sociedade que demande uma ação 
pedagógica em favor do moderno, ou que permita 
que eles atuem como substitutos legítimos das 
elites ou dos partidos.

Para o autor a situação das ciências so-
ciais, nesse contexto, é de transição de um mo-
delo aristocrático para um modelo democrático, 
caracterizado pela americanização da área, em 
que as produções científicas abrangem objetos 
fragmentários (a mulher, o negro, os movimen-
tos sociais etc.) com os quais os cientistas se 
identificam como autores e a partir dos quais se 
inscrevem na vida pública, assumindo simulta-
neamente sua representação no plano científico 
e na prática dos movimentos sociais que encar-
nam os temas. Estes, diferente dos fundadores 
da disciplina, não possuem um mandato públi-
co que permite que se dirijam à sociedade como 
seus intelectuais, portadores de sua razão crítica 
ou intérpretes gerais de seu movimento, o que 
os torna menos inclinados a portarem-se como 
membros de uma intelligentsia tradicional, e 
configura um novo padrão de relacionamento 
entre os cientistas sociais e a vida pública, de 
modo que sua inscrição nela:

[...] assume uma entonação minimalista, 
legitimadora de interesses, de fragmentos 
de interesses, colada ao seu específico 
objeto social e às suas demandas por 
autonomia e reconhecimento social 
(VIANNA, 1997, p. 230).
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Isso traz como risco a perversão corpora-
tiva em torno de pequenos objetos. Assim, as ci-
ências sociais podem ser destituídas de sua rele-
vância social e científica, se compostas por uma 
comunidade científica encerrada em si mesma e 
aplicada em extrair recursos das políticas pú-
blicas para sua autoreprodução, ou podem ter 

como resultado a inovação, especializando-se 
conjuntamente a seu processo de institucionali-
zação, mas sem abdicar de seu impulso originá-
rio para que se encontrem com sua sociedade, 
continuando a atuar, entre outras vias, através 
da pesquisa e planejamento voltados à educa-
ção pública, sociologicamente fundados.
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Educação do corpo e higiene escolar na imprensa do 
Rio de Janeiro (1930-1939)I
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Resumo

No Rio de Janeiro, na década de 1930, uma presença mais efetiva 
de intelectuais em cargos governamentais poderia garantir a 
efetivação de uma série de estratégias que visava à construção de 
uma reforma mais ampla da sociedade pautada pela modernidade, 
que residia também nas reformas de hábitos, como a higiene e a 
educação do corpo. Sendo o Rio de Janeiro, o centro administrativo 
da República, haveria a necessidade de articulação entre as políticas 
governamentais no âmbito da educação e saúde sobretudo naquela 
cidade. Na análise desse contexto, este estudo teve como objetivo 
avaliar a influência e o impacto de estratégias higienistas sobre o 
cotidiano das escolas. O estudo teve como fontes, principalmente, 
os jornais O Paiz e o Jornal do Brasil no período de 1930 a 1939. O 
corpo documental foi composto por 37 artigos de jornal, sendo que 
21 foram analisados nesta pesquisa, pois envolviam as categorias 
específicas “medicina escolar”, “higiene escolar” e “educação 
higiênica”. A hipótese versava sobre uma influência limitada dos 
intelectuais, havendo uma distância entre o que era pensado e 
o que era executado. Contudo, os resultados obtidos permitem 
considerar uma aproximação entre os discursos e as práticas 
pedagógicas influenciada pela participação efetiva de intelectuais 
como Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira, por exemplo, na 
organização da educação no Rio de Janeiro, sobretudo no início da 
década de 1930.
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press (1930 - 1939)I 
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Abstract

In the 1930s in Rio de Janeiro, there was an effective presence 
of intellectuals in government positions, which could ensure the 
implementation of a number of strategies aimed at the construction 
of a wider reform of a society guided by modernity, which lay in 
the reform of habits, such as hygiene and body education. Rio de 
Janeiro was the administrative center of the republic, so there was 
a need for coordinating government policy on education and health, 
especially in that city. This study has aimed to evaluate the influence 
and impact of hygienist strategies on the daily life of schools. Its 
sources were mainly O Paiz and Jornal do Brazil newspapers in the 
1930s. The document corpus consisted of 37 newspaper articles, of 
which 21 were analyzed in this research, because they involved the 
following specific categories: school medicine, school hygiene and 
health education. The hypothesis pointed to the limited influence 
of intellectuals, with a gap between what was thought and what 
was executed. However, findings allow us to consider approaching 
the educational discourses and practices influenced by the actual 
participation of intellectuals such as Fernando de Azevedo and 
Anísio Teixeira in the organization of education in Rio de Janeiro, 
particularly in the early 1930s.
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Introdução

Na década de 1930, na então capital 
federal, Rio de Janeiro, o debate intelectual que 
colaborou para constituição de uma mentalidade 
higienista teve novos contornos. O cenário 
político favoreceu uma centralização do Estado. 
Sendo o Rio de Janeiro o centro administrativo 
da república, haveria a necessidade de 
articulação entre as políticas governamentais no 
âmbito da educação e saúde sobretudo naquela 
cidade. Nesse sentido, uma presença maior dos 
intelectuais em cargos governamentais poderia 
garantir a efetivação de uma série de estratégias 
que visava à construção de uma reforma mais 
ampla da sociedade pautada pela modernidade, 
que residia também nas reformas de hábitos, 
como, a higiene e a educação do corpo1.

O presente estudo buscou considerar 
como essas estratégias, influenciadas por 
uma mentalidade higienista dos intelectuais, 
afetavam o cotidiano escolar. Tínhamos a 
hipótese de que essa influência era limitada, 
havendo uma distância entre o que era pensado 
e o que era executado.

O estudo teve como fontes, principalmente, 
os jornais O Paiz e o Jornal do Brasil no período 
de 1930 a 1939. O corpo documental foi composto 
por 37 artigos, sendo que 21 foram analisados 
nesta pesquisa, pois envolviam as categorias 
específicas “medicina escolar”, “higiene escolar” 
e “educação higiênica”.

 A análise dos dados empíricos foi 
realizada na perspectiva de que qualquer 
discurso é datado, por isso sua interpretação 
descontextualizada pode apenas produzir 
anacronismos (VEYNE, 2008). Ignorar o 
contexto e os valores específicos daquela 
época comprometeria esta narrativa, pois esta 
interpretação deveria partir dos discursos 
próprios da década de 1930, que envolviam um 
contexto de valorização da saúde e educação 

1- A educação do corpo reside em estratégias, técnicas, práticas, políticas 
voltadas ao corpo, tais como, higiene, ginásticas, esportes, regimes 
alimentares, roupas, inseridas em diversos contextos educacionais formais 
e não formais (SOARES, 2014).

públicas. Nos termos de Paul Veyne (2008, p. 
252), “[...] o discurso ocorre tão naturalmente 
para designar o que é dito quanto o termo 
prática para designar o que é praticado. [...] E 
o discurso também não é ideologia: seria quase 
o contrário; ele é o que realmente é dito, sem 
que os locutores o saibam”. Enfim, se no campo 
ideológico existe coerência, planejamento, 
uma lógica, no discurso o que é dito tem uma 
gramática casual, é o acaso da história, e não 
uma lógica que edifica uma estrutura. Por 
isso, teremos a preocupação de analisar os 
documentos construindo uma narrativa marcada 
pelo tempo e espaço. Para tanto, cabe-nos, num 
primeiro momento, considerar o cenário da 
cidade do Rio de Janeiro, ainda na década de 
1920, em relação às questões da saúde e educação 
públicas, para posteriormente observarmos como 
eram noticiadas as intervenções higienistas nas 
escolas na década de 1930.

Articulações entre saúde e 
educação: uma intervenção higienista

Já nos anos 1920, a intervenção higienista 
desenhava-se em uma perspectiva inicial no 
contexto na capital Rio de Janeiro. Para Paulilo 
(2009), a gestão de Carneiro Leão, a partir de 
1922, sustentou as administrações posteriores 
de Fernando de Azevedo (1927-1931) e Anísio 
Teixeira (1932-1935) na educação pública da 
capital federal.

Fernando de Azevedo teria dado 
continuidade ao trabalho de Carneiro Leão e 
parte do seu projeto consistia na “ampliação da 
influência da escolarização primária, remodelação 
do ensino profissional e modificação dos padrões 
de ensino e cultura então característicos do 
sistema escolar” (PAULILO, 2007, p. 62). Azevedo 
ainda propunha a construção e instalação de 
diversos prédios escolares, buscando “ampliar 
os serviços de assistência e inspeção pedagógica 
e higiênica, articular todas as instituições 
escolares e reorganizá-las, tanto na sua estrutura 
como na sua finalidade pedagógica” (PAULILO, 
2007, p. 63). Assim, Azevedo buscou modificar e 



414414 Edivaldo GÓIS JUNIOR; Leonardo Mattos da Motta SILVA. Educação do corpo e higiene escolar na imprensa do...

ampliar os serviços públicos de ensino. Contudo, 
o quadro era adverso, em 1926, “a situação 
deles, segundo os médicos escolares, era 130 bem 
instaladas, 133 sofríveis e 57 eram mal instaladas” 
(PAULILO, 2007, p. 214). Ainda segundo Clarice 
Nunes, havia um distanciamento entre o discurso 
liberal e o cotidiano das práticas pedagógicas. Em 
seus termos:

A escola risonha e franca tinha também 
versões menos luminosas, nas quais ainda 
se praticavam os castigos físicos e morais; 
nas quais se exacerbava a vigilância sobre o 
estado de limpeza do corpo, da roupa e dos 
modos dos alunos; nas quais professores 
driblavam as autoridades pedagógicas e 
suas medidas de controle e avaliação dos 
resultados pedagógicos e métodos oficiais 
de alfabetização. (NUNES, 2000, p. 371).

 
Em 1927, o recenseamento escolar 

publicado no jornal A Noite mostrou que entre 
as crianças na faixa etária da educação primária, 
isto é, de 6 a 12 anos, 48,5% eram analfabetas, e 
51,5% sabiam ler. Dessas, 63,7% frequentavam 
a escola, e 36,3% não frequentavam a escola 
(PAULILO, 2007, p. 300). A reforma prescrita 
pelo decreto n° 3.281 buscou reenquadrar as 
estruturas administrativas entre as tarefas de 
inspeção e educação, redefinir as competências 
do diretor geral, bem como as regras e normas 
da escola, dos diretores e do professorado. 
Previa, ainda, uma educação de caráter inicial 
comum visando “eliminar o separatismo entre 
educação popular e a formação das elites já na 
escolarização primária” (PAULILO, 2007, p. 181). 
Essa tentativa corroborava a ideia de unidade 
nacional e de formação de um povo, em outras 
palavras, da educação como construtora da 
unidade nacional (CARVALHO, 1998).

Sem dúvida, ao percorrermos os jornais 
ao longo da década de 1930, observamos o 
apoio a esse projeto, por exemplo, na coluna 
“Educação e Ensino”, o professor Antônio 
Fausto (1934), no artigo “A Educação e a 
Higiene Escolar”, defendia que uma escola sem 

mentalidade higiênica representaria um cenário 
ultrapassado, já que na escola nova a higiene 
era primordial. Em seus termos:

Antigamente a escola fornecia só instrução 
intelectual. O aluno era considerado 
isoladamente. Hoje além de lhe dar 
educação geral, acompanha-o na rua 
e vai lhe prestar assistência na família 
procurando melhorar social e moralmente 
o conjunto familiar. A ordem e a higiene 
são as primeiras condições, o ponto de 
partida da Escola Nova. A higiene escolar 
é de grande necessidade. Pois o mundo 
intelectual é função do físico. O crescimento 
é uma lei geral de nosso ser: crescemos 
mental e fisicamente (Greenwood). [...] 
Incutir no aluno a necessidade da limpeza 
desde os cadernos e livros à roupa e ao 
corpo. [...] Na criação dos Círculos de 
Mães, explicar-se-á que a higiene deve 
vir acompanhando a pré-formação do 
indivíduo. [...] Esses e outros preceitos 
devem ser ensinados principalmente à 
mulher, pois educar um homem é educar 
um indivíduo, educar uma mulher é educar 
uma geração. As noções de Higiene do 
curso primário passarão ao secundário. As 
enfermeiras que vão às casas de família, 
devem levar esses preceitos e expandi-los 
ao lar. (FAUSTO, 1934, p. 14).

Observa-se que o discurso do professor 
Antônio Fausto ressalta um caráter de 
adesão às iniciativas higienistas no campo da 
educação, condição que relativiza a hipótese 
de que essas estratégias eram limitadas aos 
cotidianos escolares e estavam mais presentes 
nos discursos. Esse documento fornece ainda 
indícios sobre os objetivos da educação 
higiênica no âmbito da escola nova, e sobre a 
efetivação de algumas delas, como a presença 
das enfermeiras escolares que visitavam as 
moradias dos alunos. Elas teriam o papel 
de ensinar no cotidiano do lar os preceitos 
higiênicos que auxiliariam o desenvolvimento 
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físico e mental dos alunos. Integrando educação 
e saúde, o foco seria a prevenção, a educação 
higiênica, superando o modelo campanhista-
policial (TELAROLLI JUNIOR, 1996) com ênfase 
no controle de epidemias no Brasil do final 
do século XIX e início do século XX. O que 
se modificava também, na década de 1930, 
era a representação sobre o aprimoramento 
racial, pois nos discursos dos escolanovistas 
residia uma característica destacada por Nancy 
Stepan (2005) dos higienistas brasileiros, que 
de forma predominante eram influenciados 
pela puericultura, pelos cuidados com a 
infância, com a maternidade, e não pela ideia 
de embranquecimento, ou de segregação 
racial (HOCHMAN, 1998; HOCHMAN; LIMA, 
1996), por isso se diferenciavam daqueles 
médicos que, na década de 1930, defendiam a 
eugenia negativa de Francis Galton2. O projeto 
higienista, por exemplo, de Fernando de 
Azevedo, sustentava que:

A superioridade étnica de um povo é 
uma equação entre os elementos de sua 
formação e as condições históricas que 
sobre eles actuaram. A quem atende na 
heterogeneidade de elementos ancestrais 
que, fusionando-se, deram o produto 
híbrido e impreciso de nossos genes, e nas 
condições que os influenciaram, não pode 
surpreender o espetáculo desagradável 
desse povo sem um tipo ainda para o qual 
tenda um tipo ethnico definido, mas ao 
contrário, imperado raquítico, e, por isto, 
destinado aos pessimistas à absorção ou ao 
menos à quase impossibilidade de se tornar 
um dia uma força viva de humanidade e 
uma glória real de civilização latina. 
(AZEVEDO, 1933, p. 14).

O debate intelectual na década de 1930 
sobre as questões raciais e educacionais no Brasil 

2- Francis Galton (1822-1911), matemático inglês, concebia a eugenia a 
partir de estratégias como a esterilização e regulamentação de casamentos 
e de critérios da ciência eugênica, concepção mais influente na Inglaterra, 
Alemanha e Estados Unidos.

não era homogêneo, pois as ideias galtonianas 
estavam presentes. Pode-se observar que, 
em termos de políticas governamentais, os 
intelectuais higienistas emitiam discursos 
propensos à influência da puericultura e da 
educação da infância higienizada como ocorria 
na França na perspectiva de Adolphe Pinard3 
desde o início do século XX (ROCHA, 2010; 
DIAS, 2008). Por outro lado, alguns médicos 
defendiam a eugenia negativa de Francis Galton, 
com o uso de estratégias, como a esterilização 
de doentes e a regulamentação dos casamentos 
com o intuito de seleção dos “melhores 
genes”. Esse debate ocorria nos jornais, como 
vislumbramos em passagens deflagradas pela 
seguinte nota do Jornal do Brasil:

Uma das medidas do governo hitleriano 
que mais tem impressionado o mundo e que 
vem sendo amplamente discutida nos meios 
científicos de toda a parte é a esterilização. 
Ninguém desconhece que a esterilização 
vem sendo praticada em diversas épocas. 
[...] Nunca, porém, lançou-se mão dessa 
providência em escala tão alta e com uma 
amplitude que a maioria dos homens de 
ciência não se atreve a defender. (UMA LEI 
HITLERIANA, 1934, p. 5).

Três dias depois da publicação da 
nota do Jornal do Brasil que enfatizava a 
controvérsia da medida do governo nazista, 
foi publicada a nota de um leitor anônimo 
contrariando a perspectiva de polêmica em 
torno da esterilização. Dizia a nota:

Na classe medica brasileira, a questão 
que a recente lei alemã despertou sobre a 
esterilização não é, nem pode ser, objeto 
de controvérsia. É um ponto pacífico. [...] 
Uma visita ao Hospital Nacional o atesta, 
e levará convicção ao espirito dos que, 

3 - Adolphe Pinard (1844-1934), médico francês que compreendia a 
eugenia a partir da puericultura, na qualidade da gestação e dos cuidados 
com a criança, desse modo concentrou-se mais em medidas preventivas 
e educacionais.
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aterrados de falsos princípios de religião e 
de moral, vêm com prevenção essa medida 
que, transformada em lei, nasce dos 
próprios fatos. (A ESTERILIZAÇÃO, p. 5).

A resposta de outro leitor foi publicada no 
dia 16 de janeiro. Dessa vez, assinada pelo médico 
mineiro Dr. Barbosa Lima. Em seus termos:

No jornal de anteontem vem publicado um 
comunicado, que qualificarei de perverso, 
não só porque não traz assinatura, como 
porque encerra inverdades e denuncia 
o materialismo pernicioso de quem o 
escreveu. Refiro-me à esterilização que não 
é absolutamente “ponto pacifico”, “não 
podendo ser objeto de controvérsia”, como 
entende o articulista anônimo. [...] Deixe 
que externe tambem o meu parecer, que é, 
tenho absoluta certeza, o da maioria dos 
brasileiros: o problema que nos interessa 
não é o da esterilização, é o da educação 
integral e sistemática; a ciência só por si 
não resolve os problemas humanos; sem o 
concurso da religião, eles ficarão sempre 
insolúveis, divididos os homens entre as 
mais extremadas e incoerentes hipóteses, 
só preocupados com a eternidade da 
matéria, olvidados da eternidade da alma. 
(LIMA, 1934, p. 6).
  
O artigo do Dr. Barbosa Lima ressalta uma 

característica marcante do debate intelectual 
brasileiro, isto é, dependendo da pauta política 
e científica, grupos antagônicos em outras 
discussões se unem em um tema específico. 
Vejamos que a influência da cultura católica, 
tanto na França quanto no Brasil, opunha-se à 
eugenia negativa (DIAS, 2008). A mesma posição 
era sustentada pelos educadores escolanovistas, 
unindo dois grupos diferenciados no campo 
da educação naquele contexto: católicos e os 
“pioneiros”4 (CARVALHO, 2005).

4- O termo “pioneiros” é uma referência aos signatários do “Manifesto 
dos Pioneiros da Educação Nova de 1932”.

Pensar que o povo estava doente torna-
se patente no discurso escolanovista. Por 
exemplo, Fernando de Azevedo via o país em 
uma situação caracterizada pela degradação e 
o abandono. Via na infância brasileira o retrato 
de um povo fraco fisicamente. Percebia que o 
Estado era ineficaz até mesmo na alfabetização 
e ressaltava as precárias condições do sistema 
de ensino no Brasil. Para ele, no primeiro 
relance das inspeções nas escolas, pelo aspecto 
material, mais acessível à observação, notava-
se o completo abandono. As escolas, em sua 
maioria instaladas em velhas edificações de 
aluguel e, às vezes, mesmo em ruínas, ou em 
prédios mal-adaptados aos fins escolares, 
constituíam um atentado aos nossos foros de 
cultura e a todos os princípios rudimentares de 
higiene e educação. Mas, além das instalações, 
as próprias crianças proletárias estavam 
abandonadas, como relata:

[...] quem tenha tido o ensejo de observar 
e experimentar ao vivo o estado de 
miséria física e social de grande parte da 
população escolar, de centros urbanos 
e rurais, não pode passar despercebida a 
necessidade de incorporar, nas reformas, 
planos de assistência higiênica e alimentar 
às crianças pobres, de uma população sem 
seiva, sugada até à medula menos pela 
miséria do que pelas verminoses, pela sífilis 
e pelas endemias. Mas, entregando-me 
rasgadamente a uma política de assistência 
social, sentia que todo êsse esforço não 
atingiria os objetivos visados, se, ao 
mesmo tempo, não procurasse pôr em via 
de solução o problema do tratamento das 
crianças enfermas das escolas públicas. 
(AZEVEDO, 1934, p. 184).

Tratava-se, então, de sedimentar um 
projeto de educação e saúde como uma 
iniciativa higienista que congregava outros 
intelectuais de posições políticas heterogêneas. 
Quando a pauta era a educação higiênica como 
ferramenta primordial de desenvolvimento da 
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educação e saúde, e de oposição à esterilização 
como estratégia representativa dos galtonianos, 
setores tradicionais e liberais estavam juntos, 
criando uma série de hibridismos. Em outros 
debates, médicos e educadores católicos, 
materialistas, médicos intervencionistas, 
educadores liberais, cientistas espiritualistas, 
médicos autoritários, políticos conservadores, 
todos estavam envolvidos em relações de 
consenso ou conflito, dependendo do tema 
em questão, tornando difícil a organização 
homogênea de posições políticas e científicas. 
O cenário era heterodoxo e complexo, contudo 
na década de 1930, Azevedo, Anísio Teixeira e 
outros membros do movimento escolanovista, 
tomaram parte em cargos públicos nas esferas 
federal, estadual e municipal em um cenário de 
centralização do poder marcado pela primeira 
década do governo getulista. A ordem era 
intervir sobre a realidade social, uma aspiração 
da mentalidade higienista, sobretudo no 
cotidiano das escolas, como a sociedade cobrava 
nas páginas dos jornais. Exemplo disso foi o 
artigo “Problemas Infantis”, de 1931, no qual o 
Jornal do Brasil evidencia que a intervenção do 
Estado na questão estava em seu início:

Mal começamos agora uma certa hygiene 
escolar muito embora não nos falte 
profissionais dignos. Quem assiste, no Rio, 
o sahir de crianças de uma aula nota desde 
logo a ausência de cuidados higiênicos. 
(PROBLEMAS INFANTIS, 1931, p. 5).

Como exemplo do caráter mais 
intervencionista do Estado, podemos destacar 
a prefeitura do então Districto Federal, que 
criou um aparato governamental para levar 
a cabo os preceitos higienistas. Em 1933, o 
decreto n°4387, de 8 de setembro de 1933, 
do interventor federal (ATOS..., 1933, p. 21) 
consolida e organiza o aparelho administrativo 
do então Departamento de Educação, que 
passava a contar com sete superintendências, 
duas delas vinculadas aos aspectos de educação 
higiênica: a Superintendência de Educação de 

Saúde e Higiene Escolar e a Superintendência 
de Educação Física, Recreação e Jogos. A 
primeira contava com:

Artigo 16° - A Superintendência de 
Educação de Saúde e Higiene Escolar com 
os encargos constantes do decreto n° 3281 
de 23 de janeiro de 1928 para a inspeção 
médico-escolar e mais os deste decreto, 
será exercida por:
- vinte e oito (28) superintendentes de 
Educação de Saúde e Higiene Escolar;
- um (1) superintendente de educação e 
assistência dentarias;
- doze (12) médicos auxiliares, nomeados 
dentre os funcionários dos quadros 
do Departamento, com as vantagens e 
vencimentos que fazem jus atualmente;
- professores de saúde, em número 
necessário.
- enfermeiras, em número necessário;
- três (3) dentistas chefes;
- dentistas, em número necessário. (ATOS..., 
1933, p. 21).
 
Já a Superintendência de Educação 

Física, Recreação e Jogos contava com:

Art. 18º - As superintendências de Educação 
Física, Recreação e Jogos, de Educação 
Musical e Artística e de Ensino de Desenho e 
Artes Aplicadas serão exercidas, cada uma, 
por um superintendente, com os auxiliares 
imediatos que se tornarem necessários, 
designados dentre funcionários dos quadros 
do departamento. (ATOS..., 1933, p. 21).

Destacamos que a única superintendência 
que teve seus quadros definidos pelo interventor 
federal, com destaque inclusive em relação aos 
custos, foi a de Educação de Saúde e Higiene 
Escolar, demonstrando sua relevância para o 
aparato do Departamento de Educação. Dos 
60 superintendentes do Departamento de 
Educação, 29 eram desse setor específico. Eles 
tinham salário de 24 mil réis, abaixo apenas 
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do diretor geral (30 mil réis) e do diretor do 
Instituto de Educação (27 mil réis), o que 
demonstra de forma inequívoca a influência 
dos higienistas na máquina administrativa 
das escolas na capital federal. Considerando, 
então, o número de médicos, enfermeiras, 
dentistas, professores de ginástica, temos uma 
dimensão do papel que a educação higiênica 
tinha naquelas escolas.

O crescimento da educação física nas 
escolas também foi vertiginoso:

- A criação de cursos de orientação aos 
professores do 1º e 2º anno, a exemplo 
do que se fez em 1935 e em vista dos 
resultados obtidos, dará margem a maior 
desafogo dos especializados, poderão 
entregar o 1º e 2º anos à professora de 
classe, se esta tiver o curso de orientação, 
podendo assim empregar a sua atividade 
com alunmos mais adiantados.
- As escolas estão mais ou menos 
equipadas de material. Sente-se, 
entretanto, a necessidade de uma verba 
anual especialmente destinada à aquisição 
de aparelhamento.
- O quadro comparativo seguinte traduz 
uma simples apreciação do movimento 
crescente do serviço de educação physica 
desde o inicio de sua organização:

Annos 1932 1933 1934 1935

Matrícula 12.280 27.618 35.854 40.554

Nº de grupos 509 751 1.013 1.203

Nº de aulas 19.825 30.589 28.699 30.886

Escolas 29 54 58 60

Professores 29 55 50 53

Se forem comparados os números de 
escolas e professores de 1932 com os dos 
anos seguintes, verifica-se que, emquanto 
se aperfeiçoou e augmentou o órgão de 
controle e orientação, tambem se obteve 
um aumento gradativo de escolas.

Em 1932, quando cada professor atendeu 
a uma escola (29 professores- 29 escolas), 
12.280 crianças tiveram educação physica e 
recreação, constituindo-se 500 grupos. Em 
1935, quando alguns professores se acham 
em serviço de orientação e controle, foi 
possível aumentar o número de escolas em 
proporção mais elevada que o de professores 
(53 professores, 60 escolas) e dirigir 1.205 
grupos num total de 40.554 alumnos. 
(EDUCAÇÃO PHYSICA, 1936, p. 19).

Os argumentos oficiais preconizavam 
um crescimento no atendimento de crianças nas 
escolas em relação ao acesso à educação física 
em específico, mas também em relação à higiene 
de forma mais ampla. Os discursos favoráveis à 
sua prática e à higiene uniam diversos grupos de 
intelectuais que influenciavam os órgãos políticos. 
Cobrados pela sociedade civil, diagnósticos como 
este, com dados oficiais de órgãos executivos 
responsáveis pela área de educação, apareciam 
nos jornais, sobretudo na primeira metade da 
década de 1930. Exemplo disto é um relatório 
com dados estatísticos que parece inculcar essa 
perspectiva de intervenção governamental nas 
escolas. Trata-se do relatório da chefia do Serviço 
de Educação e Hygiene Escolar, de 19325. 

 A publicação desses resultados colocava 
em pauta a higiene escolar e provocava apoio 
da impressa carioca. Sobre o relatório de 1932, 
o Jornal do Brasil publicou artigo intitulado 
“Pela saude das crianças”, de autoria de Nicolau 
Clancio, no início de 1933, o qual motivou o envio 
de um telegrama de agradecimento por parte dos 
médicos escolares e a cobrança dos professores 
em relação ao reconhecimento do trabalho deles 
no campo da higiene, evidenciando que a higiene 
no cotidiano das escolas não estava restrita à 
atuação de médicos e enfermeiras escolares.

A respeito do mesmo artigo, recebemos 
também o seguinte telegrama: “Em 
nome Associação de Inspetores Médicos 

5- Ver citação de Estatísticas dos serviços médico e dentário  escolar 
(SABOIA,1933, p. 22) [ao lado, no texto impresso,  ou abaixo no xml].  
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ESTATÍSTICAS DOS SERVIÇOS MÉDICO E DENTÁRIO ESCOLAR, DURANTE O ANNO DE 1932
Serviço Médico:
N. de visitas de inspeção de escolas públicas...............................6.716
N. de alumnos examinados...........................................................30.891
N. de fichas sanitárias...................................................................14.495
N. de alumnos afastados....................................................................893
N. de professores examinados........................................................1.096
N. de professores afastados..................................................................34
N. de empregados examinados..........................................................209
N. de empregados afastados.................................................................11
N. de exames de laboratório..............................................................763
N. de exames de R. X.........................................................................177
N. de vacinações..............................................................................3.357
N. de revacinações...........................................................................5.040
N. de operações...................................................................................174
N. de curativos.....................................................................................513
N. de prescripções............................................................................1.485
N. de preleções....................................................................................667
N. de exames de prédios......................................................................84
N. de informações...................................................................................3
N. de officios.......................................................................................100
N. de alumnos fichados para preventórios......................................354
N. de inspecções de saúde de professores municipaes................1.558
N. de inspecções de saúde de professores particulares...............2.030
N. de inspecções de saúde de alumnos de escolas profissionais....1.157
N. de inspecções de saúde de professores de educação physica.....80
Serviço dos Srs. Inspetores dentários:
N. de visitas ás escolas públicas.......................................................730
N. de inspeção dentária em classe.....................................................811
N. de gabinetes dentários visitados..................................................718
N. de alumnos inspecionados.........................................................4.927
N. de alumnos examinados para preenchimentos de fichas......3.175
Serviço Dentário Escolar:
N. de consultas...............................................................................76.598
N. de extrações...............................................................................25.400
N. de diagnósticos.........................................................................20.188
N. de curativos...............................................................................42.942
N. de intervenções urgentes...........................................................6.613
N. de intervenções preparatórias...................................................5.558
N. de obturações.............................................................................18.419
N. de clientes novos........................................................................3.270
N. de altas.........................................................................................3.348
Serviço das Enfermeiras Escolares:
N. de escolas publicas visitadas.....................................................6.700
N. de visitas domiliciliares.............................................................3.645
Aviso aos paes..................................................................................2.127
N. de alumnos tratados nas escolas...............................................2.810
N. de alumnos encaminhados para hospitalização.....................4.199 
(SABOIA, 1933, p. 22).
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Escolares, hoje reunida em assembleia 
geral, agradecemos brilhante artigo 
Jornal do Brasil onde mostraes elevação 
proficuidado trabalho médicos escolares. – 
Mendes Vianna, presidente; Ruy Carneiro 
Cunha, vice-presidente; Joaquim Vidal, 
secretario”. – Naturalmente, nós não 
fizemos referência ao professorado, no 
alludido artigo por que ele foi inspirado 
na leitura do relatório dos médicos. 
Não desconhecemos que a situação do 
magistério entre nós reclama não um artigo 
de jornal, mas um verdadeiro estudo! Isto 
à propósito da carta que alguns professores 
nos enviaram. (CLANCIO, 1933, p. 13).

Outra referência presente nas páginas 
do Jornal O Paiz foi diz respeito à intervenção 
de Fernando de Azevedo como dirigente da 
educação pública na questão da nutrição dos 
escolares. Os escritos eram do Dr. Oscar Clark, 
chefe dos inspetores médicos do Distrito 
Federal, em entrevista ao Jornal O Paiz, no 
ano de 1930. Logicamente, o médico aludia 
ao trabalho realizado pela então, Diretoria de 
Instrucção Pública:

- Há muitos anos não se registra, no Rio, 
um movimento de tão larga repercussão 
como o da assistência alimentar às nossas 
crianças pobres. Não se trata de um luxo 
de caridade, nem de uma obra de intenções 
puramente sociaes: é um apostolado 
obscuro, em que são as mesmas professoras 
que, não contentes do serviço que 
prestam à cidade e ao Brasil, se dedicam, 
espontaneamente, a angariar recursos 
para dar aos seus alunos pobres refeições 
suplementares, que lhes compensem 
devidamente o déficit alimentar doméstico, 
evitando-lhes, assim, males provenientes 
de uma nutrição escassa e imperfeita. A 
obra designa-se sob o título genérico de 
Copo de Leite, mas, na verdade, não só esse 
precioso alimento, como muitos outros 
constituem o objetivo da assistência, 

podendo citar-se o prato de sopa, a canjica, 
a aletria, o mingáo, o arroz doce, merendas 
diversas, bananas cozidas, xícaras de café 
com pão, xícaras de chocolates, ovos, 
matte, bolos, cocada, frutas etc. tudo 
enfim, que represente alimento sadio e 
útil às crianças escassamente nutridas. 
O enthusiasmo com que está sendo feita 
essa obra reflecte-se claramente nos 
algarismos do meu recente relatório ao 
Dr. Fernando de Azevedo e pelos quaes se 
vê, por exemplo, que tem sido de 27.635 
o número de copos de leite distribuídos 
no mês de setembro de 1929, em outubro 
seguinte esse número se elevava a 76.286, 
ou seja mais do triplo do numero de copos 
de leite distribuídos naquele primeiro mês! 
Ao todo, nesse breve espaço de quatro 
meses, foram distribuídos 249.305 copos 
de leite, 191.835 pratos de sopa, 67.940 
merendas diversas, além de canjica, 
aletria, mingaus e quantas mais refeições 
nutritivas e saborosas as professoras 
conseguiram com admirável, inexcedível 
esforço! Outro ponto de grande valor dos 
nossos trabalhos do anno passado é o que 
se refere aos cursos de hygiene e medicina 
preventiva, inaugurados pela actual 
diretoria de instrução pública e confiados 
aos médicos escolares. As enfermeiras 
tiveram, por exemplo, um curso completo, 
teórico e prático, de aperfeiçoamento e 
especialização em hygiene escolar. Ellas 
realizaram 1.360 palestras sobre hygiene 
e as professoras organizaram pelotões de 
saúde em diversas escolas, procurando, 
sobretudo, incutir no espirito das nossas 
crianças o mor às práticas limpas e 
sadias da existência. Só no que se refere 
ao combate à febre amarela, os nossos 
inspetores escolares fizeram perto de 
seiscentas conferências sobre essa moléstia, 
(modo de transmissão, prophylaxia, etc.), 
tendo organizado 789 pelotões de saúde, 
que extinguiram cerca de dois mil focos de 
mosquitos. Tudo isso representa, como vê, 



421Educ. Pesqui., São Paulo, v. 42, n. 2, p. 411-426, abr./jun. 2016.

trabalho, dedicação, cumprimento estricto 
dos deveres... (SALVANDO..., 1930, p. 1; 6).
 
Já em 1936, a Superintendência de 

Educação e Hygiene Escolar utilizou os jornais 
para prestar contas à sociedade civil. Contudo, 
em um tom diferenciado, enaltecendo algumas 
iniciativas, mas também, solicitando uma 
maior participação dos pais em campanhas 
para o exame de crianças em idade pré-escolar, 
e revelando a necessidade de melhorias na 
estrutura governamental, que embora houvesse 
aumentado consideravelmente na década de 
1930, ainda era incipiente para as demandas 
geradas na então capital da república:

[...] o quanto é necessário o exame médico 
na idade pré-escolar e o quanto é valiosa 
a cooperação da imprensa em certas 
campanhas de interesse geral. Basta dizer 
que em 1934 apenas algumas dezenas 
de crianças em idade pré-escolar haviam 
comparecido para a inspecção que então 
lhe fôra proporcionada nas escolas.
Está hoje provado o importante papel 
que representa a idade pré-escolar, pois 
ahi devem ser lançadas as bases para um 
programma tendo por fim a proteção, 
promoção, e instrução de saúde, podendo-
se avaliar o quanto seria augmentada 
a efficiencia da Escola si milhares de 
alumnos matriculados no primeiro anno 
já estivessem livres de defeitos physicos 
e mesmo mentais, mais fáceis, então, de 
corrigir do que na idade escolar.
Entretanto, o exame de saúde procedido 
de 6 em 6 meses para a idade pré-escolar, 
e anualmente para a idade escolar, seria o 
meio ideal para despistar os defeitos ainda 
em início e mais facil correcção, despertando 
a atenção dos pais ou responsáveis, teria 
um grande alcance educativo e profilático, 
sendo desnecessário encarecer sua utilidade 
prática em benefício da criança.
- As enfermeiras escolares são em número 
insuficiente para as necessidades do serviço 

que é complexo e exige grande resistência 
física e estímulo constante. Mal remuneradas, 
ellas não têm nem mesmo uma pequena 
verba ou facilidade de condução em serviço, 
às vezes percorrendo longas distâncias, o 
que lhes vem augmentar a estafa. Cada 
superintendente deveria ter à sua disposição, 
pelo menos, cinco enfermeiras escolares, 
entretanto a maioria só dispõe de uma.
Seria desejável que o número das atuais 
enfermeiras fosse pouco a pouco aumentado 
pelas Educadoras de Saúde, mais de 
acordo com as tendências atuais e com os 
progressos da higiene escolar: maior cultivo 
da saúde e menor preocupação da doença.
Aproveitar, dentre as professoras diplomadas, 
as que tiverem gosto e capacidade para 
aquelle mister (educadoras de saúde) é o que 
convem fazer.
O curso de aperfeiçoamento de hygiene, 
realizado o anno passado, provavelmente 
será um passo decisivo para realizações mais 
amplas.
- A actuação do serviço de Educação 
e Saúde e Hygiene Escolar nas escolas 
técnicas secundárias foi ampliada em grau 
notável. Entre outras iniciativas devem ser 
citadas: a installação de gabinetes médicos 
em 7 escolas: o fichamento systematico 
de alumnos para o qual foi organizada 
uma ficha médico-morfofisiológica 
do adolescente; o exame do pessoal 
docente e administrativo; a utilização 
dos serviços clínicos e de pesquisas; o 
trabalho educativo com a organização 
de lições e palestras sobre assumptos 
práticos de higiene da adolescência, 
e defesa da saúde; as indagações e os 
estudos sobre sub-alimentação e a sub-
nutrição dos escolares: a organização, 
em base scientifica, das actuaes tabelas 
para o regimen alimentar dos internatos. 
(SUPERINTENDENCIA..., 1936, p. 19).

Contudo, a intervenção dos órgãos gover-
namentais na questão da higiene escolar também 
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suscitava críticas. Alguns médicos alertavam que 
seu papel residia na profilaxia, na prevenção, na 
educação higiênica, e não no campo do tratamento 
das doenças. Ou seja, o tratamento deveria ocorrer 
em outro campo, nos hospitais ou clínicas parti-
culares. Obviamente, uma disputa entre medicina 
clínica e medicina escolar revela um confronto 
comercial, qual seja, o mercado do atendimento 
das crianças doentes. Fora esse aspecto, os médi-
cos clínicos ressaltavam que a prevenção higiênica 
não deveria ocorrer na idade escolar, mas sim, na 
idade pré-escolar, na primeira infância, o que não 
poderia ocorrer nos espaços das escolas. Um pro-
fissional que se destacou nas páginas dos jornais 
com esta argumentação foi o Dr. Zopyro Goulart, 
médico escolar, um dos fundadores da Sociedade 
Brasileira de Dermatologia, que, em dois artigos 
no “Jornal do Brasil”, intitulados “As directrizes da 
hygiene escolar”, de 1931, e “As clínicas escolares”, 
de 1932, criticava o caráter assistencial e clínico da 
intervenção da medicina escolar. Nos seus escritos:

A funcção que deve prevalecer, porém, na 
organização da hygiene escolar, é a do edu-
cador. Não a do médico, mas a do hygienista 
que educa. [...] Embora o inspetor-médico 
tenha de ser, antes de tudo, um educador 
sanitário, um propagador de hygiene social, 
cabendo-lhe um papel de primeira grande-
za na educação hygienica do alumno e dos 
mestres, ele não póde deixar de desempenhar 
uma função clínica e cuidar do tratamen-
to dos doentes. Não que o médico escolar 
deva se incumbir ele mesmo desse trabalho.  
(GOULART,1931, p. 5).

Delimitada a atuação do médico escolar, 
investir em clínicas escolares causava uma 
reação mais crítica.

A clinica escolar é, prementemente, uma ins-
tituição archaica. A crianças devem chegar 
à escola já trazendo tratadas ou curadas as 
enfermidades sanáveis na idade pré-escolar.
Numa cidade em que a assistência á infância 
doente ainda é tão precária, seria interessante 

e convincente que se convertessem, 
principalmente, os quatro novos centros 
projetados, em clínicas infantis.
Os escolares não deixariam de ser socorridos 
e possuiríamos uma organização técnica 
mais actualizada. (GOULART, 1932, p. 5).

Segundo Sônia Câmara (2004), havia 
uma interpretação diferenciada de Oscar 
Clark, chefe do serviço da inspeção médica da 
Diretoria Geral de Instrução Pública, em relação 
à opinião de Zopyro Goulart, pois a assistência 
alimentar e as clínicas médicas permitiam, na 
visão de Clark, uma atuação mais ampla da 
medicina escolar.

A despeito das disputas internas em 
relação à higiene escolar, ela se tornava mais 
presente no cotidiano das escolas. Nos programas 
escolares, como na reforma de Fernando de 
Azevedo no final da década de 1920 e início 
da década de 1930 (CÂMARA, 2004), e nos 
conteúdos dos exames da escola normal do 
Districto Federal. Por exemplo, em 1931, a prova 
prática dos exames de 2ª época da escola normal 
do Districto Federal, nos pontos de pedagogia, 
destacava a educação de hábitos higiênicos:

Ponto 1 – Natureza do phenomeno 
educativo e sua caracterização. Aspectos 
geraes da educação: os problemas genéticos 
e [...] Hygiene escolar e pedagógica e 
suas relações com o methodo. (ESCOLA 
NORMAL, 1931, p. 22).

Da mesma forma os pontos dos cursos 
das enfermeiras escolares:

Sras. Enfermeiras escolares interinas: O 
Curso de Aperfeiçoamento e Especialização 
para enfermeiras escolares, funccionará na 
Escola José de Alencar (Largo do Machado), 
ás quintas-feiras, com o seguinte horário:
Dr. Bueno de Andrade – Hygiene Mental - 
(das 9 às 10 horas).
Dr. Leonel Gonzaga – Hygiene Escolar - 
(das 10 às 11 horas).
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Dr. Joaquim Nicolau – Medicina preventiva 
- (das 13 às 14 horas).
Dr. Bastos de Avila – Anatomia e 
physiologia - (das 14 às 15 horas).
Dr. Pires Ferrão – Hygiene geral e individual 
- (das 15 às 16 horas). (CLARK, Jornal do 
Brasil, 1 abr. 1930, p. 6).

Outra estratégia que teve repercussão nos 
jornais foi a criação dos Clubes de Saúde, em 
substituição aos pelotões. Essas organizações 
colocavam os alunos no centro do debate 
higienista, possibilitando a eles a discussão, 
proposição e intervenção nas questões relativas 
à saúde no contexto da escola. Presentes em 
festividades, os alunos que pertenciam ao clube 
representavam os ideais da educação higiênica, 
eram exemplos a serem seguidos na escola e 
nos lares. Para Goulart:

Cumpre-lhe respeitar essa moralidade que 
a educação sanitária lhe fez conhecer. Com 
o propósito de transformar em realidade 
esse objetivo educacional, a diretoria 
de instrucção acaba de estabelecer e 
publicar estatutos do “Clube de saude” 
inteligentemente preparado pela operosa 
chefe do serviço de obras sociaes. Trata-se 
de uma associação de alunos das escolas 
públicas, cujo programa se resume na 
cultura e no aperfeiçoamento da saúde. 
Pelo exemplo e pela propaganda, cada 
associado tambem deve esforçar-se para 
que se torne extensivo a toda escola e ao 
lar o “sentimento sanitário”, cultivado em 
sua vida individual.
O clube de saúde substitui com felicidade o 
antigo pelotão de saúde, ao qual empresta 
maior amplitude e mais eficácia educativa. 
(GOULART, 1932. p. 5).

Dessa iniciativa governamental, po-
demos observar nos anos seguintes notas do 
Jornal do Brasil sobre a presença dos Clubes 
de Saúde em festividades de diversas escolas da 
rede municipal do Rio de Janeiro. Por exem-

plo, na coluna “Educação e Ensino” do Jornal 
do Brasil, publicada nos anos de 1938 e 1939, 
notas elogiavam as ações dos clubes. Na escola 
Ferreira Vianna:

Realizou-se no dia 13, às 9 horas, a inaugu-
ração da Farmácia de Emergência do clube 
de Saúde Oswaldo Cruz. [...] Aberta a ses-
são, houve o concurso de bandeiras para o 
Clube de Saúde, sendo premiada a do alu-
no n. 195, José Silva, do 4º ano e logo após 
a distribuição das escovas de dentes. [...] Os 
alunos da Escola Pré-Vocacional Ferreira 
Viana estão de parabéns. (EDUCAÇÃO e 
ENSINO, 1938, p. 12).

Já a escola Francisco Mendes Vianna 
destacou em seu programa de festividades a 
apresentação do Clube de Saúde da instituição 
(EDUCAÇÃO E ENSINO, 1938, p. 14). Na escola 
Santa Cruz, o Clube de Saúde participou 
de evento cívico, cabendo-lhe o desfile e 
guarda da bandeira nacional. (EDUCAÇÃO E 
ENSINO, 1938, p. 10). Na escola Bernardo de 
Vasconcelos, para comemorar a inauguração do 
gabinete médico, a aluna presidente do Clube 
da Saúde ficou responsável pela saudação do 
superintendente médico, Dr. Gilberto Gonzaga 
Romeiro, além de uma dramatização intitulada 
“Ter saude é ter felicidade”. (EDUCAÇÃO E 
ENSINO, 1939, p. 13). Na escola Piauí, o Clube 
de Saúde também fez parte das festividades 
da escola, fazendo o juramento dos novos 
monitores (EDUCAÇÃO E ENSINO, 1939, p. 9).

 Claramente, o projeto higienista via na 
infância sua possibilidade de redenção. O que 
não é particularmente próprio daquele espaço e 
tempo, já que no século XIX (GONDRA, 2000; 
2004), nas primeiras décadas do século XX, em 
São Paulo (ROCHA, 2003), ou mesmo na década 
de 1920, no Rio de Janeiro (SILVA; PAULILO, 
2012), as intenções de uma medicalização da 
educação estavam presentes. Contudo, a estru-
turação das demandas higienistas em políticas 
públicas mais contundentes são observadas 
nas escolas da capital federal a partir de 1930. 
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Observamos nos jornais que o aparato técni-
co foi ampliado ao longo da década de 1930, 
mas principalmente nas gestões de Fernando de 
Azevedo e Anísio Teixeira, com a intenção de 
fazer o Estado mais presente nas escolas públi-
cas por meio de uma educação higiênica.

Considerações finais

Tínhamos a hipótese de que a influência 
da produção intelectual brasileira nos anos de 
1930, articulada a projetos nacionais, interferiu 
de forma limitada no cotidiano das escolas na 
cidade do Rio de Janeiro no mesmo período. 
Contudo, observamos a partir dos jornais o 
contrário, isto é, o debate intelectual influenciou 
as políticas públicas, e, em alguns contextos 
específicos, atingiu um universo considerável 
de escolas no Rio de Janeiro. Atentamos para 
o fato de que, em particular, na década de 
1930, na capital federal, intelectuais ocuparam 
cargos públicos estratégicos no campo da 
educação, sobretudo no início da década, 
como por exemplo, Fernando de Azevedo e 
Anísio Teixeira, o que possibilitou avanços 
consideráveis na intervenção higienista.

Por outro lado, é pertinente ressaltarmos 
que, a partir de uma crítica externa dos 
documentos (PROST, 2008), os jornais como 
fonte são limitados para a apropriação e a 
interpretação de como os professores que 
atuavam nas redes públicas receberam esse 
ideário, ou seja, como as demandas higienistas 
circularam entre eles. Nesse ponto, Marta Maria 
Chagas de Carvalho (2005) alerta-nos sobre a 
impossibilidade de adotarmos os discursos e 
suas respectivas estratégias como espelhos das 
práticas pedagógicas observadas nas escolas 
do período. Ou seja, haveria a necessidade de 
mudança de mentalidade do professorado para 

que o ideário escolanovista e higienista se 
materializasse. Em seus termos:

[...] guardadas as diferenças, tais 
estratégias tiveram características comuns, 
oriundas da afinidade entre os princípios 
e os objetivos que as nortearam: os de um 
programa de reforma da sociedade pela 
reforma da escola que tinha na mudança de 
mentalidade do professorado condição sine 
qua non e, na observância de determinados 
princípios escolanovistas para promovê-
la, uma exigência decorrente da fé que 
depositavam no que se consideravam 
conquistas incontestes do avanço 
científico no campo das ciências humanas, 
especialmente a psicologia. (CARVALHO, 
2005, p. 94).

Nesse sentido, é perfeitamente plausí-
vel compreender que adesões e resistências por 
parte dos professores operaram no confronto 
de uma perspectiva higienista e escolanovis-
ta na década de 1930 com outras influências 
como da educação católica, presbiteriana, me-
todista, militar, podendo ocasionar uma série 
de hibridismos, como relatamos aqui no caso 
do debate eugênico na intervenção higienista. 
Contudo também é plausível vislumbrar que o 
aumento do aparato técnico que envolveu as 
iniciativas higienistas, principalmente nas ges-
tões de Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira, 
atesta um incremento da intervenção estatal no 
campo da educação e saúde públicas, que sem 
dúvida, colaborou para uma reforma de hábitos 
relacionados à higiene e à educação do corpo, 
com a efetivação de uma série de estratégias, 
como palestras, atendimentos médicos e den-
tários, visitas a escolas e domicílios, exames, 
vacinações e até mesmo cirurgias.
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Tensões sobre o ensino da língua portuguesa: interfaces 
entre gênero e análise linguísticaI

Telma Ferraz LealII

Ana Carolina Perrusi BrandãoII

Leila Nascimento da SilvaII

Resumo

Neste artigo, com base na análise da prática de duas docentes, 
buscamos problematizar o ensino da Língua Portuguesa, com foco 
nas interfaces entre o trabalho com gêneros discursivos e o eixo 
de análise linguística. Buscou-se identificar conhecimentos de 
análise linguística abordados em duas turmas do 2º ciclo do Ensino 
Fundamental. Foram analisadas 22 aulas de duas professoras (11 
aulas de cada) que estavam desenvolvendo uma sequência didática 
envolvendo cartas de leitores. Quatro tipos de situações didáticas 
foram identificados quanto às atividades de reflexão sobre o 
gênero: 1) conceituação do gênero / identificação de exemplares 
do gênero; 2) reflexões sobre aspectos sociodiscursivos relativos 
ao gênero (finalidade, destinatários, espaço de circulação), de 
maneira geral e/ou em atividades de leitura / produção de textos 
do gênero em foco; 3) reflexões sobre a forma composicional do 
gênero carta do leitor, de maneira geral e/ou em atividades de leitura 
/ produção de textos do gênero em foco; e 4) reflexões sobre o uso de 
recursos linguísticos e aspectos normativos da língua. Houve baixa 
frequência de reflexões sobre os recursos linguísticos comuns ao 
gênero trabalhado. A menor frequência de tais reflexões ao longo 
da sequência encaminhada sinalizou dificuldades das docentes em 
promover situações didáticas que ajudassem os alunos a pensar 
a respeito do uso desses recursos nas cartas do leitor que liam e 
escreviam com seus alunos. As docentes tinham dificuldades de 
construir um modelo didático do gênero que contemplasse aspectos 
gramaticais comuns às cartas de leitores.
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Abstract

In this article, based on an analysis of the practice of two teachers, 
we aim to discuss the teaching of the Portuguese language, focusing 
on the interface between the work with genres and linguistic 
analysis. Our objective was to identify the knowledge related to 
linguistic analysis taught in two classes in the final year of primary 
education. We observed 22 lessons given by two teachers (11 lessons 
each) when they were developing a pedagogical sequence with 
the genre readers’ letters. Four types of teaching situations that 
involved knowledge and reflections about this genre were identified: 
1) definition of the genre and identification of different text samples 
of this genre; 2) reflections on socio-discursive features of the genre 
(text purpose, audience and location of occurrence) in general and/
or in specific activities related to reading and text production; 3) 
reflections on the compositional form of the genre in general and/or 
in activities related to reading and text production; and 4) reflections 
on linguistic features and language conventions. The frequency of 
reflections on linguistic resources of the text genre being taught 
was low. This result revealed teachers’ difficulties in promoting 
situations, along the pedagogical sequence, that help their students 
to think about the use of such resources in reading and writing 
activities involving readers’ letters. The construction of a didactic 
model that includes grammatical features common to this genre was 
also a difficult task for teachers. 
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Mudanças marcantes no ensino da 
Língua Portuguesa (doravante LP) vêm sendo 
observadas no currículo brasileiro do final do 
Século passado para este início de Século. Desde 
a década de 1990, os currículos caracterizam-
se por ter o foco no texto como espaço de 
interação (MARINHO, 1998). O que se afirma 
nos documentos é que o foco do ensino da 
LP nos anos iniciais do Ensino Fundamental 
não é mais a transmissão de nomenclaturas 
ou taxonomias gramaticais. Houve um 
deslocamento de ênfases, embora, como foi 
apontado por Marinho (1998), nos documentos 
da década de 1990 o que é dito explicitamente 
nos trechos destinados aos pressupostos gerais, 
muitas vezes, entra em contradição com as 
orientações relativas aos conteúdos ou às 
recomendações metodológicas.

Leal et al. (2014), por exemplo, ao 
analisarem 26 documentos curriculares de 
secretarias estaduais e municipais de capitais 
brasileiras vigentes na primeira década do Século 
XXI, verificaram que todos eles defendiam a 
necessidade de ensino em uma perspectiva dos 
gêneros discursivos. No entanto, em 92,3% 
documentos foram encontradas orientações 
relativas à necessidade de auxiliar os estudantes 
no atendimento às prescrições gramaticais no 
trabalho de revisão textual, e apenas 31,1% 
chamavam a atenção para a necessidade de 
refletir com os alunos acerca da diversificação 
dos recursos linguísticos como construção de 
sentidos, levando-se em consideração as relativas 
estabilidades dos gêneros. Para os autores, esses 
dados evidenciam marcas da tradição gramatical 
presentes nos documentos oficiais do Século 
passado. Desse modo, é possível verificar que 
essa dimensão do ensino da língua constitui-se 
em um campo ainda tenso.

Nos documentos curriculares, as 
inovações introduzidas implicaram a própria 
mudança de terminologia. Tal como salienta 
Mendonça (2007), em lugar de ensino da 
gramática, o termo análise linguística tem 
ganhado espaço nos documentos, com a ideia 
de ampliar o leque de reflexões sobre a língua, 

articulando de modo mais efetivo os eixos de 
leitura, produção de textos e reflexões sobre a 
língua. Além disso, destaca-se a utilização da 
palavra análise colocando em relevo a ideia de 
ensino problematizador.

Para entender tais mudanças 
curriculares é necessário refletir acerca 
das tensões vivenciadas por professoras da 
Educação Básica quanto ao ensino da língua 
e, mais especificamente, a respeito de como 
a perspectiva dos gêneros tem influenciado 
a ação docente em relação ao trabalho 
voltado para a análise linguística. Embora, 
aparentemente, esse seja um tema recorrente, 
há poucos resultados de pesquisa publicados 
em que situações didáticas são exploradas sob 
tal abordagem. O levantamento bibliográfico 
nos encontros da Associação Nacional de Pós-
graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), 
assim como em periódicos da área, como a 
Revista Brasileira de Educação; Educação e 
Pesquisa; Educação da PUC RS e Educação 
em Questão evidencia a escassez de dados a 
respeito do referido tema.

Retomamos, portanto, a constatação 
feita por Chartier de que: “O que é invocado, 
mas ausente, é o que se faz na escola, o que 
se faz hoje ou o que é sempre feito, enfim, a 
prática escolar”. (CHARTIER, 2000, p. 158). 
A autora argumenta que muito do que se 
diz acerca da prática pedagógica decorre de 
constatações cristalizadas, mas poucas vezes 
oriundas de investigações do trabalho docente, 
em uma perspectiva que seja de entendê-lo e 
não apenas de buscar as falhas e ausências. 
É partindo da necessidade de conhecermos as 
práticas docentes vivenciadas no cotidiano 
e entendermos suas possíveis tensões que o 
presente estudo ganha relevância para a área 
de Educação.

Com base na análise da prática de 
duas docentes buscaremos, portanto, refletir 
acerca das aulas em que as professoras 
abordaram diferentes dimensões do gênero 
carta de leitor, em duas turmas do 5º ano do 
Ensino Fundamental. Entender as práticas dos 
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professores é importante para que seja possível 
aprofundar a discussão acerca de conflitos 
efetivamente relevantes vivenciados pelos 
docentes. Antes, porém, de apresentarmos os 
dados, discutiremos algumas concepções gerais 
acerca do ensino da LP na perspectiva dos 
gêneros discursivos.

Ensino da língua portuguesa 
na perspectiva dos gêneros 
discursivos

Tornou-se lugar comum afirmar a 
adoção da perspectiva dos gêneros discursivos 
no ensino da língua materna. No entanto, é 
fundamental termos clareza acerca de que 
concepções estão sendo mobilizadas e quais 
princípios teóricos estão subjacentes à prática 
pedagógica. No Brasil, autores da Escola de 
Genebra, representada por pesquisadores 
como Schneuwly, Dolz, Jean-Michel Adam, 
Jean-Paul Bronckart, dentre outros, têm 
influenciado bastante a produção na área. Tais 
autores abordam, por meio de uma releitura 
da obra de Bakhtin, os gêneros discursivos 
como instrumentos culturais, construídos nas 
práticas sociais de interação. Os gêneros, nessa 
perspectiva, são instrumentos historicamente 
constituídos, maleáveis, mas que apresentam 
certas regularidades seja em relação aos 
aspectos sociodiscursivos (propósitos de 
interação, tipos de destinatários, esferas sociais 
de circulação, suportes textuais), seja em 
relação à forma composicional ou ao estilo. Tais 
autores defendem que é papel da escola ensinar 
a ler/escrever/ouvir/falar, de modo a inserir 
os estudantes em práticas sociais situadas. Ou 
seja, o ensino da língua deve incluir atividades 
de leitura e produção de textos na busca da 
construção de sentidos, mas também pressupõe 
situações de reflexão sobre as características 
dos gêneros.

Ao abordar os aspectos estilísticos dos 
gêneros, Bakhtin parte do pressuposto de que 
“Mesmo a seleção que o locutor efetua de 
uma forma gramatical já é um ato estilístico” 

(BAKHTIN, 2000, p. 286). Desse modo, para 
esse autor, os gêneros impõem a mobilização 
de determinados recursos linguísticos, havendo, 
portanto, articulação entre gênero discursivo 
e análise linguística. No entanto, cada texto é 
singular e há escolhas determinadas também pelas 
demandas da situação específica de interação ou 
mesmo pelo estilo individual do autor.

Gênero discursivo e análise 
linguística

Mendonça (2007, p. 74) argumenta que 
a análise linguística “auxilia na elaboração e 
compreensão de textos orais e escritos dos mais 
diversos gêneros”. Segundo a autora, por meio 
de ações de análise linguística os leitores podem 
ampliar suas possibilidades de atribuir sentidos 
aos textos, mobilizando conhecimentos que fa-
vorecem a interpretação de pistas gramaticais. 
Do mesmo modo, nas situações de produção de 
textos, a familiaridade com o gênero adotado 
para a escrita ou produção oral do texto pos-
sibilita a utilização de recursos linguísticos po-
tencialmente propícios aos efeitos pretendidos.

Simioni; Hûbes (2010) defendem que 
tanto na leitura quanto na produção de textos 
é importante refletir acerca dos contextos 
em que os textos são gerados (finalidades, 
interlocutores, esferas sociais de interação), já 
que as escolhas linguísticas resultariam dessas 
condições de produção e que esses aspectos que 
compõem as condições de produção ganham 
especificidades que demarcam a adoção de um 
determinado gênero discursivo na interação.

Tais reflexões decorrem dos postulados 
de Bakhtin (2000) de que,

O locutor recebe, além das formas prescri-
tivas da língua comum (os componentes e 
as estruturas gramaticais), as formas não 
menos prescritivas do enunciado, ou seja, 
os gêneros do discurso, que são tão indis-
pensáveis quanto às formas da língua para 
um entendimento recíproco entre locuto-
res. (BAKHTIN, 2000, p. 304).
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A escolha dos recursos linguísticos e 
do gênero do discurso é determinada 
principalmente pelos problemas de 
execução que o objeto do sentido implica 
para o locutor (o autor). É a fase inicial 
do enunciado, a qual lhe determina as 
particularidades de estilo e composição 
(BAKHTIN, 2000, p. 308).

Nesse sentido, no ensino da leitura e da 
produção de textos, os gêneros deveriam assumir 
centralidade, pois os conhecimentos a respeito 
dos gêneros dariam ao docente maior capacidade 
de intervir de modo construtivo, ajudando os es-
tudantes a realizar análise linguística de modo ar-
ticulado à busca dos efeitos de sentido relevantes 
para a situação de interlocução. No entanto, tal 
proposição não parece ser tão facilmente trans-
posta para a didática do ensino. O trabalho com 
base nos gêneros requer, como é defendido por 
Dolz e Schneuwly (2004), a construção de mo-
delos didáticos dos gêneros, ou seja, a definição 
dos aspectos relativos ao gênero que seriam ensi-
náveis, considerando o currículo escolar, a faixa 
etária e o nível de escolaridade, a relevância dos 
conhecimentos, dentre outros aspectos.

A esse respeito, Machado; Cristóvão 
(2006, p. 11-12) indicam alguns elementos que 
devem ser considerados na construção do modelo 
didático, a saber: as características da situação 
de produção; os conteúdos típicos do gênero; as 
diferentes formas de mobilizar esses conteúdos; 
a construção composicional característica do 
gênero; o seu estilo particular (configurações 
específicas de unidades de linguagem que se 
constituem como traços da posição enunciativa 
do enunciador, as sequências textuais e os tipos 
de discurso predominantes e subordinados que 
caracterizam o gênero, as características dos 
mecanismos de coesão nominal e verbal, as 
características dos mecanismos de conexão, as 
características dos períodos, as características 
lexicais). Desse modo, ao selecionar um dado 
gênero como objeto de ensino, o docente 
precisaria ter conhecimentos acerca das 
regularidades que o compõem.

Em decorrência de tal constatação e 
pela necessidade de aprofundar as análises das 
práticas das professoras, a seguir, trataremos 
do gênero carta do leitor, foco da sequência 
didática que foi encaminhada pelas duas 
docentes.

Carta do leitor: características e 
potencialidades para o trabalho em sala 
de aula

A carta do leitor (doravante CDL), 
também conhecida como carta à redação, 
segundo Dolz e Schneuwly (2004), pertence à 
ordem do argumentar, isto é, dos gêneros que 
têm como objetivo discutir temas/assuntos 
controversos. A respeito desse tema, Melo 
(1999, p. 19) comenta que:

[...] nas cartas à redação, os leitores comuns 
podem participar do debate público, 
podem-se fazer ouvir, opinar sobre o que 
está acontecendo nas diferentes esferas 
sociais, podem tomar parte nas discussões 
de caráter político, econômico e social 
que estão em foco. A carta arma-se, 
portanto, num espaço de discussão, de 
embate de opiniões. Nas cartas, os leitores 
defendem ideias, doutrinas, crenças, ou 
seja, posicionam-se publicamente como 
sujeitos. A carta de leitor constitui-se, 
assim, um espaço privilegiado de diálogo 
entre discursos distintos.

Trata-se, portanto, de um gênero 
voltado a um público plural e sua circulação 
é jornalística. Assim, as CDLs podem ser 
encontradas em jornais e revistas tanto na forma 
impressa como on line em seções específicas, 
destinadas a esta publicação.

Além de opinar sobre temas diversos, 
por meio desse tipo de carta, o leitor pode 
agradecer, reclamar, solicitar, elogiar, pedir 
conselhos etc. Procurando sistematizar essas 
diferentes finalidades de escrita, Santhiago 
(2005) agrupou as CDLs em três categorias:
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1) Carta direito de resposta – cartas de 
pessoas ou de empresas citadas em artigos ou 
reportagens publicadas em edições anteriores;

2) Carta-opinião – CDLs que se dirigem 
explicitamente à revista ou ao jornal, elogiando 
e criticando este suporte ou então dando 
sugestões e fazendo solicitações;

3) Carta-manifestação – CDLs que se 
manifestam sobre temas tratados pela revista 
em edições anteriores.

É preciso ressaltar, ainda, que dependendo 
do suporte, a CDL pode apresentar outros fins, 
tais como, o estabelecimento de contato com 
outros leitores, via divulgação de clubes.

Com relação às características 
composicionais, encontramos nesse gênero 
alguns elementos comuns a todo tipo de carta, 
tais como, a data e o local, a saudação inicial, 
o vocativo, que instala o interlocutor no texto, 
o corpo do texto e a assinatura. Porém, podem 
aparecer outros aspectos, como um título, por 
exemplo. Às vezes, os autores inserem um título 
relacionado ao tema que estão abordando ou 
apenas reproduzem o título da reportagem 
sobre a qual fazem comentários. Vale salientar 
que embora o título não seja parte do arranjo 
textual de cartas em geral, esse constitui uma 
especificidade no gênero CDL, já que por 
meio desse recurso, os leitores visualizam 
rapidamente o assunto tratado e podem decidir 
se farão ou não a leitura da carta.

Outro aspecto importante desse gênero 
é que os textos podem sofrer um processo de 
editoração, tal como destaca Melo (1999). Para 
a autora, ao fazer supressões e modificações no 
corpo do texto, o editor/jornalista acaba sendo 
um coautor da CDL publicada.

Com respeito aos aspectos textuais-
discursivos do gênero, a CDL permite um uso 
intenso de marcadores de interlocução. De acordo 
com Cunha (2005), as marcas de interlocução 
desse gênero estão presentes em sua configuração 
composicional, através da exposição da autoria da 
carta, no estilo de escrita (ex: o tipo de expressão 
usada no vocativo) e no conteúdo temático que é 
planejado a partir do que se quer comunicar.

A intertextualidade também é um aspecto 
primordial para o entendimento desse gênero. 
Como foi dito antes, muitas cartas surgem da 
necessidade de o leitor expressar sua opinião 
acerca de uma reportagem, artigo ou notícia 
lida. Ou seja, é um texto motivado por outro 
texto. Assim, o uso de recursos para marcar o 
caráter intertextual parece ser intrínseco a esse 
tipo de carta. A esse respeito, Pastana (2007, p. 
25) comenta:

Este traço responsivo nas cartas é 
determinado pela compreensão do texto-
base, para se posicionar contra ou a favor 
da ideia apresentada no texto. A partir dessa 
necessidade de resposta, o interlocutor 
lançará mão de recursos característicos da 
intertextualidade para ancorar o seu dizer, 
como: paráfrase, citações, pressuposições.

Outro ponto importante que caracteriza a 
CDL é justamente a presença da argumentação. 
Como salientamos antes, nesse gênero busca-se 
a expressão de opiniões e, consequentemente, 
a defesa de um ponto de vista. Nesse sentido, 
Pastana (2007, p. 25) também salienta: 
“Nas cartas, a persuasão é trabalhada não 
só considerando o interlocutor imediato, 
mas também o público leitor do veículo de 
comunicação que publica o texto”.

Ao construir sua cadeia argumentativa, o 
escritor precisa lançar mão de vários conectivos 
para articular seus argumentos e, de forma 
apropriada, ou seja, fazendo as escolhas certas 
para estabelecer o sentido pretendido para seu 
texto. O aluno, em seu processo de apropriação 
do gênero e no desenvolvimento de suas 
capacidades como escritor, terá de aprender a 
empregar tal recurso.

Ainda com relação às características do 
gênero, percebe-se que, algumas vezes, o autor 
da carta procura dar um caráter mais informal 
ao seu texto, assinalado pela tentativa de 
aproximação do leitor/escritor com a revista/
jornal e com os demais leitores. Uma das marcas 
linguísticas que garante a informalidade é o uso 
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do vocativo, verificado tanto nas respostas dos 
editores como nas CDLs, tal como foi observado 
por Cecilio e Ritter (2009, p. 2065), na análise 
das cartas escritas para a revista Ciência Hoje 
das Crianças:

[...] nas respostas, o vocativo garante a 
aproximação com o leitor, uma vez que 
este pode se sentir valorizado ao ver sua 
carta publicada com seu nome escrito na 
revista pelos editores. Já nas cartas das 
crianças, o uso do vocativo garante o tom 
de informalidade, afetividade, além de ser 
parte do arranjo textual das cartas em geral.

Além do vocativo, outros aspectos 
ajudam nessa marcação da informalidade, tais 
como, a escolha de recursos de pontuação para 
dar uma ênfase ao que se quer dizer (ex: sinais 
de exclamações e interrogações) e o emprego 
de períodos curtos, simples, que aproximam 
os textos de uma linguagem mais espontânea. 
Porém, em sua análise, Cecilio e Ritter (2009) 
perceberam que quando o objetivo da carta é 
fazer críticas à revista/jornal, o texto acaba 
seguindo um modelo mais formal. Além disso, 
mesmo assumindo um caráter mais informal, 
observa-se sempre um cuidado em manter 
certa polidez na escrita. Ou seja, não são 
encontradas expressões de xingamento, o que 
seria considerado inapropriado a uma interação 
respeitosa. Nessa mesma direção, também 
é comum o uso de futuro do pretérito do 
indicativo (ex: Gostaria que...; Seria possível...).

Outro aspecto relevante diz respeito à 
subjetividade presente nas CDLs. Em outras 
palavras, vemos que o remetente assume o 
texto como seu (sua opinião, sua crítica, sua 
solicitação), por isso, geralmente escreve 
em primeira pessoa do singular. Também 
encontramos uma escrita em primeira pessoa 
do plural, principalmente, em situações em 
que o autor se considera representante de uma 
categoria (quando, por exemplo, quer reclamar 
dos governantes, comumente, fala-se em nome 
de todos os cidadãos: Nós queremos...).

Ainda de acordo com Cecílio e Ritter 
(2009, p. 2065):

[...] as marcas linguísticas que caracterizam 
esse efeito são os pronomes pessoais e as 
desinências dos verbos, além das marcas 
enunciativas presentes na escolha lexical 
que denotam a subjetividade afetiva e 
avaliativa dos remetentes.

Por fim, vale frisar que os adjetivos 
e advérbios também têm espaço garantido 
nessas cartas. Esses atuam como processos 
intensificadores das palavras, dando-lhes 
destaque. Cecilio e Ritter (2009) explicam que, 
muitas vezes, esses recursos são usados para tecer 
elogios e servem como uma forma de sedução do 
editor para que esse publique sua carta.

Metodologia

Como dito anteriormente foram 
analisadas aulas de duas professoras do quinto 
ano do Ensino Fundamental que lecionavam em 
duas escolas públicas da Região Metropolitana 
do Recife. As docentes participavam de 
encontros mensais na universidade com o grupo 
de pesquisa coordenado pelas duas primeiras 
autoras deste artigo, contando com participação 
de alunos da graduação em pedagogia e da pós-
graduação em educação, como era o caso da 
terceira autora na época do estudo.

Os encontros envolviam a discussão a 
respeito de gêneros da ordem do argumentar 
(entre eles a CDL) e o planejamento de 
sequências didáticas envolvendo o ensino 
desses gêneros. Além disso, também incluíam 
momentos de socialização e avaliação da 
experiência durante a fase de implementação 
das sequências didáticas planejadas no grupo.

Cada docente observada desenvolveu a 
sequência planejada para o ensino da CDL em 
11 aulas e, em cada aula, diferentes tipos de 
atividades foram propostos.

As aulas foram videogravadas e 
transcritas e com base nesse material, bem 
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como nas anotações em cadernos de campo, 
foram elaborados relatórios de aula detalhados. 
Assim, nos relatórios foram incluídas as 
transcrições das gravações com base nos 
registros feitos com filmadoras e gravadores de 
voz, assim como as descrições das cenas com 
base nas anotações registradas no caderno de 
campo, onde eram informados os horários e as 
descrições das atividades vivenciadas em sala.

Seguindo a análise de conteúdo 
proposta por Bardin (2007), os relatórios foram 
explorados pelo grupo de pesquisa em três 
fases principais. Na primeira leitura, buscamos 
construir categorias de análise, as quais 
foram organizadas em quadros, que foram 
preenchidos a partir da segunda leitura dos 
relatórios. Por fim, os dados de cada quadro 
foram interpretados, sendo feita uma releitura 
dos relatórios para a seleção de episódios a 
serem utilizados para o aprofundamento das 
análises qualitativas.

Vale informar que durante os encontros 
de planejamento não houve indicação acerca 
de quais aspectos relativos às características 
linguísticas poderiam ser enfocados nas 
atividades propostas aos alunos, de modo que 
cada professora ficou livre para selecionar os 
conteúdos que considerasse mais adequados a 
seu grupo.

Resultados

Nas 11 aulas observadas na sala de cada 
professora foi constatado um maior número 
de atividades de leitura de CDLs, tendo como 
foco principal a discussão acerca do conteúdo 
das cartas do que de produção de textos ou 
análise linguística. Porém, também observamos 
vários momentos de reflexão acerca de aspectos 
mais gerais relativos aos suportes em que os 
textos eram inseridos, sobre as características 
do gênero e práticas de linguagem em que as 
CDLs circulam. Neste artigo, selecionamos os 
episódios em que as professoras conduziram 
reflexões sobre o gênero CDL com seu grupo 
de alunos.

Três tipos de situações didáticas foram 
identificados quanto às atividades de reflexão 
sobre o gênero CDL. No Quadro 1, podemos 
encontrar o número das aulas em que cada 
docente promoveu atividades referentes a esses 
três tipos de situações didáticas:

Quadro 1- Número de aulas da sequência didática por tipos 
de atividade de reflexão sobre o gênero CDL

Tipos de reflexão propostos nas 
atividades Professora 1 Professora 2

1. Reflexões sobre aspectos 
sociodiscursivos relativos ao gênero 
(finalidade, destinatários, espaços de 
circulação)

11 aulas 8 aulas

2. Reflexões sobre a forma 
composicional do gênero carta do 
leitor

11 aulas 9 aulas

3. Reflexões sobre o uso de recursos 
linguísticos comuns às cartas de 
leitores

5 aulas 4 aulas

Fonte: Elaboração das autoras do artigo.
Obs. Foram observadas 11 aulas. Em cada aula foram realizadas reflexões 
em relação a diferentes dimensões dos gêneros.

Como vemos no Quadro 1, as duas pro-
fessoras vivenciaram atividades referentes aos 
diferentes tipos de reflexão identificados. Porém, 
ambas priorizaram reflexões acerca deaspectos 
sociodiscursivos e composicionais em detrimen-
to das reflexões sobre os recursos linguísticos. A 
seguir, será apresentada uma análise mais minu-
ciosa das situações didáticas envolvendo os três 
tipos de reflexão citados acima, com a inclusão de 
trechos das aulas em que esses foram focalizados.

Reflexões sobre aspectos sociodiscursivos 
relativos ao gênero

Este tipo de reflexão foi identificado 
em atividades envolvendo a discussão acerca 
de diferentes tipos de CDL, atividades de 
exploração de gibis/jornais com o objetivo de 
identificar CDLs nesses suportes, bem como em 
atividades que promoveram a discussão sobre 
as finalidades, destinatários, suportes e práticas 
sociais onde circulam CDLs.
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A professora 1, na aula 1, por exemplo, 
entregou aos alunos diferentes jornais completos. 
Depois pediu que os alunos folheassem e 
identificassem os principais cadernos de cada 
jornal. Em seguida, juntamente com os alunos, 
foi sistematizando o que se podia encontrar em 
cada caderno. Por fim, a professora solicitou 
que procurassem uma seção de cartas e a partir 
daí promoveu uma conversa inicial sobre quem 
poderia escrever no jornal e sobre a finalidade do 
gênero CDL, tal como vemos no episódio abaixo:

Episódio 1 (professora 1, aula 1)
P: Então vocês saberiam me dizer se o 
jornal, ele é escrito só por jornalistas?
A4: Não.
P: Ele é escrito também por quem?
A1: As pessoas.
A4: Os leitores.
P: Pelos leitores, essa seçãozinha aqui ó, de 
cartas, as pessoas mandam cartas dizendo 
o quê?
A4: O que acham.
P: O que acham sobre os assuntos, certo? 
Quando uma pessoa manda uma carta para 
um jornal ela manda dizer o que naquela 
carta? O que que ela quer dizer com aquilo? 
Pra que serve uma carta no jornal?
A12: Pra fazer uma anunciação?
P: Pra fazer um anúncio, é?
A12: É.
P: Pra vender alguma coisa pela carta, é?
Alunos: Não.
A6: Não, tia. Ele manda falando pra fazer 
isso, isso, isso, ajeitar a rua...
P: Falando sobre as coisas que ele acha 
impor...
Alunos: ...tante.

O trecho acima evidencia a preocupação 
da professora com a reflexão acerca da finalidade 
do gênero (Pra que serve uma carta no jornal?), 
o tipo de autor desse gênero (Vocês saberiam me 
dizer se o jornal, ele é escrito só por jornalistas?), 
o tipo de conteúdo próprio do gênero (As pessoas 
mandam cartas dizendo o quê?).

Nas aulas seguintes, a professora 1 
retomou e aprofundou aspectos relativos ao 
conceito de CDL, com vistas a consolidar as 
aprendizagens dos alunos. Na aula 11, por 
exemplo, o foco da discussão foi a autoria. 
Nessa aula, os alunos foram convidados a 
escrever uma CDL para o Diarinho (o caderno 
infantil do Jornal Diário de Pernambuco). 
A docente aproveitou para explorar com os 
alunos quem são, geralmente, os autores das 
cartas publicadas neste caderno. Vejamos:

Episódio 2 (professora 1, aula 11)
P: Tem uma seção de cartas. Então quem é 
que escreve essas cartas?
A5: A gente.
A2: As crianças.
P: As crianças. Qualquer criança?
Alunos: Não.
A7: O leitor.
P: As crianças o quê?
A7: Leitoras.
P: Os leitores. De onde?
A2: Do Diarinho.
P: Os leitores do Diarinho escrevem pra o 
Diarinho e as pessoas que fazem o jornal 
publicam a carta. Quem sabe não sai a 
carta de algum de vocês?!

Nesse episódio vemos que a professora 
buscou caracterizar os tipos de autores das 
CDLs (Tem uma seção de cartas. Então quem 
é que escreve essas cartas?). Também procurou 
relacionar o tipo de autor ao suporte onde os 
textos estavam publicados, indicando que eram 
crianças leitoras do Diarinho (Os leitores do 
Diarinho escrevem pra o Diarinho).

Assim, além de refletir a respeito dos 
autores de cartas, a docente tinha o propósito 
de inserir as crianças nesse tipo de prática 
social. Nesse sentido, articulou informações 
gerais que caracterizam o gênero às reflexões 
de exploração dos textos que estavam sendo 
lidos (episódio 1) ou a situações de preparação 
para a atividade de produção de textos 
(episódio 2). Os aspectos sociodiscursivos, 
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portanto, faziam parte do seu planejamento 
com intencionalidades pedagógicas relativas a 
diferentes eixos de ensino da LP, o que configura 
uma concepção de ensino de língua bastante 
articulada às discussões atuais do campo entre 
pesquisadores e presentes em documentos 
curriculares oficiais.

A professora 2 também se dedicou a abor-
dar aspectos sociodiscursivos das CDLs. Na aula 
5, por exemplo, durante a análise de uma CDL 
discutiu acerca de quais seriam os destinatários do 
texto. Como veremos no próximo fragmento, os 
alunos ficaram em dúvida sobre tal destinatário, 
já que a CDL começava se dirigindo, especifica-
mente, a uma pessoa mencionada na reportagem 
sobre a qual a carta se referia. Na reportagem, 
uma criança (Mariana) relatava uma situação de 
mau atendimento em uma loja pelo fato de não 
estar acompanhada de seus pais. Beatriz, autora 
da CDL foco de discussão no grupo, deu, por sua 
vez, sua opinião sobre esta questão:

Episódio 3 (professora 2, aula 5)
P: Quem escreveu a carta?
Alunos: Beatriz Gomes.
P: Não tiveram dúvida nessa, não é?! E 
para quem ela foi escrita?
Alunos: Jornal.
A1: Diário de Pernambuco.
P: Ó, essa segunda, ela foi mais difícil, não 
foi?
Alunos: Jornal.
A2: Jornal Diário de Pernambuco.
P: Para quem ela foi escrita? Aí, uns 
disseram que foi pra o jornal, outros 
acharam que foi pra onde?
A2: Jornal Diário de Pernambuco.
P: Não, pera aí. 
Alunos: Jornal. Jornal Diário de 
Pernambuco.
P: Peraê. Uns acharam que era jornal. Uma 
carta do leitor ela é escrita pra onde?
Alunos: Pro jornal. 
P: Pro jornal. Mas ela, essa carta foi escrita 
pra quem?
A3: Pra Mariana.

P: Pro jornal, mas especialmente pra quem?
Alunos: Pra Mariana.
P: Pra Mariana, não é? É por isso que vocês 
ficaram nessa dúvida, não foi? A carta do 
leitor ela é escrita para o jornal, né? Mas 
a pessoa para quem ela tava querendo que 
lesse, mais interessada que lesse essa carta, 
mais do que todo mundo era...?
A4: Mariana.
P: Foi Mariana.

Como vemos acima, a professora 2 pro-
moveu uma conversa acerca do destinatário da 
CDL. O trecho revela um conflito resultante da 
estratégia discursiva assumida pela autora da 
carta. Como vimos, uma característica das CDLs é 
que elas são destinadas a públicos plurais (leito-
res do jornal). Porém, como estratégia discursiva, 
os autores das cartas muitas vezes se dirigem às 
pessoas citadas nas matérias a respeito das quais 
a carta trata. Nesse sentido, a docente pontuou 
que o autor da carta queria que o leitor prioritá-
rio fosse Mariana (A carta do leitor ela é escrita 
para o jornal, né? Mas a pessoa para quem ela 
tava querendo que lesse, mais interessada que 
lesse essa carta, mais do que todo mundo era...?).

Reflexões sobre a forma composicional do gênero 
carta do leitor

As reflexões acerca das características 
composicionais do gênero CDL também 
estavam presentes em quase todas as aulas 
das duas professoras. As atividades realizadas 
solicitavam que os alunos reconhecessem o 
ponto de vista expresso no texto; identificassem 
as justificativas apresentadas pelos autores para 
tal ponto de vista; localizassem e produzissem 
títulos para CDLs; reconhecessem a referência 
à matéria jornalística como componente deste 
gênero, identificando-a no texto; e, por fim, 
explicitassem os elementos contextualizadores 
de uma CDL (data, local, assinatura).

Vejamos, abaixo, um exemplo em que 
a professora 1 favoreceu a reflexão acerca das 
características composicionais do gênero.
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Episódio 4 (professora 1, aula 6)
P: Ela (referindo-se a Clara, autora da CDL 
lida em sala) escreveu a carta e no dia vinte 
e três é que foi sair a carta dela. Agora vê 
só nessa carta, ela faz uma despedida?
Alunos: Não.
P: Tem alguma despedida? Não. Não tem 
despedida. Mas a carta do leitor pode ter 
despedida?
Alunos: Pode.
P: Olha, a despedida de Clara aqui (lendo 
a carta exposta na parede da sala): “Um 
beijo, Clara”. Na nossa carta do leitor pode 
ter despedida?
Alunos: Não.
P: Não?
Alunos: Pode.
P: Pode. Depende da pessoa. Às vezes a 
pessoa quer botar, às vezes não quer. A da 
gente, a gente não colocou um abraço, não 
foi? Naquela carta que a gente fez? Mas 
Juliana colocou na dela (referindo-se a 
autora de outra CDL lida em sala)?
Alunos: Não.
P: Não. Ela só colocou o assunto, a opinião 
dela e pronto. Mas ela colocou o nome 
dela? 
Alunos: Sim.
P: Colocou onde ela mora?
Alunos: Botou.
P: Isso é importante colocar, o nome e 
onde mora. E dizer o porquê que escreveu 
a carta. Nesse caso aqui, por que foi que 
Juliana escreveu a carta?
A7: Sobre o sol.
P: Mas por que ela escreveu?
A4: Pras pessoas não pegar doença.
Alunos: Porque ela achou importante.
P: Ela achou interessante, achou 
importante, e achou mais o quê?
A7: É...
P: A opinião dela. E o que é a opinião de 
alguma coisa?
A6 e A7: Dizer o que a pessoa acha.
P: É o que a gente acha sobre aquilo. Por 
exemplo, Juliana deu a opinião dela sobre 

a reportagem e sobre os raios ultravioleta 
A, ultra violeta B, sobre o protetor solar, 
sobre tudo isso, certo?

Ao analisar um exemplar do gênero, 
a professora 1 aproveitou para retomar e 
sistematizar os conhecimentos dos alunos a 
respeito dos contextualizadores de uma CDL. 
No início desse trecho, ela refletiu de forma 
mais específica sobre a despedida (Mas a carta 
do leitor pode ter despedida?). Para responder 
às questões, a docente pediu para os alunos 
verificarem não apenas aquele exemplar, objeto 
de análise na ocasião da aula, mas outra carta 
analisada pela turma dias antes (Pode [colocar 
despedida]. Depende da pessoa. Às vezes a 
pessoa quer botar, às vezes não quer. A da 
gente, a gente não colocou um abraço, não foi? 
Naquela carta que a gente fez? Mas Juliana 
colocou na dela? [Referindo-se à autora de 
outra CDL lida em sala]).

A professora 1 também elegeu como 
tema da discussão os tipos de informações que 
aparecem na parte da carta em que o autor 
se identifica (Mas ela colocou o nome dela? 
Colocou onde ela mora?). Assim, vemos que ao 
ler o texto, a docente sistematizava as partes 
que compõem uma CDL.

Outro elemento importante explorado foi 
a presença de pontos de vista nas cartas (Isso 
é importante colocar, o nome e onde mora. E 
dizer o porquê que escreveu a carta. Nesse caso 
aqui, por que foi que Juliana escreveu a carta?). 
A esse respeito, Melo (1999, p. 19) salienta 
que “nas cartas, os leitores defendem ideias, 
doutrinas, crenças, ou seja, posicionam-se 
publicamente como sujeitos”. O trecho evidencia 
que a docente buscava teorizar sobre o gênero, 
mas sem perder o foco na compreensão dos 
textos lidos. Isto é, a atividade de leitura de 
texto neste trecho da aula esteve impregnada 
de reflexões acerca de características do gênero, 
mas isso não ocorreu de modo a se “abandonar” 
a busca pelos efeitos de sentido. Na verdade, 
esteve a serviço da melhor compreensão dos 
textos e das práticas de linguagem. Esse tipo 
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de condução mostra que a professora não tinha 
adotado um trabalho focado, simplesmente, 
na teorização/prescrição sobre o gênero, algo 
que poderia ser uma opção didática possível, 
se a influência do ensino prescritivo fosse mais 
marcante em sua prática.

Reflexões sobre o uso de recursos linguísticos 
comuns às cartas de leitores

Como foi tratado anteriormente, Dolz 
e Schneuwly (2004) alertam que, no trabalho 
com um gênero específico, é possível construir 
um modelo didático do gênero, selecionando 
alguns aspectos comuns em textos do gênero 
em foco para uma ação mais sistemática. 
Nesse sentido, autores que estudaram CDLs de 
circulação social (CUNHA, 2005; PASTANA, 
2007; CECILIO; RITTER, 2009) indicaram 
diferentes tipos de recursos linguísticos que 
poderiam ser objeto de ensino, tais como: 
os marcadores que indicam a natureza 
dialogal do texto, como o uso de vocativos; 
os recursos característicos de marcação da 
intertextualidade para ancorar o seu dizer, 
como as paráfrases, citações, pressuposições; 
os operadores argumentativos, para defender 
os pontos de vista; os conectivos para articular 
os argumentos; os recursos relativos às marcas 
linguísticas que garantem a informalidade do 
texto; os recursos de pontuação para dar uma 
ênfase ao que se quer dizer; os recursos que 
indicam polidez na linguagem, como uso de 
futuro do pretérito do indicativo; recursos de 
pronominalização e recursos de intensificação 
das palavras, como os adjetivos e advérbios. 
Neste estudo, buscamos investigar se tais 
aspectos constitutivos do gênero tinham sido 
enfocados do mesmo modo que as dimensões 
sociodiscursivas e composicionais foram 
abordadas, tal como vimos até aqui.

Como já apontamos, as reflexões acerca 
do uso de recursos linguísticos foram os menos 
recorrentes na implementação da sequência 
didática. Nas 11 aulas observadas, as professoras 
1 e 2 realizaram reflexões nessa direção em cinco 

e quatro aulas, respectivamente. Além disso, 
tais reflexões foram comumente mais pontuais 
e sem maiores aprofundamentos, evidenciando 
certa dificuldade no trato dessas questões. Nas 
situações observadas, as professoras procuraram 
discutir sobre os seguintes aspectos: 1) recursos 
linguísticos que indicam o nível de formalidade 
das CDLs; 2) recursos linguísticos que indicam 
a natureza dialogal do texto; 3) processos de 
coesão textual e 4) ortografia.

Vale salientar que com relação ao quarto 
aspecto citado acima, poucas articulações pode-
riam ser feitas com as especificidades do gêne-
ro. No entanto, os demais tópicos mencionados 
poderiam ser explorados de modo articulado às 
reflexões sobre características do gênero.

Abaixo apresentamos alguns episódios 
nesta direção:

Episódio 5 (professora 1, aula 8)
P: É uma carta do leitor, porque ele começa 
o texto... vê como ele começa o texto: 
“Prezado editor...” é uma? É uma o quê?
A1: Carta do leitor.
P: É uma carta, é uma saudação na carta, 
como colocou aqui ó: “Querida amiga 
Aldenize” ou “Caro Ziraldo” (se referindo às 
duas cartas que estavam na parede da sala) 
são pessoas que a gente tem intimidade ou 
não?
Alunos: Não.
P: Então esse rapaz que escreveu essa carta 
ele tem intimidade com o editor?
Alunos: Não.
P: Não. Ele escreveu “prezado”, se ele tives-
se intimidade ele colocaria “Querido editor”, 
não é? “Querido amigo fulano de tal”. Ele 
colocou assim: “Prezado editor, li, li a maté-
ria publicada, a matéria de 6 de julho”.

É possível perceber que a intenção da 
professora com o diálogo foi ajudar os alunos 
a entenderem que, dependendo do destinatário, 
o grau de formalidade do texto pode variar. 
Ela focou neste tema relacionando as escolhas 
linguísticas às estratégias adotadas em CDLs (Ele 
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escreveu “prezado”, se ele tivesse intimidade ele 
colocaria “Querido editor”, não é?).

A professora 2, na aula 4, também 
procurou explorar com os alunos a formalidade 
no gênero CDL. Para tanto, ela comparou as 
CDLs com algumas reportagens lidas em sala, 
como mostra o episódio abaixo.

Episódio 6 (professora 2, aula 4)
P - A reportagem e a carta do leitor, a 
forma, como é a linguagem? Qual é a mais 
formal?
Alunos: Essa aqui.
P: O quê?
Alunos: A reportagem.
P: E a mais informal?
A7: Essa daí.
Alunos: A carta do leitor.
P: A carta do leitor, não é? Ela diz “Adorei 
a reportagem”, quando a... quando um 
repórter ele... um..., alguém tá escrevendo 
sobre a reportagem, ele pode dizer assim: 
“Adorei num sei o quê..” Ele pode falar 
assim?
A7: Não.
P: Não, não é? É uma linguagem mais 
formal.

De fato, a CDL caracteriza-se como 
um texto mais informal, porém, como vimos 
na fala da professora 1 (ver episódio 4), em 
algumas situações, o leitor pode optar em 
manter certa distância de seu destinatário (ex: 
quando escreve para criticar o autor de alguma 
reportagem ou o próprio suporte).

Além da formalidade, vimos que os pro-
cessos de coesão textual também foram objeto de 
reflexão em algumas situações. Na aula 5, durante 
uma atividade de produção textual, a professora 
1, por exemplo, fez os alunos perceberem repeti-
ções no texto e aproveitou para fazê-los pensar 
uma forma de evitar essa repetição. Vejamos:

Episódio 7 (professora 1, aula 5)
P: Vamos fazer outro parágrafo? O que foi 
que você disse?

A1: “Sabemos que isso é errado e existe 
uma lei contra isso.” (o aluno dita para a 
professora escrever no quadro)
P: “Isso” e “isso” duas vezes? Existe uma 
lei contra o quê?
A2: contra a exploração
A3: a exploração de crianças
P: Oh: “Sabemos que isso é errado e existe 
uma lei contra a exploração de crianças” 
(escrevendo)

O trecho citado mostra que a professora 
1 utilizou, no momento da produção coletiva, 
uma metalinguagem (Vamos fazer outro 
parágrafo?). Ela poderia ter evidenciado, de 
modo mais claro para as crianças, que o texto 
podia ser fatiado para melhor articulação entre 
as partes. Nas propostas de leitura de CDLs 
também poderia estimular a reflexão sobre a 
relação entre a forma composicional do gênero 
e as estratégias de paragrafação dos autores ou 
poderia ainda analisar as estratégias dos autores 
para paragrafar CDLs. Esse tópico é, porém, 
apenas introduzido por meio de um alerta de 
que tal unidade linguística existe.

Também podemos notar no episódio 
7 que a professora chamou a atenção para 
o uso de estratégias de estabelecimento da 
coesão textual, ao explorar a existência de uma 
repetição desnecessária (“Isso” e “isso” duas 
vezes?), mostrando que a palavra repetida (isso) 
poderia ser substituída por uma informação 
mais precisa (a natureza da lei). Mais uma 
vez, observa-se a falta de aprofundamento da 
discussão acerca da necessidade ou não da 
substituição. Também não há estimulo para que 
as próprias crianças lancem sugestões sobre 
como evitar o uso da palavra “isso” duas vezes. 
Assim, a professora apenas induz os estudantes 
a substituir pela informação sobre o tema da lei. 
Não favorece, portanto, condições para que as 
crianças escolham os recursos linguísticos para 
a constituição dos sentidos textuais.

Segundo Schneuwly (1998), a escolha 
dos recursos linguísticos é realizada a partir 
da base de orientação (representações sobre 
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a situação de interação na qual a produção 
do texto ocorre), havendo, portanto, adoção 
de determinado gênero com o qual o autor 
manteve contato em experiências anteriores. 
E é nesse encontro que incidem as reflexões 
citadas nos episódios descritos. Nos episódios 
5 e 6, por exemplo, as reflexões remetiam de 
modo mais claro ao estilo do gênero, ao passo 
que no episódio 7, a docente focou mais na 
singularidade do texto, sem articular as escolhas 
feitas às características gerais do gênero.

Considerações finais

As análises realizadas evidenciaram que 
as docentes promoviam reflexões sistemáticas 
em torno das características sociodiscursivas e 
composicionais do gênero CDL, dedicando-se 
com pouca frequência à discussão a respeito 
dos aspectos linguísticos. Tal constatação parece 
indicar certa contradição na prática das docentes, 
já que os gêneros, segundo Bakhtin, constituem-
se pelo conteúdo, forma composicional e estilo 
e, desse modo, os recursos linguísticos não 
poderiam ser desprezados na reflexão sobre os 
gêneros. No entanto, esse dado, aparentemente 
contraditório, parece revelar justamente as 
tensões dos processos de didatização dos 
conceitos em foco. Segundo Chartier:

O exercício do ofício docente se realiza 
também no tempo longo que autoriza as 
práticas múltiplas, mesmo contraditórias. 
As formas de organização e as técnicas de 
trabalho, os procedimentos de aprendizagem 
e as modalidades de avaliação, as 
intervenções educativas são tanto herdadas, 
imitadas e reproduzidas, quanto produzidas 
empiricamente, construídas e justificadas 
tecnicamente, ou teoricamente (em referência 
a um corpus constituído de saberes), ou 
referidas a um conjunto de valores (uma 
concepção do bem-para-a-criança, uma 
missão política da escola etc.). Conforme 
o caso, as práticas aparecem, portanto, 
como articuladoras das escolhas múltiplas, 

hierarquizadas ou não, com tênue ou forte 
coerência, ecléticas ou sistemáticas, abertas 
ou fechadas, acabadas ou inacabadas, à 
fraca ou forte potencialidade da evolução. 
(CHARTIER, 2000, p. 165).

Vimos que, de modo geral, as docentes 
promoveram um ensino bastante vinculado às 
orientações atuais acerca do ensino da língua. 
Um dos destaques a ser feito é a preocupação de 
explorar textos de circulação social, articulando 
a reflexão acerca das características do gênero 
à exploração dos textos lidos, distanciando-se 
de práticas em que a teorização do gênero seria 
a tônica do trabalho docente. Isso demonstra 
uma tentativa, por parte das professoras, de 
articular diferentes eixos de ensino da LP 
em suas aulas. As práticas das duas docentes 
também indicaram a opção de não priorizar a 
aprendizagem das prescrições gramaticais em 
detrimento a um trabalho cujo objeto central é 
a interação por meio dos textos.

No entanto, como já afirmamos, quando 
consideramos a dimensão linguística, foi 
registrada uma baixa frequência de reflexões 
sobre os recursos comuns ao gênero trabalhado. 
Ou seja, as características linguísticas relativas 
ao gênero CDL não pareciam fazer parte do 
modelo didático do gênero subjacente às práticas 
desenvolvidas. Tal evidência remete à ideia de 
que a gramática era abordada de forma menos 
articulada ao trabalho didático com os gêneros.

Não nos interessa, porém, chegar apenas 
a essa constatação. Como mostramos aqui, as 
atividades e reflexões conduzidas pelas docentes 
no que se refere aos aspetos sociodiscursivos e 
composicionais no trabalho com o gênero CDL 
indicam que a ausência de proposta mais reflexiva 
e frequente acerca dos recursos linguísticos desse 
gênero não pode ser interpretada, simplesmente, 
como um apego às velhas práticas. Ao contrário, 
entendemos que as práticas conduzidas pelas 
docentes mostram que ambas vêm se apropriando 
de conceitos e teorias valorizadas no cenário atual. 
Há, portanto, um caminho que foi percorrido por 
elas, pois, como mais uma vez salienta Chartier,
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[...] uma transformação bem-sucedida 
paga o preço de numerosas tentativas, 
abortadas, fracassadas ou abandonadas. 
Antes mesmo de toda inovação designada 
como tal, o ordinário da classe implica os 
tateamentos incessantes, as adaptações 
locais, as modificações provisórias sem 
as quais não se faz a classe. (CHARTIER, 
2000, p. 164).

As docentes, portanto, imersas em 
interações em que diferentes conhecimentos 
e experiências foram mobilizados, recriaram 
suas práticas inovando em alguns campos com 
maior rapidez que em outros. Resta, entretanto, 
sabermos quais desses campos ofereceram 
maiores impedimentos. Ao que parece, os nossos 
dados apontam que, no caso da didatização 
dos gêneros, os aspectos linguísticos foram 
os mais difíceis para as docentes. Uma 
hipótese explicativa possível é que o discurso 
sobre o ensino da gramática como algo 
muito vinculado ao ensino tradicional tenha 
provocado, nas práticas das professoras, a 
necessidade de um afastamento mais marcante 
dos conteúdos linguísticos. Ou seja, para não 
serem reconhecidas como tradicionais, elas 
podem ter iniciado um processo de negação de 
conteúdos dessa natureza. Tal aspecto pode ser 
problematizado com base na ideia de que as 
escolhas dos professores não são feitas apenas 
a partir de decisões conscientes. A esse respeito, 
Chartier também alerta que:

Com efeito, o exercício do ofício do professor, 
qualquer que seja seu lugar de trabalho 
e seus constrangimentos específicos, se 
efetua no campo da classe, tendo em conta 
conjuntamente as exigências explícitas (as 
instruções oficiais, as modalidades escolares 
de organização e de avaliação, as demandas 
de sua hierarquia, o projeto que o professor 
formula a si mesmo) e as pressões implícitas 
como o ambiente sociocultural, as condições 
materiais (efetivos, arquitetura, orçamento 
da escola e alunos) ou ainda a atmosfera 

do estabelecimento (colegas, direção, 
pais de alunos etc.). Cada professor é, 
portanto, conduzido a negociar de maneira 
parcialmente dita, parcialmente sabida; e, 
sua maneira de fazer, a uma margem de 
jogo que autoriza uma diversidade regulada 
e limitada de práticas possíveis. (CHARTIER, 
2000, p. 165).

Assim, o menor investimento na refle-
xão a respeito dos recursos linguísticos no tra-
balho com os gêneros pode se resultante dos 
modos como o ensino da gramática tem sido 
encarado no contexto atual das discussões so-
bre o currículo do ensino da LP. Outra hipótese 
plausível para explicar a escassez de reflexões 
dessa natureza é a falta de conhecimentos sobre 
quais aspectos linguísticos podem constituir o 
modelo didático dos gêneros em foco. Tal hipó-
tese parte da pressuposição de que as docentes, 
provavelmente, não teriam muita clareza sobre 
quais conteúdos do eixo de análise linguística 
poderiam ser enfocados de modo mais efetivo 
com seus alunos. De fato, parece ser mais fácil 
planejar atividades para discutir sobre finalida-
des e destinatários de um determinado gênero 
do que lançar uma proposta para fazer alunos 
do quinto ano a refletir sobre aspectos linguís-
ticos mais abstratos e, talvez, mais difíceis de 
serem percebidos e compreendidos.

Os dados apresentados aqui revelam, 
portanto, a necessidade de continuarmos 
investigando as práticas docentes, com 
o objetivo de identificar se as hipóteses 
formuladas acima se confirmam.  Em sendo 
tais suposições verdadeiras, podemos chegar 
à conclusão de que é necessário investir de 
modo mais efetivo na formação continuada 
de professores com foco tanto na definição 
do que ensinar nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, quanto nas estratégias didáticas 
a serem utilizadas. Isto é, no tocante ao eixo 
de análise linguística, seria essencial definir 
quais conhecimentos são importantes nas 
diferentes etapas de escolaridade e refletir sobre 
as melhores estratégias de ensino.
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A educação em sexualidade na escola itinerante do 
MST: percepções dos(as) educandos(as)I
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Resumo

A educação em sexualidade deve ser entendida como um processo 
de intervenção pedagógica que tem como objetivo transmitir 
informações e problematizar questões relacionadas à sexualidade, 
à saúde sexual e reprodutiva, aos direitos sexuais, às relações de 
gênero, à diversidade sexual e ao desejo afetivo-sexual. Todavia, 
muitos paradigmas impedem a efetivação dessa educação no 
ambiente escolar. Entretanto, sendo a escola itinerante do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) um espaço 
educacional pautado nos pressupostos freireanos, existiriam os 
mesmos tabus, interditos sociais e preconceitos agindo sobre a 
efetivação da educação em sexualidade neste cenário? Com intuito 
de elucidarmos essa questão, elaboramos este estudo. Com método 
qualitativo descritivo, o estudo foi desenvolvido com dezoito 
educandos(as) de uma escola itinerante do MST no estado do 
Paraná, objetivando apresentar suas percepções sobre a educação 
em sexualidade na escola. Com base no material produzido durante 
a realização de grupos focais e anotações em diário de campo, 
sistematizados por análise categorial, é possível concluir que 
a educação em sexualidade na escola itinerante é promovida de 
forma medicalizada e biologizada, com ênfase no binômio saúde-
doença, e que não há transversalidade sobre o ensino da temática 
entre as diversas disciplinas. Assim, mesmo utilizando aporte 
teórico metodológico freireano, a escola, ao tratar da educação em 
sexualidade, neste estudo, revelou-se paradoxal.

Palavras-chave

Educação em sexualidade — Escola itinerante — MST.

I- Agradecemos à CAPES pelo apoio 
financeiro para execução da pesquisa, 
com a modalidade bolsa, concedida 
a Luiz Fabiano Zanatta. E nossos 
especiais agradecimentos à escola 
itinerante cenário deste estudo e ao 
Setor Estadual de Educação do MST 
no Estado do Paraná.
II- Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp), São Paulo, Brasil.
Contatos: lfzanatta@uenp.edu.br;
silviapmoraes@hotmail.com; 
mjddfreitas@gmail.com;
jrsbretas@gmail.com

DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1517-9702201606144556



444 Educ. Pesqui., São Paulo, v. 42, n. 2, p. 443-458, abr./jun. 2016.

Sexuality education at the itinerant school of MST: 
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Abstract

Sexuality education should be understood as a educational 
intervention process aimed at imparting knowledge and discussing 
issues related to sexuality, sexual and reproductive health, sexual 
rights, gender relations, sexual diversity, and sexual and affective 
desire. Nevertheless, many paradigms hinder such education 
at school. However, since the itinerant school of Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST – Landless Rural Workers’ 
Movement) is an educational school based on Paulo Freire’s 
assumptions, do the same taboos, social interdictions, and prejudice 
have an effect on sexuality education in this setting? This descriptive 
and qualitative study has aimed to answer this question. It was 
developed with eighteen students from the itinerant school of MST in 
Paraná state, and it sought to present their perceptions on sexuality 
education at school. Based on the material produced in focal group 
meetings and on field diary notes, which were ordered by categorical 
analysis, it is possible to conclude that sexuality education at the 
itinerant school is conducted in a medicalized and biologized way, 
emphasizing the health-disease binomial, and that there is not 
transversality between sexuality teaching and the other disciplines. 
Thus, even though this school uses Paulo Freire’s theoretical and 
methodological contribution, it has proved to be paradoxical when 
dealing with sexuality education.
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Contextualizando a educação em 
sexualidade

A historiografia da educação sexual no 
Brasil mostra que, desde as primeiras décadas 
do século XX, médicos, psicólogos, educadores 
e até sacerdotes se dedicaram ao estudo e 
difusão, nos meios acadêmicos e leigos, de 
obras sobre sexualidade, sexologia e educação 
sexual (CARRARA, 1997; RIBEIRO, 2004).

No entanto, as bases para uma escola 
pluralista que respeita a diversidade foram 
lançadas somente em 1996 com a Lei Federal 
n. 9.394/96 que promulgou a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 
2014). E em 1997, com o advento dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), se 
efetivou a proposta de inclusão da educação 
em sexualidade, a qual foi denominada no PCN 
de orientação sexual, tendo como objetivo ser 
inserida como tema transversal no conteúdo 
escolar, ou seja, como assunto ministrado no 
interior das várias áreas dos conhecimentos, 
perpassando cada uma delas (BRASIL, 2001).

Segundo os PCN, o trabalho sobre 
orientação sexual visa propiciar aos(às) jovens a 
possibilidade do exercício de sua sexualidade de 
forma responsável e prazerosa. Desse modo, o 
seu desenvolvimento deve oferecer critérios para 
o discernimento de comportamentos ligados 
à sexualidade que demandam privacidade e 
intimidade, assim como reconhecimento das 
manifestações de sexualidade passíveis de 
serem expressas na escola. Propõem-se, para 
nortear a intervenção do professor(a), três 
eixos fundamentais: corpo humano, relações 
de gênero e prevenção às doenças sexualmente 
transmissíveis (DST) e HIV/Aids (BRASIL, 2001).

Ressalta-se que os PCN, ao proporem 
o termo orientação sexual, não imaginariam 
que no futuro produziriam uma confusão 
etimológica frente à sua proposição. Essa se 
deve a Conferência Europeia realizada no ano 
de 2000 com título Todos diferentes, todos 
iguais: dos princípios à prática em que foi 
citada a discriminação múltipla sofrida por 

algumas pessoas devido “à raça, cor, origem 
étnica ou linguística, ao sexo e à orientação 
sexual” (COMISSÃO EUROPÉIA, 2000, p. 137).

Em 2001, o Brasil leva a temática 
para discussão na preparatória para a III 
Conferência Mundial das Nações Unidas Contra 
o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia 
e Intolerância Correlata e, em 2004, lança o 
Brasil sem homofobia: Programa de Combate 
à Violência e à Discriminação contra LGBT e 
Promoção da Cidadania Homossexual, o qual 
determinou o uso do termo orientação sexual 
para definir a “atração afetiva e/ou sexual que 
uma pessoa sente pela outra” (BRASIL, 2004, 
p.29). Evidenciou-se, portanto, a inadequação 
do termo orientação sexual proposto nos PCN.

Além disso, ao propor a inserção da dis-
cussão sobre orientação sexual por meio de te-
mas transversais os PCN sugerem “orientações 
pedagógicas fundamentadas em uma concepção 
intencional e politicamente construída de educa-
ção acerca da sexualidade, baseada na preven-
ção à gravidez na adolescência e às DST/HIV/
Aids, somente” (SANTOS, ARAUJO, 2009, p. 18).

Segundo Santos e Araújo (2009), é 
impossível não reconhecer a importância 
documental e histórica dos PCN, tampouco a 
discussão sobre os eixos fundamentais aos 
quais direcionam a abordagem para orientação 
sexual, pois estas se fazem urgente no âmbito 
escolar. No entanto, conforme indicam as 
autoras, não se pode permanecer restrito aos 
fatores que são, muitas vezes, consequências de 
outros dois muito mais amplos: as relações de 
gênero e o desejo afetivo-sexual.

Assim, para este trabalho, assumiu-se 
não o termo orientação sexual, mas, educação 
em sexualidade, por se tratar de um processo 
de intervenção pedagógica, que deve estar 
continuamente presente no ambiente escolar, 
tendo como objetivo transmitir informações 
e problematizar questões relacionadas à 
sexualidade, à saúde sexual e reprodutiva, 
aos direitos sexuais, às relações de gênero, à 
diversidade sexual, ao desejo afetivo-sexual, 
entre outras questões que se façam necessárias.
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Propõe-se que tal intervenção seja des-
provida de posturas, crenças, tabus e valores 
associados à temática educação em sexuali-
dade, devendo ocorrer em âmbito coletivo, 
diferenciando-se de um trabalho individual de 
cunho psicoterapêutico, e enfocando as dimen-
sões cultural, sociológica, psicológica e fisioló-
gica da sexualidade (UNESCO, 2010).

Porém, a literatura relacionada ao tema 
(PARANÁ, 2009; FIGUEIRÓ, 2009) aponta 
que a inserção de novas práticas de educação 
em sexualidade tem sido muito difícil, pois a 
transversalidade proposta pelos PCN ainda 
não se consolidou plenamente. Assim, a escola 
deixa de oferecer um espaço para que ocorram 
debates contínuos sobre sexualidade, relações 
de gênero, diversidade sexual, saúde sexual e 
reprodutiva, devido, principalmente, à carência 
de recursos pedagógicos e de educadores(as) 
capacitados(as) previamente para desenvolver 
as atividades.

Destaca-se ainda que as universidades 
brasileiras não têm tratado deste conteúdo em 
seus cursos de graduação, pois não há, entre 
as várias licenciaturas, formação para educação 
em sexualidade, existindo apenas, e em algumas 
universidades, disciplinas optativas sobre a 
temática (FIGUEIRÓ, 2009).

No entanto, os(as) educandos(as) sentem 
mais necessidade de conversar, trocar experi-
ências e tirar dúvidas sobre temas emergentes 
da sexualidade devido à maior democratiza-
ção dos corpos, às influências midiáticas e ao 
grande acesso às novas tecnologias de infor-
mação, somados às intensas manifestações 
da sexualidade, próprias da adolescência e da 
juventude. Apesar disso, nem sempre se verifi-
ca esta oportunidade sendo democraticamente 
ofertada nos espaços escolares.

Neste estudo, ficou evidente que a 
escola itinerante do MST encontra as mesmas 
dificuldades que as outras escolas do país 
enfrentam acerca da inserção da temática 
da educação em sexualidade no currículo, e 
compreendem sua implementação baseada 
apenas numa concepção biologizada.

A comunidade escolar (educandos(as), pais, 
educadores(as), gestores(as) e funcionários(as)) 
geralmente apresenta visões diferenciadas sobre 
a implantação de políticas públicas em educação. 
Sendo que suas percepções se relacionam com o 
ponto de vista em que atuam ou interagem so-
cialmente e, por isso, é comum que haja conflitos 
e formas diversificadas de adesão a novas ideias 
e ações frente à educação em sexualidade.

O cenário do estudo: a escola 
itinerante do MST

A escola itinerante é uma conquista 
resultante da luta do Movimento(1) que, desde 
sua origem, luta por escolas nos acampamentos 
e assentamentos, tendo como perspectiva a 
consciência do direito à educação garantido 
na Constituição Federal. Assim, buscando a 
garantia desse direito, os Sem Terra (2), desde 
o início do Movimento, lutam pelo direito à 
escola pública, gratuita, de qualidade e para 
todos(as); uma escola voltada aos interesses e 
às necessidades dos sujeitos por ela atendidos 
(MST, 2006, p. 28).

Essas premissas são frutos de um processo 
reflexivo desenvolvido ao longo dos anos nos 
acampamentos de reforma agrária, que buscam 
contemplar um fazer pedagógico diferente das 
práticas tradicionais. Tanto que incorporam ao 
processo educativo a realidade vivenciada pelo 
educando(a), os elementos ligados à realidade 
do campo e a caminhada desenvolvida na luta 
pela terra.

 Ainda que as práticas escolares no 
interior dos acampamentos organizados pelo 
MST já existissem imbricadas em sua luta, 
somente em 1996 foi efetivamente aprovada 
a primeira escola itinerante do MST, no estado 
do Rio Grande do Sul, cuja proposta vinha ao 

1- Adotaremos essa grafia no decorrer do texto, tendo em vista a 
perspectiva apontada por Caldart (2004). Logo, sempre que usarmos a 
palavra Movimento (com maiúscula), estaremos nos referindo ao MST.
2 - Sem Terra, com letras maiúsculas e sem hífen, é o nome próprio que 
identifica os sem-terra do MST. A expressão “sem-terra” indica a categoria 
social de trabalhadores e trabalhadoras do campo que não têm terra e que 
passam a requerê-la como direito (CALDART, 2004).
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encontro das necessidades de escolarização 
das crianças, associada às modificações que 
poderiam ocorrer no acampamento, por ser este 
um espaço em movimento (MST, 2009).

Dessa forma, nasce um tipo de escola 
que, além das funções pedagógicas, tem em 
sua proposta a função de acompanhar as 
famílias em caso de mudança para outro 
acampamento, nas frentes de trabalho e nas 
marchas reivindicatórias. Por isso, a escola 
itinerante é organizada para escolarizar e 
alfabetizar crianças, jovens e adultos Sem Terra 
em situação de itinerância nos acampamentos 
(CALDART, 2000).

No estado do Paraná, a implantação 
das escolas itinerantes ocorre somente a partir 
de 2003, como um dos desdobramentos das 
lutas pela educação no campo. Isso foi devido 
à existência, na época, de 13 mil famílias, 
distribuídas em 67 acampamentos, nas quais 
havia um grande contingente de crianças com 
dificuldade de frequentar a escola (MST, 2009).

Em virtude da necessidade de 
escolarização dessas crianças e em resposta à 
luta do MST, por meio do processo nº1344/03 
e do Parecer nº 1012/03 de 08/12/2003, o 
Conselho Estadual de Educação, no ano de 
2003, autorizou a implantação da escola 
itinerante nos acampamentos no estado do 
Paraná, determinando:

[...] a Escola Itinerante como proposta alter-
nativa que busca atender e garantir o direi-
to à escolarização de crianças, adolescentes, 
jovens e adultos que vivem em situações 
adversas e, por isso, não conseguem estu-
dar na forma como a escola está organiza-
da. Nesse contexto, estão os trabalhadores 
Sem Terra que se encontram em situação de 
acampamento, o qual pode mudar de lugar 
a qualquer tempo, até que sejam assentados 
[...] (PARANÁ, 2003, p. 8-9).

Assim, a sua operacionalização se 
dá por intermédio de uma escola base, de 
ensino fundamental e médio, responsável pela 

documentação e registro escolar dos estudantes, 
além do suporte legal e pedagógico. É orientada 
pela Secretaria de Educação do Estado do 
Paraná (SEED/PR), sob a Coordenação da 
Educação Escolar do Campo e do Departamento 
de Ensino, por meio dos Núcleos Regionais de 
Educação (NRE).

Sendo aprovadas pelos respectivos 
Conselhos Estaduais de Educação (CEE), sob 
a jurisdição dos quais se localizam, com base 
na Lei Federal nº 9.394/96 (BRASIL, 2014), 
as escolas itinerantes procuram desenvolver 
o processo educativo de modo a contemplar 
as particularidades da vida no campo e 
problematizar as questões que perpassam o 
cotidiano e a luta pela reforma agrária.

As escolas itinerantes do MST são, 
portanto, escolas públicas estaduais organizadas 
pelo MST no interior de seus acampamentos, 
cabendo às Secretarias Estaduais de Educação 
a tarefa de proporcionar as condições de 
infraestrutura e material pedagógico para o 
desenvolvimento das aulas. O objetivo geral 
dessa escola é oferecer às crianças e aos 
adolescentes das comunidades acampadas 
acesso à educação, utilizando para isso uma 
pedagogia diferenciada, mas correspondente à 
educação infantil e ao ensino fundamental e 
médio (CALDART, 2000).

As ações pedagógicas são desenvolvidas 
a partir dos interesses, das necessidades e dos 
níveis de conhecimento das crianças, e têm 
por objetivo oportunizar aos(as) educandos(as) 
espaços para se constituírem como sujeitos 
capazes de compreender e interpretar o processo 
histórico vivenciado, buscando a transformação 
da realidade.

A escola itinerante é um espaço de 
caráter investigativo, participativo e reflexivo 
que, por meio da investigação-ação, promove a 
reunificação da teoria com a prática, superando 
a dicotomia entre ensino e pesquisa, enraizada 
na tradição positivista (MST, 2009). Portanto, 
todo esforço é realizado no intuito de construir 
conhecimentos a partir da realidade vivida pelos 
acampados. Assim, se a marcha faz parte da vida 
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de homens, mulheres e crianças acampadas, ela 
deve servir como conteúdo, mais do que isso, 
ela deve possibilitar que diversos conteúdos 
sejam apreendidos por experiência concreta, 
mediada pelo conhecimento sistematizado.

Nessa perspectiva, o princípio da pedago-
gia que fundamenta as práticas educativas nesse 
espaço baseia-se na abordagem freireana, so-
mados às contribuições de Florestan Fernandes 
e aos fundamentos socialistas de José Martí e 
Che Guevara, entre outros, que paralelo à luta 
pela terra, ou em conjunto com a luta pela terra, 
possibilitam levantar uma bandeira de luta pela 
educação (MST, 2001; MST, 2009).

A principal contribuição de Paulo Freire 
(2008) vem da obra A pedagogia do Oprimido, que 
traz as concepções de uma pedagogia humanista 
e libertadora, refletindo sobre dois momentos dis-
tintos. No primeiro, os oprimidos vão desvelando 
o mundo da opressão e vão se comprometendo, 
na práxis, com a própria transformação; no se-
gundo, transformada a realidade opressora, essa 
pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser 
a pedagogia dos homens em processo de perma-
nente libertação (FREIRE, 2008).

Assim, a escola itinerante, fundada nos 
ensinamentos do educador Paulo Freire, está 
preocupada com a humanização do trabalhador 
Sem Terra, em lhe proporcionar condições para 
entender e desvelar o mundo no qual vive, e 
com a importância da reforma agrária para o 
desenvolvimento e a inclusão dos trabalhadores 
excluídos do mercado de trabalho, seja no meio 
rural ou urbano.

Para Freire (2008), mais do que transferir 
conhecimentos, a educação deve propiciar um 
modo de intervir no mundo, a partir da qual a 
realidade possa ser de fato apreendida e olhada 
com criticidade e ética. O MST, por sua vez, 
compreende que a intervenção na realidade em 
que estão inseridos pressupõe uma desalienação 
política baseada na luta pela conquista de 
direitos individuais e coletivos (MST, 2001).

Portanto, foi a proposta pedagógica da 
escola e a concepção ideológica formativa do 
MST que contribuíram com a elaboração das 

questões norteadoras deste estudo. Nossa primeira 
indagação foi: “Se a escola itinerante se pauta na 
proposta pedagógica da ausência de opressores, 
como se comportariam os(as) educadores(as) 
frente às questões feitas pelos(as) educandos(as) 
sobre sexualidade?” E ainda, “Seriam os temas 
trazidos pelos(as) educandos(as) sobre sexualidade 
considerados ‘temas geradores’ para as discussões 
em sala de aula?”.

Assim, buscamos identificar se existem 
paradoxos quanto à ideologia do Movimento e 
sua proposta pedagógica educacional, frente ao 
saber e aprender sobre a sexualidade no cenário 
de sua escola, sendo que as percepções dos(as) 
educandos(as) sobre a temática nos possibilitará 
uma compreensão sobre esse processo, o que 
contribuirá para apresentação de propostas ao 
Setor de Educação do MST para a resolução e 
problematização das questões emergentes.

Percurso metodológico

Trata-se de uma pesquisa qualitativa 
com abordagem descritiva, desenvolvida em 
uma escola itinerante do MST, situada na área 
rural de um município localizado ao norte do 
estado do Paraná, que abrigava no período da 
pesquisa educandos(as) de dois acampamentos.

A escola cenário deste estudo está 
localizada a 16 quilômetros da área urbana. 
Foi construída por meio do esforço e trabalho 
voluntário dos próprios acampados(as). Desde 
que foi legalizada em 2009, a escola se mantém 
graças à solidariedade das famílias dos Sem 
Terra dos acampamentos, que colaboram na 
produção da merenda escolar, nos mutirões 
de construção e reforma das salas de aulas 
e na participação dos debates para garantir 
que a escola mantenha avivada a pedagogia 
do Movimento, a qual está alicerçada no 
voluntariado. Além disso, recebe o apoio do 
NRE e da Secretaria Municipal de Educação do 
município ao qual pertence.

Durante o período de realização do 
estudo, a escola ofertava educação infantil, 
ensino fundamental e médio. Contava em 
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seu quadro profissional com um coordenador 
pedagógico, oito educadores (as) e duas 
merendeiras, ambos(as) membros do próprio 
Movimento, além de uma pedagoga e oito 
professores (as) vinculados (as) à SEED/PR.

Os(as) educadores(as) são pessoas do 
acampamento escolhidas pela comunidade e têm um 
nível mínimo de escolaridade (preferencialmente 
o ensino médio) e disponibilidade para ensinar. 
Geralmente, são pessoas jovens que concluíram o 
ensino fundamental e que, sendo educadores(as) 
passarão por processo de formação pedagógica, 
técnica e profissional nas escolas de formação do 
MST ou nos cursos da SEED/PR (PARANÁ, 2009).

Os(as) professores(as) externos, que na 
escola itinerante também são chamados(as) de 
educadores(as), atuam na segunda fase da Educação 
fundamental e no ensino médio. São indicados 
pelo NRE podendo ser funcionários(as) do qua-
dro efetivo do estado, ou profissionais que serão 
contratados(as) por meio de Processo de Seleção 
Simplificado (PSS) por critério de colocação.

De acordo com o levantamento docu-
mental realizado na escola em fevereiro de 2012, 
observou-se a presença de 45 educandos(as) 
com idades compatíveis com o recorte etário 
da pesquisa, previamente estabelecido na faixa 
etária de 12 a 18 anos (BRASIL, 1990).

A definição dos participantes obedeceu 
aos seguintes critérios: estar regularmente 
matriculado(a) e frequentando a escola; residir 
em um dos dois acampamentos e possuir a 
autorização dos pais ou responsáveis para 
integrar o estudo. A não autorização dos pais 
ou responsáveis ocasionou a exclusão de 27 
adolescentes. Portanto, foram incluídos dezoito 
adolescentes para a realização da pesquisa.

A pesquisa foi desenvolvida entre os 
meses de fevereiro a julho de 2012. Os dados 
foram coletados por meio da realização de grupo 
focal mediado por roteiro semiestruturado e 
anotações feitas em diário de campo. A questão 
norteadora foi: Como você percebe a educação 
em sexualidade na escola?

Ressalta-se que, para definição da questão 
norteadora, foi realizado um pré-teste, aplicado 

com um grupo heterogêneo. As percepções deste 
momento demonstraram que os(as) estudantes 
em grupos mistos assumiam características 
monossilábicas não possibilitando a ampliação 
do debate e que, em conjunto, as educandas 
se sentiam constrangidas para falar sobre a 
temática da educação em sexualidade. Destaca-
se que a questão da religião não foi fator de 
limitação para composição dos grupos e 
envolvimento dos(as) educandos(as) durante os 
debates sobre a temática.

Portanto, para coleta de dados, 
formaram-se dois grupos homogêneos, sendo 
um grupo composto por 10 adolescentes do 
sexo masculino e outro, por oito adolescentes 
do sexo feminino. Foram realizados três 
encontros de, no máximo, 50 minutos com 
cada grupo a fim de evitar a dispersão dos(as) 
participantes. Os grupos focais aconteceram em 
uma sala de aula da escola itinerante, fora do 
horário escolar e na ausência de educadores(as).

Os encontros foram gravados por meio de 
um aparelho eletrônico do tipo MP4, originando 
290 minutos de áudio que, posteriormente, 
foram transcritos na íntegra, respeitando todas 
as características dos relatos. Para preservar o 
anonimato dos(as) adolescentes foram adotados 
pseudônimos de pessoas com significativa 
relevância histórica para o MST.

Os dados foram sistematizados com base 
na técnica de Análise de Conteúdo, com enfoque 
na temática categorial (BARDIN, 2010). A orga-
nização do material percorreu: a pré-análise; a 
exploração do material e o tratamento dos resul-
tados, por meio da inferência e interpretação, o 
que originou o delineamento de três categorias: 
a biologização da sexualidade; a não transver-
salidade da educação em sexualidade na escola 
itinerante e; a opressão aos(às) educandos(as) em 
relação ao desejo de saberem sobre sexualidade.

O desenvolvimento da pesquisa atendeu 
às recomendações nacionais e internacionais de 
ética em pesquisa envolvendo seres humanos, 
tendo sido aprovado pelo Comitê de Ética e 
Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, 
com o parecer 1997/11.
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Resultados e discussão

Os(as) participantes do estudo

Entre os(as) dezoito adolescentes deste 
estudo, dez eram do sexo masculino e oito do 
sexo feminino, com idades entre 12 e 18 anos. 
A maior concentração dos(as) participantes, 
onze entre os (as) dezoito adolescentes, tinha a 
idade igual ou inferior a 14 anos.

Quanto à cor, doze adolescentes declara-
ram ser da cor branca, três pardos e uma meni-
na da cor preta. Quanto à religião, oito dos(as) 
adolescentes referiram ser católicos, sete evan-
gélicos, uma espírita e um dos adolescentes dis-
se não ter nenhuma religião.

Quanto ao estado civil, todos(as) adoles-
centes disseram estar solteiros(as), nenhum(a) 
estava namorando no período da coleta de 
dados. A adolescente Rose, de 13 anos, esta-
va grávida. Quanto às relações afetivas, ape-
nas duas meninas disseram que já namoraram, 
sendo Sônia, de 18 anos, e Salete, de 14 anos; 
e José Roberto, de 16 anos, entre os meninos.

No entanto, com exceção de Iraci e 
Paulo, ambos de 12 anos, todos os(as) outros(as) 
adolescentes referiram já ter “ficado”. Quanto ao 
nível de escolaridade, quinze adolescentes cursam 
o ensino fundamental II, e três o ensino médio.

Sobre os arranjos familiares, onze adoles-
centes possuem famílias compostas com o núcleo 
familiar, “pai e mãe”; os (as) demais habitam for-
mas nucleares de famílias diferentes com a pre-
sença da figura de padrasto, madrasta ou avós.

Categorias sobre as percepções dos(as) 
educandos(as) sobre a educação em sexualidade 
no contexto da escola itinerante do MST

A biologização da sexualidade

No cotidiano das escolas, a sexualidade 
como um saber ainda é algo distante da 
realidade, apesar de ser um tema curricular 
transversal da educação básica, encontra-se 

centrada nas disciplinas de biologia e ciências. 
A partir dos relatos dos(as) adolescentes da 
escola itinerante, percebe-se que a sexualidade 
é tratada como um tema de domínio único da 
biologia e, sobretudo, voltada a questões do 
binômio saúde-doença.

Ao elencar saberes ligados ao tema da 
sexualidade na escola, sua estrutura se constrói 
sob conhecimentos historicamente tratados na 
área médica. Assim, assuntos como gravidez, 
prevenção de DST e funcionamento dos órgãos 
genitais são geralmente abordados sem observar 
as dimensões sociais, políticas e afetivas dos 
sujeitos (SANTOS, 2009).

Ao considerar que a educação em 
sexualidade naquele ambiente se restringe aos 
conhecimentos funcionais, às nomenclaturas 
e à relação saúde-doença, reforça-se a visão 
biologizada de seu campo de saber e de poder. 
Essa percepção se faz presente nos relatos dos 
adolescentes da escola itinerante, confirmando 
as representações sobre a biologização da 
educação em sexualidade:

Tem as doenças né, daí quando chega 
na parte do livro com isso, a professora 
começa a explicar pra nós. (José Roberto, 
16 anos). 
Todas as escolas que estudei na cidade, pelo 
menos uma vez por ano davam alguma 
palestra, aqui eu estudo desde o primeiro 
ano e até hoje nada... Só o que tem nos 
livros mesmo. (Sônia, 18 anos).
Ensina num ensina bastante né... Só quando 
pergunto para professora de ciências, o que 
é pênis, essas coisas, daí ela vai ensinando. 
(Dorothy, 13 anos).
A única vez que eu vi falar sobre tudo 
essas coisas de sexo e sexualidade, foi 
quando morava em Arapongas. Mas aqui 
eu nunca vi não... Só essas coisinhas do 
livro mesmo... Num sai disso! (Arnildo, 13 
anos). 
Ela (professora de ciências) fala sobre 
menstruação... como engravida... Essas 
coisas aí. (Solange, 14 anos).
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Difícil falar outras coisas que num é o que 
tem no livro...Muito difícil, só se perguntar 
mesmo, e olha lá ainda hein... (Marcos 
Tiarajú, 17 anos).

Observa-se, por meio das falas dos(as) 
adolescentes, que o arsenal didático está 
engessado em conteúdos biológicos. A percepção 
dos(as) educandos(as) é reafirmada por uma 
professora de ciências, sobre a forma como 
trabalhava o conteúdo referente à sexualidade: 
“Abordo sim sobre sexualidade... Inclusive essa 
semana eu já início o conteúdo sobre sistema 
reprodutor masculino e feminino” (anotação do 
diário de campo - Educadora de ciências).

As narrativas dos(as) educandos(as) e o 
relato da educadora corroboram a ideia de que 
a educação em sexualidade, no âmbito da escola 
itinerante, também tem sido exercida sob o en-
foque da abordagem biológica e medicalizada, e 
resumida aos conteúdos encontrados nos mate-
riais pedagógicos escolares, como livros e apos-
tilas. Logo, este conteúdo não é “tema gerador” a 
ser sistematizado em sala de aula, demonstrando 
que os conteúdos de ensino não são resultados 
de uma prática dialógica, mas sim de um discur-
so estruturado em conteúdos programáticos.

Ressalta-se que essa visão medicalizada 
e limitada da educação em sexualidade não 
se restringe apenas às escolas itinerantes do 
MST. Acreditamos que a dificuldade vai além 
da aplicação dos temas transversais e é fruto 
de uma formação docente que não contempla a 
temática dos conteúdos referentes ao corpo, ao 
gênero, à diversidade sexual e à sexualidade, 
em um aspecto mais amplo e biopsicossocial.

Constatou-se por meio das falas dos(as) 
educandos(as) que, mesmo ocorrendo a pos-
sibilidade de conversar sobre sexualidade nas 
aulas de ciências ou biologia, isso não assegura 
uma discussão mais ampla, fora dos aspectos 
biológicos. Entretanto, conforme Freire (1996) 
a transmissão de conteúdos estruturados fora 
do contexto social do(a) educando(a) é conside-
rada “invasão cultural”, ou “depósito de infor-
mações”, porque não emerge do saber popular.

Esse fato pode estar alicerçado na inexis-
tência da temática durante a formação inicial e 
continuada do(a) educador(a), e na prática da 
educação em sexualidade determinada pelo ma-
terial pedagógico. Assim, a atuação deficitária 
dos(as) educadores(as), somada a um material 
pedagógico aquém das necessidades, provoca o 
descontentamento por parte dos(as) estudantes, 
já que não possibilita um debate mais amplo.

Entendemos que essa não pode ser uma 
discussão superficial, como se tem observado 
ao longo da história, tratada apenas pela 
“Metodologia de Projetos”, que pressupõe um 
início, um meio e um fim, concentrada apenas 
nas questões referentes à prevenção das DST 
/ Aids e à gravidez, sem um aprofundamento 
teórico consistente (SANTOS, 2009).

Foucault (2009), em seus estudos, 
apontou para a tendência histórica da escola 
de buscar o saber a partir de um conhecimento 
médico respaldado em um discurso científico. 
Gonçalves, Pinto e Borges (2013), além de 
observarem a visão medicalizada nos livros 
didáticos de ciências e biologia, destacam que 
existe um discurso de palavras e imagens que 
centralizam a heterossexualidade como a única 
forma de sexualidade, além de compreendê-la 
como sinônimo de reprodução.  

Essa forma de conceber a educação 
em sexualidade resulta em inúmeras 
vulnerabilidades. A sexualidade se desdobra 
no meio social mediante a interação do sujeito 
com o grupo, com conteúdos afetivos dessas 
relações, com diferentes agentes e meios de 
informação. Se essas questões não estiverem 
presentes nos diálogos sobre a sexualidade, 
os indivíduos veem pouca relação com a 
própria vida, dificultando a apropriação de 
conhecimentos e habilidades sobre o tema.

A não transversalidade da educação em 
sexualidade na escola itinerante

O maior ensinamento sobre a 
transversalidade da educação vem de Freire 
(1996), quando afirma que o(a) educador(a), 
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contrariando a visão tradicionalista que atribui 
a ele(ela) o papel privilegiado de detentor 
do saber, é denominado(a) animador(a) de 
debates e tem o papel de coordenar o debate, 
problematizar as discussões para que opiniões, 
relatos e embates possam surgir. Porém, neste 
estudo, verificamos que não é este o papel 
assumido pelos(as) educadores(as) quando o 
tema do debate é sexualidade.

Assim, acerca da proposta de educação 
em sexualidade pautada na transversalidade, 
os PCN (BRASIL, 2001) propõem que, no 
ensino fundamental, ela deve ser ministrada 
no interior das várias áreas do conhecimento, 
seja nas aulas de língua portuguesa, história, 
geografia, matemática etc., podendo apresentar-
se como proposta dentro da programação, ou 
como extraprogramação. Ainda conforme os 
PCN, cada escola, em sua organização, poderá 
criar espaços e horários próprios para que os 
alunos tenham, semanal ou quinzenalmente, 
por exemplo, aula específica de educação em 
sexualidade (BRASIL, 2001).

No entanto, ressalta-se que a educação 
em sexualidade não deve ser tratada apenas 
em ações pontuais e em dias previamente de-
marcados. Os(as) educadores(as) deveriam es-
tar prontos(as) para acolher as dúvidas dos(as) 
educandos(as) sempre que surgissem. Isso pos-
sibilitaria a troca de saberes e aprendizados 
com orientações que promoveriam a conscien-
tização e problematização de suas concepções 
pessoais, de tabus, mitos e preconceitos arrai-
gados na sociedade.

Porém, diferentemente dessa concepção 
e do que é apresentado nos PCN, nos relatos 
dos(as) educandos(as) foi constatada a não 
transversalidade da educação em sexualidade 
na escola itinerante:

Na nossa sala é só nas aulas de ciências 
que pode perguntar sobre essas coisas 
(sexualidade). (João, 14 anos).
Na aula de ciências pode perguntar né... Mas 
se falar nas outras, dependendo de quem for 
já da B.O.! (risos). (Natálino, 16 anos).

Um dia o Valmir fez uma pergunta para o 
professor, ele respondeu assim: A pergunta 
num é aqui, tem que perguntar lá pra 
professora de ciências, depois ela responde. 
(Dorothy, 13 anos).

Nos discursos apresentados pelos(as) 
educandos(as) verifica-se a impossibilidade de 
realizar perguntas sobre sexualidade aos(às) 
educadores(as) em outras disciplinas curriculares 
e a possibilidade de sofrerem restrições para sanar 
as dúvidas em relação ao corpo, à sexualidade 
e questões emergentes do tema. Nota-se que 
o assunto fica restrito à disciplina específica e 
ao conteúdo programático, o que promove o 
reducionismo do tema como conteúdo único das 
disciplinas de biologia ou ciências.

A impossibilidade de discutir sobre se-
xualidade fora das disciplinas de ciências e bio-
logia é entendida por Santos (2009) como uma 
opção adotada por muitos(as) educadores(as), e 
se encontra apoiada na “providencial” inexis-
tência da temática nos currículos escolares so-
mada à admitida dificuldade pessoal de abordar 
o assunto (GATTI, 2009; FIGUEIRÓ, 2009).

Conforme Figueiró (2009), somos frutos 
de uma sociedade repressora em relação à sexu-
alidade, na qual ainda perduram associações de 
sexo com ideias de pecado, de feio e proibido, 
ou, por outro lado, com ideias de promiscuida-
de e de imoralidade. Ainda conforme a autora, 
no contexto de formação cultural, “acabamos 
carregando conosco uma gama de tabus, pre-
conceitos e sentimentos, muitas vezes negati-
vos, em relação ao sexo, o que acentua nossa 
dificuldade em falar abertamente sobre ele” 
(FIGUEIRÓ, 2009, p.142).

A dificuldade de educadores(as) fala-
rem sobre temas emergentes da sexualida-
de, também foi constatada nos relatos dos(as) 
educandos(as). Para exemplificar a forma como 
verbalizam esta percepção, apresenta-se o rela-
to de Marina:

Tem um professor do 3º ano que a gente 
até pergunta alguma coisa, mas ele 
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responde só o básico e pronto. Daí fala que 
fica até com vergonha de falar essas coisas 
pra gente, e que é melhor conversar com a 
professora de biologia. (Marina, 16 anos).

Além da timidez, os educadores e as 
educadoras, ao serem abordados com perguntas 
sobre sexualidade, sentem-se envergonhados(as) 
ao tratar de determinados assuntos, conforme 
elucidado na fala de Iraci, de 12 anos: “certas 
coisas a professora num explica não... fica 
morrendo de vergonha (risos)”.

Em contrapartida, a demanda estudantil, 
a vontade e a necessidade de “falar sobre o 
assunto”, mostra que temáticas pertencentes 
à educação em sexualidade perpassam as 
relações pessoais e disciplinares dos conteúdos 
pedagógicos, porque são constituintes dos 
sujeitos e de suas identidades (FURLANI, 2009).  
Nesse sentido, Louro (1997) afirma que:

A presença da sexualidade independe 
da intenção manifesta ou dos discursos 
explícitos, da existência ou não de uma 
disciplina [...], da inclusão ou não desses 
assuntos nos regimentos escolares. A 
sexualidade está na escola porque ela faz 
parte dos sujeitos, ela não é algo que possa 
ser desligado ou algo do qual alguém possa 
se “despir”. (LOURO, 1997, p. 81).

Dessa forma, na contramão da esponta-
neidade do assunto entre os(as) educandos(as), 
Castro, Abramovay e Silva (2004) constataram 
em seus estudos que é atitude extremamente 
comum de docentes do ensino fundamental e 
médio admitirem a dificuldade de trabalhar so-
bre sexualidade e afetividade em sala de aula.

Corroborando essa discussão, Suplicy 
e colaboradores (2004) apontam que o(a) 
educador(a) deveria estar preparado(a) para po-
lemizar, lidar com valores, tabus e preconceitos, 
porém, a maioria continua sem subsídios ade-
quados para trabalhar essas questões e acaba 
dando a elas enfoque totalmente biológico. Isso 
se deve ao desconhecimento acerca do tema e 

à autopreservação frente à classe de estudantes 
em relação aos seus próprios questionamentos, 
receios e ansiedades.

A opressão aos(às) educandos(as) em relação 
ao desejo de saber sobre sexualidade

Para Freire (2008), a opressão, realidade 
histórica concreta da qual parte da humanidade 
é vítima, é a negação da vocação do homem 
de “ser mais” e de “ser para si”, é a negação da 
liberdade humana, que nega também, seu caráter 
criativo e criador, promovendo a alienação. 
Ainda conforme o autor, é uma realidade 
desumanizante que atinge aos que oprimem e 
aos oprimidos. Neste estudo, a opressão se faz 
presente nas relações autoritárias estabelecidas 
entre educadores(as) e educandos(as) quanto 
à negação, que é entendida como opressão ao 
desejo de saberem conceitos sobre a sexualidade.

Assim, mesmo utilizando aporte teórico-
metodológico freireano, a escola itinerante, 
ao tratar da educação em sexualidade, neste 
estudo se revelou paradoxal. De um lado, 
reconhece o acesso ao conhecimento como 
fundamental à sua dimensão política de luta 
e de formação para os(as) educandos(as), e de 
outro, acredita que o conhecimento de mundo 
que tanto enfatiza pode ser considerado sem 
problematizar as questões da sexualidade.

Nesse sentido, Freire (1996, p. 30) aponta 
o papel da escola e de seus docentes como “o 
dever de não só respeitar os saberes socialmente 
construídos com que os(as) educandos(as), 
sobretudo os(as) das classes populares, chegam 
à escola, mas também, discutir com os(as) 
alunos(as) a razão de ser de alguns desses 
saberes em relação ao ensino de conteúdos”.

As curiosidades dos(as) educandos(as) são 
oportunidades pedagógicas para problematizar 
os saberes socialmente construídos, e devem ser 
assumidas como temas geradores. Cada pessoa, 
cada grupo envolvido na ação pedagógica dispõe 
em si próprio, ainda que de forma rudimentar, 
os conteúdos necessários. O importante não é 
transmitir conteúdos específicos, mas despertar 
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uma nova forma de relação com a experiência 
vivida (FREIRE, 1996).

Ressalta-se que a curiosidade quanto 
ao saber sobre sexualidade foi expressada por 
todos(as) os(as) educandos(as) de igual maneira, 
independentemente da idade, sexo e religião. 
A negação dessa curiosidade é o mesmo que 
contrariar três fundamentos importantes da 
pedagogia apresentada por Paulo Freire (1996) 
ao longo de toda sua produção: 1) ensinar 
não é transferir conhecimentos; 2) o respeito 
aos saberes dos(as) educandos(as) e; 3) O(a) 
educador(a) nunca poderá ser o(a) opressor(a) de 
educandos e educandas.

Todavia, contraditoriamente aos pressu-
postos matriciais pedagógicos da escola itine-
rante, a opressão frente ao desejo de saber sobre 
sexualidade, emerge com destaque nas narrati-
vas dos(as) educandos(as):

Eu perguntei o que era tesão para o 
professor (disciplina de português): Ele 
fez um “T” bem grandão no quadro e só 
isso!(risos). Se ficar perguntando pra ele, 
ainda chama a mãe na escola e conta. 
(Marcos Tiaraju, 17 anos).
Minha amiga perguntou o que era pênis para 
o professor de geografia, daí o professor 
foi lá conversar com a coordenação 
pedagógica da escola itinerante, daí ele 
(coordenação) foi lá e meteu a bronca nela 
né, que essas perguntas é pra fazer pra 
professora de ciências. (Solange, 13 anos).
Não dá pra ficar perguntando não, eles 
chamam a coordenação pedagógica da 
escola itinerante, vai lá e fala pra mãe... 
Conta tudo pra mãe da gente, perigoso até 
apanhar em casa. (Salete, 14 anos).

As falas evidenciam que alguns (algumas) 
educadores(as) e a coordenação pedagógica 
da escola itinerante cenário deste estudo 
rompem o vínculo de confiança que deveria ser 
mantido para que ocorressem os diálogos sobre 
sexualidade na escola. Nesta direção, os PCN 
sustentam que:

Para um bom trabalho de Orientação Sexual, 
é necessário que se estabeleça uma relação 
de confiança entre alunos e professor. Para 
isso, o professor deve se mostrar disponível 
para conversar a respeito das questões 
apresentadas, não emitir juízo de valor 
sobre as colocações feitas pelos alunos e 
responder às perguntas de forma direta e 
esclarecedora. (BRASIL, 2001, p. 84).

Um dos possíveis motivos para a 
determinação de não falar sobre sexualidade e 
para a restrição dessa discussão unicamente aos 
conteúdos programáticos de biologia e ciências 
na escola itinerante pode estar ancorado no que 
foi relatado por José Roberto:

A escola fala que tem muita criança que 
não sabe o que é essas coisas, e se falar, 
depois elas vão ficar querendo fazer! 
Daí a coordenação pedagógica da escola 
itinerante foi e proibiu as perguntas... Num 
pode ficar falando disso não cara. (José 
Roberto, 16 anos – grifos dos autores).

O controle externo sobre o “falar de sexu-
alidade” pode ser compreendido a partir do en-
foque de Foucault (2009) da sexualidade como 
dispositivo produzido pelos acontecimentos his-
tóricos, culturais e mesmo subjetivos que irão 
compor as nossas linguagens e as nossas prá-
ticas e representações. Assim, o conhecimento 
sobre sexualidade circula em muitos espaços e 
instâncias culturais, não por imitação e repetição 
de seu caráter biológico, mas por tensões perma-
nentes que lhes agenciam novas interpretações; 
podemos dizer que são projetadas as velhas e 
históricas acepções constituídas pelo ambiente 
cultural, como vemos neste estudo.

Embasados em César (2009), que discute 
a instauração de dispositivos disciplinares sobre 
os corpos de crianças e jovens na escola, e em 
Louro (1997), podemos dizer que a escola, junto 
com outras instâncias sociais, é uma entre 
as múltiplas instituições que exercitam uma 
pedagogia da sexualidade e das construções 
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de gênero. Corroborando os pressupostos 
das autoras, o estudo apontou o quanto a 
escola itinerante pesquisada ocupa um lugar 
privilegiado no processo de disciplinarização 
dos corpos, evidenciando o quanto a educação 
“do sexo” encontra o seu lugar na escola.

O estudo também dá indícios de que 
a reprodução do pensamento “patriarcal” se 
projeta para dentro do ambiente escolar. Existe 
um entendimento dentro da escola itinerante 
que abordar as questões sobre sexualidade no 
ambiente escolar é uma forma de estimular 
precocemente a sexualidade de crianças e 
adolescentes. Embora a Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO, 2010) enfatize que

[...] pesquisas do mundo todo indicam cla-
ramente que a educação em sexualidade 
raramente leva a um início sexual precoce, 
se é que o faz. A educação em sexualidade 
pode levar a um comportamento sexual mais 
tardio e mais responsável, ou pode não ter 
nenhum impacto discernível sobre o com-
portamento sexual. (UNESCO, 2010, p. 9).

Entendemos que ao sanar a curiosidade 
empoderamos nossos(as) adolescentes para que 
tomem decisões mais acertadas, o que pode repre-
sentar o adiamento do início das práticas sexuais.

Os relatos dos(as) educandos(as) 
evidenciaram que, em alguns casos, o desejo 
de saber sobre a sexualidade é recriminado e 
ganha status de proibido. O posicionamento 
assumido pela coordenação pedagógica, nos 
casos expressos nas falas dos(as) educandos(as), 
ultrapassa normativas e amparos legais para 
que a educação em sexualidade aconteça no 
ambiente escolar. De maneira que ferem aspectos 
legais como os expostos na LDB (BRASIL, 2014) 
e, em especial, nos PCN (BRASIL, 2001), que 
não são levados em consideração.

Por conseguinte, além de estar em des-
cumprimento com as normativas para implan-
tação da educação em sexualidade, durante a 
realização do estudo, a escola itinerante rom-

pia com as Diretrizes Curriculares de Gênero e 
Diversidade Sexual da Secretária de Estado de 
Educação do Paraná (versão preliminar), que 
propõem “um conjunto de reflexões fundamen-
tais que problematizam as verdades consolidadas 
sobre gênero, sexualidade e diversidade sexual” 
(PARANÁ, 2010, s/p.).

O documento apresenta diretrizes 
curriculares pautadas em reflexões das práticas 
pedagógicas, construídas como crítica e 
resistência aos saberes normativos da escola. 
Representa um lugar de questionamento dos 
“saberes” estabelecidos, por onde circulam as 
relações desiguais de gênero e dos sexos, tendo 
como objetivo desestabilizar as verdades que 
construíram os preconceitos, as fobias e as 
violências sobre os sujeitos (PARANÁ, 2010). 

Na escola itinerante cenário do estudo, 
o assunto era tratado apenas como uma 
possibilidade prevista, imposta pelo material 
pedagógico e curricular, sendo quase nula a 
ampliação do debate neste ambiente, mesmo 
frente a todo o aparato legal exposto, que 
direciona a implantação de ações da educação 
em sexualidade no contexto escolar.

Na perspectiva foucaultiana (2009), os 
saberes que julgamos como verdades são pro-
cedentes de relações de poder, confirmando a 
não existência do conhecimento neutro. Assim, 
o saber sobre a sexualidade e sua formulação 
passam pelo crivo de um poder, que promove 
dominação e opressão (FOUCAULT, 2009). É so-
bre essas nuances que os(as) educadores(as), na 
qualidade de opressores(as), vão impondo “jei-
tosamente” sua cultura frente aos oprimidos, 
seus(suas) educandos(as).

O poder e as relações que ele reverbera 
constituem o saber legitimador e determinante 
sobre a nossa sexualidade e a opressão para sa-
bermos sobre ela. Essas manifestações de poder 
sobre o saber em sexualidade ficam expressas 
por meio do relato do educando Francisco de 14 
anos, ao posicionar-se:

Eu acho que a escola tinha que alertar os 
adolescentes da escola e não ficar coagindo 
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a gente a não perguntar as coisas sobre 
sexo. (Francisco, 14 anos).

Observa-se no relato do adolescente 
que, frente à temática sexualidade, eles 
vivenciam uma incapacidade de “politicidade 
do conhecimento” (FREIRE, 1996).

Conforme a UNESCO (2010), a educação 
em sexualidade se refere a uma abordagem que 
deve ser apropriada para a idade e cultural-
mente relevante ao ensino sobre corpo, gêne-
ro, sexualidades e relacionamentos, fornecendo 
informações cientificamente corretas, realistas, 
e sem pré-julgamentos. A educação em sexu-
alidade fornece oportunidades para explorar 
os próprios valores e atitudes, bem como de-
senvolver habilidades para tomada de decisão, 
comunicação e redução de riscos em relação a 
muitos aspectos da sexualidade e que são pro-
motores de processos de vulnerabilização.

Considerações finais

Consideramos que, mesmo sendo a 
escola um dos ambientes mais propícios para 
implantação de uma prática educacional em 
sexualidade, na escola pesquisada, a temática 
ainda é tópico polêmico, considerado pela 
comunidade escolar um assunto não-escolar, 
não-político e não-ideológico. Assim, tabus, 
crenças e mitos se perpetuam na escola itinerante 
e a impossibilitam de executar uma pedagogia 
da libertação e da autonomia, quando o assunto 
é sexualidade.

Observamos que os discursos emergentes 
da educação em sexualidade dentro da escola 
reproduzem um pensamento pautado em com-
ponentes conservadores e pertencentes à ordem 
dominante, repleto de paradoxos.  De um lado, 
preza uma pedagogia crítica, com consciência 
progressista e política, no entanto, não conside-
ra a sexualidade como algo político-ideológico, 
calcado em relações de poder, mas sim como 
um mecanismo para controle dos corpos.

A forma biologizada e medicalizada de 
tratar a educação em sexualidade foi observada 

como preponderante durante o presente estudo. 
Além disso, mesmo numa concepção freireana, 
a dialogicidade sobre a sexualidade foi pratica-
mente nula.

As representações sociais da educação 
em sexualidade dos(as) adolescentes desta pes-
quisa se evidenciaram como um “saber proi-
bido” e relacionado ao campo disciplinar da 
biologia, na relação do binômio saúde-doença. 
Essa forma de considerá-la apresenta uma falsa 
ideia de neutralidade que, ao invés de politizá-
-los, os aliena.

Contudo, as dificuldades observadas 
quanto à abordagem do tema e à temática da 
sexualidade como um campo de conhecimento 
não se restringem à escola itinerante do MST, 
estão também em escolas urbanas no Brasil e 
em muitos outros países.

O estudo explicitou, ainda, que há gran-
de necessidade de incorporar a educação em 
sexualidade como um componente curricu-
lar, dando, assim, à temática, o mesmo valor 
atribuído aos demais saberes que tratam da li-
berdade, da autonomia e da democracia. A de-
finição de métodos próprios, a formação con-
tinuada de seus(as) educadores(as), a produção 
de materiais e o acompanhamento pedagógico 
aos estudos sobre a temática da sexualidade são 
questões necessárias para fortalecer as linhas 
ideológicas do MST.

Entretanto, os resultados deste estudo 
não são generalizáveis a outros grupos e 
escolas do MST, sendo este o maior fator de 
limitação desta pesquisa. Entende-se que as 
representações sociais são construídas em 
contextos macro e micro. Este estudo refere-se 
a um grupo muito particular, com experiências 
individuais e coletivas, que podem ser muito 
diferentes de outros grupos de educandos(as), 
educadores(as) de outras escolas itinerantes.

Cumprindo com a responsabilidade 
social junto à população investigada, os(as) 
pesquisadores(as) apresentaram os resultados 
deste estudo ao Setor Estadual de Educação do 
MST do Paraná, que, sensível aos dados, vem 
executando em parceria com a Universidade 
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Estadual do Norte do Paraná, além de outras 
ações sobre a temática, um projeto de exten-
são denominado Sexualidade em Movimento. 
O projeto de caráter interinstitucional objeti-
va desenvolver ações de educação em sexua-

lidade junto a educandos(as) e educadores(as) 
das nove escolas itinerantes no estado. Até o 
momento da escrita deste artigo, três escolas 
já haviam sido contempladas com as ações 
do projeto.
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Multicultura e interculturalidad: implicaciones de una 
ausencia en la educación
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Resumen

Reflexión teórica desde las perspectivas sociológica – antropológica 
de la educación, sustentada en los enfoques de la multicultura e 
interculturalidad. Se parte de varios estudios realizados en la 
residencia estudiantil de la Universidad de Cienfuegos, al centro - sur 
de Cuba. Estos han combinados análisis cuantitativos y cualitativos, 
considerando variables e indicadores socio demográficos, 
relacionados con la satisfacción en el acceso a la cultura, la salud, 
las relaciones y dinámicas sociales, mediadas por una estructura 
social clasista y sociocultural que distingue especificidades en la 
biografía cultural de individuos y grupos. Se concedió importancia 
a la significación dada a la residencia como escenario relevante de 
la vida educacional, las percepciones de las relaciones múltiples 
y diversas entre los grupos que tienen presencia en ella, así como 
los niveles de diálogos en los ámbitos académicos, científicos 
y sociales. Se analizaron varios documentos, y se realizaron 
observaciones, entrevistas estructuradas y en profundidad. Desde 
este contexto se muestran las implicaciones del déficit teórico en 
la gestión formativa en la residencia universitaria, limitando el 
alcance del proyecto educativo como concreción curricular, para el 
desarrollo de procesos socializadores más coherentes. Se concluye 
que la ausencia de estas perspectivas teóricas en la educación 
superior posibilitaron que la visión política ocupara la primera 
interpretación del proceso, expresada en la acción solidaria y aun 
cuando se muestran resultados concretos de importancia en cuanto 
al número de alumnos graduados, el proceso formativo fue limitado 
en el diálogo profundo, la socialización cultural para la lograr la 
unidad en la diversidad.
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Abstract

This is a theoretical reflection from the sociological and 
anthropological perspectives of education, sustained in the 
focuses of multiculture and interculturality.  The presentation 
is based on several studies carried out in the student residence 
at Universidad de Cienfuegos, in the Center-South of Cuba. 
They have combined quantitative and qualitative analysis, 
considering social, demographic variables and indexes related to 
satisfaction with access to culture, health, social life mediated 
by social class and sociocultural structure, which distinguishes 
specificities in the cultural biography of individuals and groups. 
Importance was attributed to the meanings given to the residence 
as a relevant space for educational life, the perceptions of the 
multiple and diverse relationships between the groups in it, as 
well as the levels of dialogues in the academic, scientific, and 
social fields. Several documents were analysed, and observations, 
questionnaires and depth interviews were conducted. From this 
context, the implications of the theoretical deficit in the educational 
management of the university residence have emerged. Such deficit 
limits the educational project in terms of curriculum development 
aimed at a more coherent socialization process. It is concluded 
that the lack of theoretical perspectives in higher education led 
the political view to occupy the first interpretation of the process, 
expressed in solidarity actions, and even when concrete and 
important results in the number of graduates are evidenced, the 
formative process was limited in terms of deep dialogue, cultural 
socialization to achieve unity among diversity.
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Introducción

Se valoran estudios en la Universidad 
de Cienfuegos, ubicada al centro sur del 
archipiélago cubano, con grupos estudiantiles 
que conviven en la residencia estudiantil 
universitaria. Allí existe una diversidad 
sociocultural originada por la procedencia 
social clasista y geoespacial, acrecentada 
por la práctica solidaria con organizaciones, 
gobiernos e instituciones de diversas regiones 
del mundo. El análisis multicultural da cuenta 
de la diversidad de intereses, motivaciones, 
prejuicios entre individuos, facilita caracterizar 
la comunicación, apreciar las diferencias de 
clase, grupos, y género. Posibilita visualizar los 
patrones culturales que portan los individuos 
procedentes de la socialización primaria, 
mediada por el contexto histórico-cultural. 
Por tanto multicultura e interculturalidad 
como categorías antropológicas- sociológicas 
aportan al currículo una educación abierta, 
participativa, crítica, sustentada en una 
profunda ética hacia las diferencias, asumiendo 
posiciones emic y etic. Ellas posibilitan asumir 
una visión dialéctica de las diferencias, para 
establecerlas como recurso pedagógico, y 
alcanzar aprendizajes significativos.

Análisis de documentos de archivos de 
la residencia y la universidad y entrevistas 
a 56 alumnos mostraron diversidad 
sociodemográfica, variada procedencia en 
la estructura socialclasista en nacionales 
y foráneos. Cuestionarios centrados en 
satisfacción con la vida en la residencia en años 
2004, 2007 y 2011 a 42, 76 y 82 estudiantes 
respectivamente mostraron resultados 
favorables, y satisfacción en los accesos a los 
servicios sociales y derechos democráticos, pero 
ratificaron prejuicios, mediados por el género, 
la procedencia urbano-rural y la mayor o 
menor influencia cultural familiar. Entrevistas 
semi estructuradas y en profundidad, a 
veintiséis alumnos en 2004 posibilitaron 
captar significados conferidos a la residencia 
universitaria, mostrándola como espacio 

de: libertad, responsabilidad, aprendizajes 
sociales y contradicciones. Otras entrevistas 
a 51 alumnos (2012) verificaron limitaciones 
en la comunicación, la socialización y 
consumo cultural en la residencia. Desconocer 
la multicultura e interculturalidad en la 
gestión curricular y en el proyecto educativo, 
permitieron definir como objetivo, argumentar 
teóricamente la relevancia de esas categorías 
para el proceso de formación de los alumnos en 
la residencia estudiantil.

Multicultura e interculturalidad: 
razones de una ausencia

La sociedad cubana ha sido fruto de 
transculturaciones continuas, (ORTIZ, 1991) 
integrando étnicamente africanos, hispánicos, 
chinos, indígenas y de otras procedencias 
aunque se ha mostrado recientemente una 
homogeneidad importante (GUANCHE, 2008). 
Otros procesos diferenciadores más allá de lo 
étnico no se han reconocido, lo cual ha tenido 
implicaciones sociales. El Congreso Nacional 
de Educación y Cultura de 1970 aunque 
trascendental para la educación, presentó 
resultados que no particularizaron en los 
análisis sociales, desconociendo la multicultura 
e interculturalidad. No hizo la distinción 
urbano-rural, (AGUERO, 2006) aun cuando 
coincidió en el tiempo con un auge de escuelas 
en el campo para acercar la teoría a la práctica, 
la escuela con el trabajo y la educación con la 
vida. Estas perspectivas han estado ausentes en 
los análisis de la educación.

Las limitaciones en las concepciones de 
las ciencias sociales y el papel de la cultura, 
expandidas desde el segundo lustro de la década 
del sesenta del siglo pasado condujeron a la 
paralización de un debate científico en torno a 
los conflictos de clases, al cierre de la carrera de 
sociología y la renuncia al papel de disciplinas 
como la antropología y el trabajo social (ESPINA 
PRIETO et al., 1995). Tal perspectiva coincidió 
con la expansión de criterios referentes a que 
el materialismo histórico era suficiente como 
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concepción global de las ciencias sociales 
en el nuevo proyecto social que se construía, 
(MARTÍNEZ HEREDIA, 2008). Este proceso 
impuso un lastre en la visión sociológica y 
antropológica de la educación, cuyos reflejos 
aún se perciben en el presente.

Tal como se reconoce prosperó una 
confusión entre pensamiento social y filosofía 
por la deformación profunda y empobrecedora 
del marxismo, que primó durante décadas 
(MARTÍNEZ HEREDIA, 2008). Aun en el presente 
muchos de los rasgos positivos que tienen hoy 
el pensamiento y las ciencias sociales en Cuba 
no trascienden adecuadamente en la formación 
del estudiantado universitario limitando los 
procesos de socializadores y el consumo 
cultural, esencialmente por la falta de debate e 
intercambios desde la diversidad. Ello determina 
que la reasunción crítica del marxismo y los 
beneficios de sus desarrollos son consumidos 
por minorías, creándose una división entre élites 
y masas en el consumo de los bienes culturales 
(MARTÍNEZ, 2008). Esto explica las limitadas 
aportaciones de la sociología y la antropología 
a la construcción y desarrollo de las políticas 
sociales, particularmente en el campo de la 
educación. Por tanto la naturaleza cuestionadora 
y crítica del discurso educativo, cedió espacio a 
posiciones apologéticas.

Algunos de estos vacíos teóricos sociales 
se comenzaron a cubrir parcialmente en la 
década de los ochenta, con resultados científicos 
acerca de la estructura social clasista (CIPS, 
1989), los estudios de la familia, sus tendencias 
y variaciones a nivel de las regiones, y los 
estudios acerca de la juventud (DOMÍNGUEZ, 
1988). Sin embargo no se focalizan las 
especificidades culturales en la estructura social 
clasista, la familia, los grupos generacionales o 
en la juventud como grupo social relevante. 
Fue desconocido y reproducido como único 
criterio causal de la multicultura el componente 
étnico, obviando que es intrínseca a todas las 
sociedades (JULIANO, 1993).

Las transformaciones en la economía 
cubana para subvertir los impactos de la 

debacle del socialismo en Europa y la antigua 
Unión Soviética, originaron reformas al modelo 
económico (1990 – 1992), “para sobrevivir unas 
y promover desarrollo otras”, (LÓPEZ, 1994, 
p. 67) las cuales, acrecientan la diferenciación 
social, pero conducen a que las universidades 
fomenten la cooperación y el intercambio 
académico internacional. Crecieron el número 
de especialistas que prestan servicio científicos 
técnicos en el exterior como los profesionales que 
comparten sus experiencias y literatura científica 
de Europa, Canadá y América Latina. Aumentaron 
los programas de Maestrías y Doctorados, que 
en el periodo 2001 – 2006, cuadruplican los 
matriculados, y graduados en el campo de las 
ciencias sociales (REPÚBLICA DE CUBA, 2008).

La complejización del escenario social 
cubano no tuvo un reflejo en los análisis 
educacionales en publicaciones científicas como 
la Revista de Educación en varios años, (2000 
– 2009) pudiendo discernir que aun cuando 
abordaron temas relevantes, se desconocen los 
enfoques relacionados con la multicultura e 
interculturalidad. Las referencias al diagnóstico 
como necesidad escolar (LÓPEZ MACHÍN, 
2009), para conceder al currículo una dimensión 
científica, los abordajes de la universalización 
en la educación superior (DE LA CRUZ LÓPEZ, 
2008), los enfoques del pensamiento complejo 
(CHÁVEZ, 2009) no incluyen las perspectivas 
referidas, lo que muestra más claramente 
las implicaciones epistemológicas que las 
ausencias de las perspectivas sociológicas – 
antropológicas, impusieron en la educación.

Un análisis del significado de la 
educación en Cuba desde la Campaña de 
Alfabetización en 1961 hasta finalizar el 2009 
mostró la dimensión política de todo el proceso 
(TURNER MARTÍ, 2009) sin referir a sus 
implicaciones sociológicas o antropológicas. 
Con similar perspectiva otra valoración de la 
educación superior, develó que al tiempo que 
se universalizó, hacia todos los segmentos de 
la sociedad, incorporaba a estudiantes de las 
más diversas latitudes. El análisis presentado 
mostró que, los estudiantes extranjeros 
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preparados en Cuba hasta el 2001, de todos 
los continentes ascendían a 79.778 alumnos 
de los cuales un 40,3% fueron preparados 
en la educación superior y un 59,7% en la 
educación (VECINO ALEGRET, 2002). Esta 
valoración enfatizó la relevancia política, su 
aporte cultural como experiencia pedagógica 
pero se limitó a estos términos.

Solo en artículos científicos, conferencias 
internacionales y cursos presentados por 
estudiosos procedentes del exterior que 
participan en los análisis de la educación en 
Cuba, se hace referencia abierta a la dimensión 
multicultural de los procesos educativos. Así 
en el Congreso Internacional de Educación de 
1997, en la conferencia magistral impartida por 
el teólogo Frei Betto, al examinar la relación 
entre lo que acontece en el mundo y Cuba en 
el campo de la educación y la vida social, hace 
múltiples referencias a “la multiculturalidad 
como factor a considerar en el despliegue de 
las políticas sociales” (BETTO, 2007, p. 6) para 
destacar que tal distinción solo es posible de 
hacer desde la política y no desde el mercado 
como impuso la norma neoliberal.

Coincidentes con los años noventa del 
siglo XX se reflejan tendencias negativas 
en la sociedad cubana que impactan en 
la educación superior. Se hace notorio el 
proceso de blanqueamiento de la universidad 
cubana en relación a la menor proporción de 
ingresos de negros y mestizos a la universidad 
comparado con su real proporción en las 
estadísticas sociodemográficas del país, 
(ÁREAS HERRERA, 1995). Se mostró la 
feminización de la educación superior (ESPINA 
PRIETO el al., 1995), en referencia a la mayor 
proporción de mujeres en la mayoría de las 
carreras universitarias (ESPINA PRIETO, 
2008). Estas circunstancias abrieron espacios 
para tratar aspectos nunca antes examinados, 
como los relacionados con la marginalidad 
(PAZ et al., 2001), la desigualdad, la 
discriminación racial y la pobreza (ESPINA 
PRIETO, 2000), así como hacer abordajes que 
permitieran el análisis de las contradicciones 

de la sociedad cubana (LIMIA DAVID, 1991; 
ACANDA, 2002), lo que exigió ajustes y giros 
en la metodología y epistemología (ESPINA 
PRIETO, 2001) de las ciencias sociales.

El VII Congreso Internacional de 
Educación Superior celebrado en la Habana 
(2010) resaltó contenidos multiculturales 
y experiencias interculturales desde otras 
instituciones regionales. Estos procesos se 
relacionaron con la internacionalización de la 
educación superior y la necesidad de reconocer 
el contexto multicultural especialmente para el 
desarrollo del intercambio con países del sur. 
Al abogar por la internacionalización solidaria, 
se enfatizó en el empeño de enfrentar unidos 
los dilemas de la globalización y los retos del 
desarrollo asociados a la investigación científica, 
la certificación de la calidad y la acreditación de 
saberes. En este encuentro científico se hizo un 
análisis de la cantidad de cursantes extranjeros 
en las universidades cubanas en los años 2000 
– 2009, como resultado de la colaboración, los 
que ascendieron a 31343 alumnos a nivel de 
pregrado, mientras que en el postgrado la cifra 
ascendió a 8845 profesionales de prácticamente 
todas las regiones del mundo (VILLAVICENCIO 
PLASENCIA, 2010).

En los dos congresos internacionales 
de educación superior al inicio de la segunda 
década (2012 y 2014) la presencia de los 
temas relacionados con la multicultura 
e interculturalidad tuvieron una mayor 
frecuencia. En el VIII Congreso Internacional de 
2012, especialmente en sus talleres dedicados a 
la internacionalización de la educación superior 
y sus perspectivas, universidades españolas, 
norteamericanas y latinoamericanas hicieron 
referencia a la relevancia de los referidos 
temas. Se mostró que las universidades tienen 
con la internacionalización el imperativo 
de promover la interculturalidad en la 
formación, (BENNETT MILTON, 2012), lo cual 
favorece la educación en la diferencia y el 
pensamiento crítico, (MELÉNDEZ GARCÍA, 
2012). No hubo referencia a estos temas 
desde el ámbito nacional.
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Más intenso aun, fue la presencia de 
los temas mencionados en el IX Congreso 
Internacional de Educación Superior de 2014. Se 
reconocieron las relaciones entre multicultura e 
interculturalidad con la calidad y pertinencia 
(NAVA GÓMEZ; CEDILLO MONTESILLO, 2014), el 
incremento de los compromisos y responsabilidades 
de los graduados, el imperativo de particularizar 
las diferencias, especialmente los contenidos 
étnicos raciales (VILAR DE LIMA; BARBOSA 
DE SOUZA; GESTERMEIER DO NASCIMENTO, 
2014) y garantizar el enfoque comunitario con 
más realismo (GIL FLORES; GARCÍA LÓPEZ; 
VERDUZCO GODOY, 2014). Definitivamente se 
reconoce que el simple cruce cultural al interior de 
las universidades deviene simple si no se procura 
un aprendizaje intercultural (SERENA VEGETTI; 
BENVENUTO, 2014).

Las experiencias de los trabajos 
presentados en los congresos internacionales 
de educación superior de La Habana contrastan 
con la irrelevancia concedida a la naturaleza 
esencialmente multicultural, que ha caracterizado 
a la educación superior cubana, en especial su 
residencia estudiantil y consiguientemente, la 
limitada visión de este escenario con grandes 
potencialidades para el despliegue de la 
interculturalidad en el proceso formativo.

Los análisis realizados aunque no 
reproducen la perspectiva metodológicas de 
Fantini, (2009) comparten el criterio de la 
interculturalidad como habilidad compleja que 
implica asumir las perspectivas etic y emic, 
para lo cual será indispensable un conjunto 
de atributos y valores, como la flexibilidad, 
la tolerancia, la empatía, unido a habilidades 
para comunicar, cooperar en tareas de interés 
mutuo, y habilidad para desarrollar relaciones 
interpersonales (FANTINI, 2009).

Aunque en el plano internacional creció 
la importancia concedida por la educación 
superior a la multicultura e interculturalidad 
evidenciado en los congresos de educación 
superior celebrados en Cuba, y en la literatura 
internacional, en el plano interno no hubo 
abordajes de estas temáticas.

Sentido y razón de la multicultura 
e interculturalidad

Una práctica educacional efectiva 
debe tener la capacidad reconocer los 
huecos pedagógicos cuando la institución 
educativa reconoce escenarios escolares con 
diferenciaciones sutiles y múltiples, y no 
flexibiliza su quehacer para reconocer los 
ajustes imprescindibles (CAMILLERI, 1985). Los 
análisis aportados por las ciencias sociológicas 
y antropológicas en referencia al papel de los 
sentidos, las percepciones, la memoria y la 
psiquis humana en la formación y los procesos 
de aprendizajes han sido esenciales. Estas 
ciencias mostraron relaciones de los procesos 
lingüísticos, los esquemas de pensamientos, 
los referentes culturales y los comportamientos 
con los aprendizajes, la estructura social, los 
grupos económicos y las subculturas, lo que 
llevó a cuestionar los intentos de ofrecer recetas 
pedagógicas únicas en escenarios diversos 
como socialmente más complejos en estructuras 
(CAMILLERI, 1985).

La aparición de la multiculturalidad 
como una respuesta minoritaria al fracaso de 
la educación compensatoria especialmente en 
la década del sesenta del siglo XX en Estados 
Unidos de Norteamérica (MCCARTHY, 1999), 
muestra los tres enfoques principales que han 
prevalecido: la comprensión, la competencia y 
la emancipación cultural. El primero sustentado 
en el relativismo cultural, resalta la validez de las 
expresiones culturales, como base para eliminar 
los prejuicios, mostrando tempranamente su 
ineficacia al desconocer las implicaciones 
educativas de la biografía cultural.

El segundo caso da primacía al pluralismo 
cultural en el currículo, a partir de la tolerancia 
y el enriquecimiento mutuo de la totalidad, 
buscando desde lo multicultural la comprensión y 
la conciencia de la diferencia, privilegia el idioma 
y la cultura de la pluralidad, manteniendo la 
autoctonía de los grupos para desde una interacción 
transcultural, reducir los antagonismos. El tercer 
enfoque aboga por la emancipación cultural y la 
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reconstrucción social como mejora social para las 
minorías, lo que destaca dos principios esenciales: 
el respeto a cada lengua, etnia y biografía cultural, 
consignando que el déficit de los alumnos se 
originan en los maestros, y el reconocimiento de 
que cada biografía cultural recoge una historia 
de privaciones (MCCARTHY, 1999). Aunque 
estas perspectivas tomaron auge en los setenta 
y ochenta del siglo XX concentraban la mayor 
responsabilidad en las aulas desconociendo 
el peso de la desigualdad estructural y de las 
relaciones de poder.

Hacia finales del siglo XX se enfatiza la 
tendencia a reconocer las políticas de inclusión 
en los programas educacionales, para el fomento 
de la perspectiva multicultural de la educación. 
Se ha destacado (ZOLLERS; RAMANATHAN; 
MOONSET, 1999) que el proceso organizativo, 
visto como los valores y creencias compartidos 
que interactúan con una organización de 
personas, estructuras, y sistemas de control, 
generan normas de comportamiento, propician 
un lenguaje rico y diverso lo cual resulta un 
factor esencial para el éxito de los procesos 
inclusivos. Este análisis sin embargo no 
reconoce el peso de la estructura jurídica y el 
acceso a los derechos ciudadanos reales para 
acceder a los beneficios de las políticas sociales.

La multiculturalidad devino en la transición 
al siglo XXI un tema de especial relevancia bajo 
los efectos de la globalización, las tensiones 
migracionales y en consecuencia un elemento 
de elevada trascendencia política (WITHTOL DE 
WENDEN, 2003). La internacionalización de la 
educación superior generó procesos estresores de 
aculturación asociados a las barreras lingüísticas, 
limitaciones en los procesos de aprendizajes, 
discriminación, soledad y otros problemas 
prácticos asociados a ambientes generales (SMITH; 
KHAWAJA, 2011). Estas circunstancias generan 
posiciones en los individuos con un espectro 
amplio de estrategias donde se pueden incluir 
la integración, la marginación, la asimilación o 
la separación. Se ha demostrado que los niveles 
de interrelaciones e integración entre estudiantes 
pueden generar niveles importantes de satisfacción 

(HENDRICKSON; ROSEN; AUNE, 2011). De igual 
forma en los escenarios educativos donde los 
principios del colectivismo grupal e institucional 
son más elevados, la orientación hacia el futuro 
y la búsqueda de la igualdad de género son más 
reales, los resultados del aprendizaje, la formación 
multicultural y las competencias interculturales 
son más evidentes (JOY; KOLB, 2009).

La multiculturalidad se articula a las 
concepciones de comunidades (JANSEN, 2004) 
y ciudadanía (GURHARPAL, 2003). Su utilidad 
facilita la descripción de la diversidad cultural 
como elemento que legitima la incorporación 
de grupos sociales a la gestión de gobierno y 
como política pública aboga por la unidad en la 
diversidad (BELKER; LEILDÉ, 2003).

La multiculturalidad se emplea como 
elemento descriptivo de la diversidad social, 
clasista y étnica, aunque también destaca otros 
indicadores como la procedencia, los rasgos 
epiteliales y los propios elementos de la cultura. 
Se hace evidente la estrecha relación entre 
los procesos culturales y las diferenciaciones 
socioculturales que se construyen en los grupos 
humanos a partir de sus prácticas históricas, 
sociales, etnoculturales y económicas. Tal como 
se afirma “las culturas raramente, si no jamás, 
son totalizadoras y monolíticas” (MOHAN 
RAO, 2000, p. 21) pues en toda sociedad con 
un mínimo de especialización, diferenciación, 
jerarquización de estatus y poder, las 
oportunidades y las motivaciones varían según 
el grupo social.

La historia reconoce que las diferencias 
étnicas y sociales han sido manipuladas y mal 
tratadas no solo en la práctica política sino 
desde las ciencias en general y desde esta en la 
educación, (SINNREICH, 2006) lo que explica 
como las deformaciones que la modernidad 
impuso en la fragmentación de saberes 
impactaron directamente a la educación. Resulta 
especialmente complejo las aportaciones que se 
derivan de las vicisitudes entre política, cultura 
y ciencia (KUMAR; WELZ, 2001).

Con estas circunstancias se articulan 
las políticas culturales, pues marcan pautas 
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esenciales en la democratización, mostrando 
definitivamente si existen o no fracturas entre 
las necesidades y la satisfacción con el consumo 
cultural en la diversidad social y cultural. Desde 
este ámbito, la multiculturalidad se convierte 
en un indicador cualitativo para apreciar si las 
diferencias en el consumo cultural y el acceso 
al desarrollo de las políticas sociales en general, 
se convierte en una conjugación armónica de 
posibilidades iguales para todos.

Esto plantea a las universidades la 
necesidad trabajar valores, gustos y modelos 
de pensamiento críticos, de distinguir el valor 
de la unidad en la diversidad, requiriendo para 
el desarrollo de la formación tres principios 
esenciales: la articulación de la teoría con la 
práctica, la educación desde la instrucción, 
acompañada de una activa labor científica 
cultural para descolonizar el pensamiento 
y la subjetividad humana, con prácticas 
educativas desfetichizantes y desenajenantes, 
generadoras una conciencia crítica, principios 
y contenidos coincidentes con la esencia de la 
educación intercultural.

La trascendencia de la interculturalidad 
como elemento relevante en el quehacer 
comunitario y educativo se define por la 
capacidad para describir las culturas diversas 
y promover el diálogo intercultural. Sin 
embargo estos análisis concitan la atención a 
la biografía cultural de los grupos humanos, 
abogan por la justicia social, los derechos 
humanos democráticamente establecidos, 
al reconocimiento cabal y la validez de la 
diversidad social, clasista y cultural en la 
sociedad, como muestran estudios en América 
Latina en la educación superior. Estos destacan 
el factor clasista (LÓPEZ; SICHRA, 2006), para 
ir más allá del bilingüismo indígena (LÓPEZ; 
SICHRA, 2008), logrando una visión ciudadana 
inclusiva, participativa aunque no exenta de 
conflictos, (DEJAEGHERE, 2009).  Asumen los 
procesos de la multicultura e interculturalidad 
como elementos consustanciales de la 
sociedad civil, (MATOS, 2009), reconociendo 
las tensiones y diversidad de concepciones 

(FERRÃO CANDAU, 2010) aun cuando se 
expanda la educación (GALLEGUILLOS; 
CATANI, 2011), y el papel de los sujetos resulte 
esencial en medio de la relación de saber–poder 
buscando sociedades no homogeneizantes 
(CARVALHO, 2012). Implica no desconocer 
el papel de las familias y las influencias 
de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en los procesos socializadores 
(TAMAYO; RODRÍGUEZ; CARMONA, 2014). 
Estas perspectivas resultan imprescindibles para 
asumir los inalienables derechos de preservar la 
diferencia y la diversidad, como riqueza mayor 
en la vida contemporánea.

La interculturalidad toma relevancia como 
principio curricular en tanto hace referencia de 
manera genérica al campo de las relaciones 
entre culturas diferentes (MATOS, 2009) y 
por tanto no depende de las características 
de alumnos o profesores sino a la capacidad 
institucional para asumir estos procesos desde 
la participación, el auto reconocimiento, el 
respeto mutuo y la capacidad para distinguir 
la validez de las múltiples maneras de asumir, 
interpretar y  actuar en escenarios diversos. 
Implica el rechazo al acto educativo como 
proceso de aculturación y subyace en esta 
perspectiva el reconocimiento de la validez de 
múltiples saberes. Por tanto la interculturalidad 
busca construir relaciones equitativas y de 
valoración mutua, lo cual suele expresarse 
sintéticamente con la fórmula interculturalidad 
con equidad (MATOS, 2009) considerando 
los derechos humanos democráticamente 
establecidos. Se infiere por tanto la dialéctica 
entre la multicultura y la interculturalidad y 
por tanto se enfatiza la necesidad de educar la 
interculturalidad (STEPHAN; STEPHAN, 2013).

Algunas implicaciones prácticas 
de las ausencias teóricas

La educación superior en Cienfuegos en 
su trayectoria pasó de ser un Instituto Superior 
Técnico (1979) a la condición de Universidad 
(1996), alcanzando para el 2006 un total de 8115 
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graduados y de ellos 3867 mujeres. Ha formado 
profesionales en especialidades de ingenierías, 
ciencias económicas, cultura física, las ciencias 
pedagógicas, y varias ciencias sociales totalizando 
doce carreras. Todas las universidades cubanas 
siempre tuvieron una residencia estudiantil para 
una parte de sus estudiantes.

Las residencias estudiantiles son las 
áreas universitarias, (pueden ubicarse dentro o 
fuera del recinto universitario) que dan asiento 
a personas, que desde diversas procedencias 
geográficas, arriban a ellas para desarrollar 
estudios superiores. Toman particular 
connotación desde la etapa medieval aunque 
alcanzan una dimensión cultural más clara 
con el advenimiento del capitalismo. En el 
marco de esa sociedad mostró su naturaleza 
exclusiva al acrecentar los costos de la 
educación superior. Para países ubicados en 
la periferia del capitalismo, las residencias 
universitarias muestran más claramente 
su naturaleza clasista (URQUIZA GARCÍA; 
AGÜERO CONTRERAS, 2010).

El acceso a las residencias universitarias 
cubanas se produce de forma libre y sin costo. 
Se acogen en ellas a personas de procedencias 
geográficas, económicas, socioclasistas y 
culturales muy diversas. La vida en la residencia 
concede el derecho a múltiples servicios de 
amplio beneficio social–cultural: accesos a radio, 
TV, prensa escrita, e internet, servicios médico–
sanitarios, estomatológicos, y la acción de los 
programas de prevención de enfermedades, las 
programaciones de vacunaciones, así como la 
atención sistemática de especialistas en trabajo 
educativo, psicólogos, para la orientación 
educativa (URQUIZA GARCÍA, 2003). Los 
equipos multidisciplinarios que laboran en las 
residencias cuentan con la asistencia de otros 
especialistas y de los profesores de las propias 
instituciones universitarias. Así la concepción 
de la residencia es insertada a la de formación 
de los estudiantes y como espacio que se 
integra a la labor extensionista y cultural de 
la universidad (MOLINA PRENDES, 2005), 

resultando un proceso atinado, coherente e 
imprescindible.

Desde esta perspectiva la concreción y 
contextualización curricular en la universidad 
(LÓPEZ MACHÍN, 2009) expresada en 
el proyecto educativo, concede especial 
significado a la residencia universitaria. 
El proyecto educativo, sustentado en el 
diagnóstico científico, plasma metas, 
necesidades básicas y complementarias en el 
proceso de formación. Por ello tienen presencia 
en él, elementos cognitivos, éticos, estéticos, 
lúdicos y profesionales, que en los diferentes 
momentos y espacios de la vida universitarias 
(HERNÁNDEZ LÓPEZ, 1999), los estudiantes 
han determinado asumir, en consensos 
grupales y de conjunto con sus profesores. 
Tienen significación en el proyecto educativo 
además aspectos relacionados con la salud, 
el deporte, la cultura y las competencias 
profesionales que en los cursos académicos 
deben ir alcanzando.

La orientación de salud en lo 
relacionado a la sexualidad responsable, la 
prevención del SIDA, la estética y la higiene 
en la vida cotidiana, la educación formal y 
las relaciones de pareja, como la prevención 
del alcoholismo y la violencia, adquieren 
también particular relevancia. Todo el 
proceso en la residencia universitaria se 
apoya, en el caso de la experiencia que 
sirve de base al presente análisis, en la 
autodirección estudiantil, caracterizada por 
su independencia y autonomía (URQUIZA 
GARCÍA, 2003). La identificación de estos 
contenidos culturales en la residencia, 
a diferencia de posiciones tecnocrática 
enriquecen la relación universidad – 
sociedad, refuerza la formación cultural 
(DE LA CRUZ LÓPEZ, 2008), lo que deviene 
premisa de la integralidad que se busca.

La tabla n. 1, ofrece una idea de la 
dimensión foránea en la residencia, elemento 
que la identificó por primera vez como 
escenario multicultural.
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La diversidad se acrecentó en la 
medida que la experiencia del trabajo y las 
relaciones se acrecentaron con los diferentes 
países de procedencia de los alumnos. Para el 
curso académico 2007 – 2008 la distribución 
de estudiantes por áreas de procedencia 
correspondió a 37 países: 39 de África (21,8%), 
31 de Asia (17,3%), 23 de América Latina 
(continental) (12,8%) y 86 del Caribe Insular 
(48,0%), (ARCHIVOS UCF, 1979 - 2014). Por 
tanto de los 738 alumnos en la residencia 
universitaria 179 son extranjeros los que 
representan un 24,25% de la totalidad. A nivel 
de las diferentes carreras que se estudian en 
ese momento en la Universidad presenta la 
siguiente distribución vista en la tabla 2.

Aunque la cantidad de alumnos cubanos 
en la residencia se mantuvo en los años y cursos 
escolares subsiguientes, la cuantía de extranjeros 
tuvo reducciones. Así en el 2008 -2009 hubo 
126 alumnos foráneos, en el curso 2009 – 2010, 
99 alumnos, y en el curso escolar 2011 -2012 
ascendieron a 66 alumnos procedentes de: Caribe 

Insular, África, América Continental, y Asia. 
Para el curso 2012 – 2013 arribaron 61 alumnos 
de: Caribe Insular, África, Oriente Medio y Asia 
(ARCHIVOS UCF, 1979 - 2014).

A las características derivadas por la 
presencia de extranjeros se añaden algunas 
características de los estudiantes cubanos que 
destacan por primera vez y de forma más 
objetiva la referida naturaleza multicultural 
del escenario que representa la residencia 
universitaria. Entre el grupo de cubanos se 
constató que un 72% se reconocen blancos, 
un 18% mestizos y un 10% negros. Se apreció 
mayor proporción de mujeres en la casi totalidad 
de los cursos, el 65% de los alumnos residen en 
zonas más urbanizadas y el 35% a zonas menos 
urbanizadas o rurales, pertenecientes a cinco 
de las provincias cubanas, más de diecisiete 
municipios y unos sesenta asentamientos 
poblacionales (ARCHIVOS UCF, 1979-2014). Al 
mismo tiempo se pudo constatar que la totalidad 
de los alumnos en la residencia universitaria, se 
relacionaban con ecosistemas costeros, cuencas 

Tabla I- Procedencia según regiones de estudiantes extranjeros

N. Curso Escolar/
Regiones de procedencia.

1997 - 1998 1998 - 1999 2000 - 2001 2001 - 2002

Formación
Pregrado

Formación
Postgrado

Formación
Pregrado

Formación
Postgrado

Formación
Pregrado

Formación
Postgrado

Formación
Pregrado

Formación
Postgrado

Caribe Insular menos Cuba 120 - 293 5 254 20 103 70

2. América Central 0 - 5 0 22 1 0 4

3. América del Sur 0 - 0 0 0 4 9 7

4. África 3 - 6 19 1 48 5 46

5. Oriente Medio 4 - 0 0 0 0 30 0

6. Asia 0 - 2 0 0 0 10 0

7. América del Norte 1 - 0 0 0 0 0 0

Total General 1281 - 306² 24 277³ 73 157 1274

Fuente: Archivo residencia estudiantil Universidad de Cienfuegos. Elaboración propia.
1. Este grupo incluyó 120 estudiantes del área del Caribe, de los cuales: 40 proceden de Granada, 30 de Saint Vicent, 21 de Santa Lucia, 19 de Dominica, 
3 de Haití, 3 de Saint Kitts y Nevis, y 3 de Monserrat. Se añaden a estos, cuatro del Medio Oriente, 3 de Siria y uno de Palestina. Tres proceden de África: 1 
de Guinea Bissau, 1 de Ghana y 1 de Mauritania. Se añade un estudiante de Canadá.  De este grupo 78 son mujeres y 50 son hombres.
2. De este grupo concentra la mayor proporción al área del Caribe: 23 son de Saint Kitts y Nevis, 47 de Haití, 2 de Monserrat,  35 de Saint Vicent, 25 de 
Antigua y Barbudas, 79 de Santa Lucia, 31 de Dominica, 2 de Guadalupe, 5 de Surinam, 17 de Jamaica, 26 de Barbados, 1 uno de Bahamas. De Centro 
América solo tienen presencia 5 de Belice y 6 de África, 5 de Guinea Konacry y 1 de Mali.
3. Este grupo incluyó 254 jóvenes estudiantes del Caribe, distribuidos de la siguiente manera: 133 de Bahamas, 108 de Jamaica, 13 de Santa Lucia. Se 
incluyen 22 estudiantes de América Central, procedentes de Guatemala, Panamá, Belice, Nicaragua
4. Como se puede apreciar en estos años creció continuamente el número de estudiantes a nivel del postgrado, lo que incrementan la diversidad: tiene  
presencia estudiantes de Canadá, Suecia, Holanda, Dinamarca, e Italia, que viene a estudiar esencialmente aspectos relacionados con la lengua española y 
la cultura cubana. Tienen presencia estudiantes que no se recogen en las cifras del pregrado procedentes de Estados Unidos de la Universidad de Tacoma, 
única Universidad Norteamericana autorizada por aquel gobierno a que sus estudiantes tuviesen estadías de 90 días en la Universidad de Cienfuegos. Se 
distinguen, a nivel de postgrado grupos Canadienses que llegan para estudiar procesos diversos relacionados con el desarrollo sostenible. 
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hidrográficas, y montañas. No reconocer estas 
diferenciaciones muestra huecos pedagógicos 
referidos por Camillieri (1985) limitando el 
proceso de formación.

Las actividades económicas que 
prevalecen en las zonas de procedencia de 
los alumnos cubanos en la residencia y que 
condicionan sus culturas, se relacionan con 
la agricultura y otros procesos agropecuarios 
como la producción azucarera, el tabaco, el 
café, la ganadería. Alcanza relevancia también 
actividades relacionadas con el turismo, la 
industria, la pesca y más aun con el comercio y 
los servicios sociales como educación, salud. El 
47% sostiene algún tipo de creencia religiosa, 
encontrándose expresiones de la casi totalidad 
de variantes del protestantismo, los cultos 
sincréticos de origen africano y las relacionadas 
con la iglesia católica. Un 53% expresó no 
identificarse con una creencia particular. Desde 
el punto de vista social clasista se identificó la 
procedencia de los alumnos de la residencia 
universitaria en un 38,6%, con procedencia 
de intelectuales, técnicos y administrativos, 
un 26,7 % de procedencia obrera, un 34,7% 
de una amplia gama de trabajadores agrícolas 

y agropecuarios, en correspondencia con 
la re estratificación de la sociedad cubana 
consecuencia de las transformaciones 
económicas que confirman la variabilidad 
sociocultural y particularmente multicultural del 
escenario nacional. Tal variabilidad genera una 
multiplicidad de expresiones en la subjetividad 
(MOHAN RAO, 2000), y dan cuenta de trazas 
socioculturales relevantes más allá de lo étnico 
para consignar relevancia a lo socioeconómico 
y clasista (JULIANO, 1993).

Por lo tanto la residencia estudiantil 
universitaria presenta un cruce de culturas aun 
antes del arribo de estudiantes extranjeros. 
Las entrevistas muestran que los alumnos 
procedentes de áreas menos urbanizadas 
y de estructuras sociales de menor rango 
económico presentan niveles culturales más 
bajos, limitaciones académicas, en el consumo 
cultural y menor desenvolvimiento social y 
participativo. La disfuncionalidad familiar 
muestra tendencias hacia la conflictividad. 
Los conocimientos recíprocos son generales 
y limitados. Se han apreciado discordias 
en la percepción que construyen de las 
atenciones que reciben cubanos y extranjeros 

Tabla 2- Estudiantes cubanos y extranjeros en la residencia universitaria según carreras.

Carreras que se estudian
Estudiantes en la residencia universitaria

Extranjeros  Cubanos 

Ingeniería Informática 41 158

Ingeniería Mecánica 23 53

Ingeniería Industrial 19 37

Licenciatura en Contabilidad. 24 36

Licenciatura en Economía 34 81

Licenciatura en Estudios socioculturales 1 29

Licenciatura en Lengua Inglesa 1 19

Licenciatura en Derecho 6 67

Licenciatura en Cultura Física 0 37

Licenciatura en Historia 0 12

Curso preparatorio en Lengua Española para iniciar la educación 
superior en diferentes carreras 30 0

Total 179 559

Fuente: Elaboración propia. Archivo Universidad de Cienfuegos (UCF), 1979 -2014 (curso 2007 – 2008). 
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en la residencia. Puntos de conflictos fueron 
reconocidos en relación a las prácticas 
religiosas, entre cubanos, latinoamericanos y 
árabes; en las relaciones entre africanos de 
la región del Magreb y región subsahariana. 
Las prácticas alimentarias entre los 
procedentes de Asia y los de otras regiones, 
en las concepciones amorosas y la sexualidad 
responsable de africanos y latinoamericanos y 
caribeños, entre las concepciones de la historia 
y los modelos del desarrollo entre caribeños 
y latinoamericanos y cubanos. Las diferencias 
se visualizan con mayor intensidad mediadas 

por los factores clasistas que por los étnicos, 
raciales, regionales, si bien en determinados 
momentos matizan estos procesos.

El cuadro que se presenta seguidamente, 
recoge elementos de la plataforma de trabajo 
del perfil profesional y metas del proyecto 
educativo en varias carreras como de la 
residencia universitaria.  El análisis destaca 
valores, principios y rasgos en la formación, 
distingue una convergencia importante con las 
metas de la residencia estudiantil universitaria. 
No reconoce la multicultura en la residencia y 
ni considera el principio de la interculturalidad.

Cuadro 1- Metas del proyecto educativo, modelo profesional y la residencia estudiantil universitaria. 

     
      

       Carreras

Valores coincidentes en el modelo profesional de carreras 
seleccionadas

Metas del trabajo en la 
residencia estudiantil 

universitariaValores ideo políticos

• Solidaridad 
• Internacionalismo

Principales
rasgos profesionales

del modelo

Ingeniería industrial

Licenciatura en estudios 
socioculturales

Ingeniería mecánica

Licenciatura en economía

Valores culturales

• Compañerismo
• Formación holista
• Comunicación
• Estéticos 
• Amor al estudio

• Integral 
• Crítico 
• Innovador 
• Revolucionario 
• Independencia 
• Dominio idioma extranjero
•Comprometido 
•Amante de la paz y justicia
• Creativo 
• Culto 
• Investigativo 
• Trabajar en equipo.

• Orden 
• Amor al estudio
• Práctica deportiva
• Limpieza 
• Belleza 
• Honradez
• Respeto 
• Amistad 
• Sinceridad 
• Deber 
• Comunicar
• Solidaridad 
• Convivencia colectiva 

Valores éticos

• Dignidad 
• Virtud 
• Respeto
• Deber 
• Honor 
• Sinceridad
• Amistad 
• Honradez

Fuente. Elaboración propia. Residencia Universitaria, Universidad de Cienfuegos 2002. Síntesis de los Protocolos de trabajo de los Consejos de Carreras de 
la Universidad de Cienfuegos. Cursos académicos 2001 – 2010.

Como se aprecia en el cuadro anterior 
no1; resulta indispensable que a diferencia 
de lo establecido por McCarthy (1999) se 

reconozcan las potencialidades de la diversidad 
multicultural como base para el diálogo 
intercultural. El escenario multicultural se 
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debe utilizar como refuerzo de la formación 
ciudadana, conjugando la dialéctica de lo  
global y lo local, para alcanzar  la unidad en 
la diversidad (BELKER; LEILDÉ, 2003). Los 
valores presentes en los proyectos educativos 
culturales, políticos y éticos, observados 
desde los rasgos que se definen en el perfil 
profesional y las metas de la residencia 
universitaria coinciden con la perspectiva de 
Fantini (2009) ofreciendo la posibilidad de 
colocar el enfoque intercultural en el proyecto 
educativo (STEPHAN; STEPHAN, 2013), pues 
desde esta plataforma existe la posibilidad 

de trabajar la interculturalidad con equidad 
(MATOS, 2009).

Con el objetivo de verificar las 
implicaciones de estos procesos se realizaron 
entrevistas a un grupo de estudiantes cubanos 
y extranjeros, con la intención de apreciar la 
magnitud e intensidad del diálogo, pues en 
correspondencia con las perspectiva teóricas 
tratadas, procesos formativos más ricos e 
intensos debían lograrse siempre que la 
comunicación alumno–alumno alcance una 
fluidez mayor en los principales momentos del 
proceso de enseñanza aprendizaje.

Tabla 3- Diálogo auto reconocido por estudiantes en la residencia universitaria (%).

N.
Escenario del dialogo

N= 51
[26 extranjeros y 35 cubanos]

Nivel del dialogo entre estudiantes cubanos y extranjeros en la 
residencia universitaria. (%).

Alto Medio Bajo

1) Académico: aulas, actividad de estudio, realización de 
proyectos científicos, tareas docentes. 25 40 35

2) Extracurricular: actividades en la producción, los 
servicios, la investigación. 10 48 42

3) Vida Social: cultural recreativo, lúdicas, etc. 30 45 25

Fuente: Elaboración propia. Entrevistas realizada por los autores, Mayo – Septiembre de 2012.

La tabla anterior muestra la tendencia 
al desarrollo del diálogo limitado entre los 
estudiantes cubanos y extranjeros en los ámbitos 
académico-curricular y extra curricular, como 
en la vida social, lo cual se aprecia como una 
debilidad del proyecto educativo y que permite 
entender las respuestas de estos alumnos a 
temas más profundo de la vida de los pueblos 
que representan.

En diálogos informales y en las 
entrevistas realizadas, muchos estudiantes 
foráneos, mostraron desconocimientos o 
criterios muy generales relacionados con la 
realidad cubana y del proyecto educativo, 
como concreción curricular construida desde 
los propios estudiantes y profesores. Similar 
diálogo con estudiantes cubanos mostró 
desconocimiento de aspectos esenciales de la 

vida social, económica y cultural de pueblos 
con cuyos alumnos convivieron periodos de 
tiempo prolongados. Solo un diálogo de carácter 
intercultural puede abrir al enriquecimiento 
mutuo desde las diferentes culturas, ampliando 
las posibilidades de la formación y de ahondar 
la unidad en la diversidad. Esta dimensión ética 
del proceso contribuye al cambio de mentalidad 
colectiva (FRANK-OLAF, 2003), pero resulta 
clave generar normas de comportamiento, que 
propicien un lenguaje compartido, base de los 
procesos inclusivos (ZOLLERS; RAMANATHAN; 
MOONSET, 1999).

Al finalizar cada curso académico los 
estudiantes reciben una evaluación desde la 
residencia universitaria de manera integral 
dando cuenta de aspectos relacionados con 
la formación general. Un análisis secuencial 
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de los procesos evaluativos en la residencia 
durante varios cursos académicos ha permitido 
apreciar como tendencia que entre un 18% y 
un 22% se evalúan de excelente, entre un 75% 
y un 80% se evalúa de bien y que solo entre 
un 2% y un 4% se evalúa con la categoría 
de deficiente o mal. Entre los indicadores 
principales de esta evaluación se incluyen, la 
disciplina, la responsabilidad social mostrada, 
cumplimiento de sus deberes, la higiene, la 
salud, y la dedicación al estudio. Por lo tanto el 
resultado de estos procesos se discute individual 
y colectivamente a nivel de los grupos en la 
residencia y se integra como una evaluación 
general junto con los resultados académicos. 
Los déficits mencionados se reproducen en 
estos actos de evaluación.

Conclusiones

Aun cuando en la región latinoamericana 
y en el mundo se reconocen la relevancia de la 
perspectiva multicultural y de la interculturalidad 
para el despliegue de los procesos de formación 
en la educación superior, en Cuba, la 
concepción de la solidaridad como categoría 
política concentró la visión del proceso. Esto 
no limitó las contribuciones hechas en miles de 
profesionales formados de muchas regiones del 
mundo, pero inhibió procesos relevantes para 
lograr mayor efectividad en la formación.

Superada la desigualdad estructural al 
contar con el acceso a las políticas sociales y 
socializadas las relaciones de poder, al disponer 
la residencia universitaria en la Universidad 
de Cienfuegos, de la autodirección estudiantil, 
el ambiente político facilita el despliegue de 
la multicultura e interculturalidad, pero los 
déficits teóricos en las ciencias sociales y en 
particular en la sociología y la antropología de 
la educación han impedido su reconocimiento 
y consecuentemente han limitado su aplicación 
para el proceso formativo.

Las ausencias referidas han determinado 
el reconocimiento formal y parcial de la 
biografía cultural de los estudiantes, sin 
distinguir las implicaciones curriculares, 
manteniendo las interacciones transculturales, 
basadas en la tolerancia desde la solidaridad. 
La plataforma ético – jurídica, garantía de real 
acceso a derechos democráticos y políticas 
sociales desde proyecto educativo en varias 
carreras universitarias muestra un sistema de 
acciones y valores que coinciden con las bases 
de la multicultura e interculturalidad pero se 
perciben socialmente como procesos aculturales 
, en tanto la ausencia del diálogo profundo y 
de consumo cultural desde la rica diversidad 
sociocultural presente y las construcciones 
colectivas no afloran coherentemente, como 
rasgos de la internacionalización de la 
educación superior en la era global.
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O ensino do design de moda: o uso da moulage como 
ferramenta pedagógica

Jonathan Gurgel de LimaI

Isabel Cristina ItalianoI

Resumo

O presente artigo discute questões referentes ao papel da educação 
formal no desenvolvimento do potencial criativo de jovens 
profissionais. Com enfoque na formação universitária em design de 
moda, aponta as possíveis causas para a desmotivação dos alunos 
quando deparados com as disciplinas que envolvem práticas de 
criatividade. É percebido que, além das dificuldades técnicas para 
expressar as ideias do projeto, há também entraves em relação à 
não exigência de resultados predefinidos. Tomando como base 
os estudos de pesquisadores que atribuem às causas do bloqueio 
criativo dos alunos a uma formação educacional formal estagnada 
e que pouco privilegia o desenvolvimento humano, o texto levanta 
a hipótese do uso de uma ferramenta que, embora comum ao 
cotidiano dos profissionais da área de moda, ainda é pouco explorada 
em seu pleno potencial. Trata-se do manequim de moulage, mais 
comumente usado para a concepção de moldes de vestuário em três 
dimensões. Este artigo defende que o processo criativo, fazendo uso 
das técnicas de moulage, possui potencialidades pouco exploradas 
que podem contribuir para o aprimoramento do ensino do design de 
moda, desenvolver o potencial criativo, motivar o aprendizado, bem 
como servir de alternativa para a expressão de ideias em vestuário. 
Apresentam-se neste trabalho o conteúdo e os resultados de uma 
atividade de criação em moulage desenvolvida com o intuito de 
experimentar e comprovar as hipóteses aqui levantadas.
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Fashion design teaching: using draping as a pedagogical tool

Jonathan Gurgel de LimaI

Isabel Cristina ItalianoI

  

Abstract

This article discusses questions pertaining to the role of formal 
education in building the creative potential of young professionals. 
In approaching higher education in fashion, the paper indicates 
the possible causes of demotivation in students when faced with 
disciplines involving creative practice. In addition to students’ 
technical difficulties to express their design ideas, another obstacle 
we found is that students are not required to provide predefined 
results. Building on studies of researchers that attribute students’ 
creative block to a stagnant formal education that fails to privilege 
human development, this paper raises the hypothesis that a tool 
common in fashion professionals’ daily practice is still unexplored 
to its full potential. This tool is draping, which is most commonly 
used in the creation of fashion molds in three dimensions. We 
advocate that the use of draping techniques in the creative process 
has underexplored potentialities which can contribute to enhance 
fashion design teaching, develop students’ creative potential, 
motivate learning, and serve as an option in expressing ideas 
for clothing. In this work, we present the content and results of 
a creation activity using draping, which was conducted with the 
purpose of testing and verifying the hypotheses raised here. 
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Introdução

Muito se fala, nos dias de hoje, a respeito 
da educação do futuro, reflexo de um mundo 
globalizado com informações em abundância 
e altíssima velocidade de disseminação. 
Considerando a conjuntura atual das 
comunicações, responsáveis por impactantes 
transformações culturais em todo o globo, 
tornou-se imprescindível pensar em mudanças 
radicais na maneira de educar e preparar os 
jovens para um contexto que é completamente 
diferente do qual cresceram os seus pais. Falar 
em educação do futuro no atual momento, em 
que as escolas do presente encontram-se, em 
geral, ainda tão defasadas na sua maneira de 
educar, pode até ser confundido com uma falta 
de esperança no presente.

Aparentemente, as instituições de en-
sino vêm se despertando para essa nova rea-
lidade, empenhando esforços na tentativa de 
se adaptar para, dessa maneira, continuarem 
existindo. Infelizmente, ainda é muito pouco. 
Em 2010, Ken Robinson, em mais uma de suas 
famosas palestras para o TED Talks, chamou a 
atenção para o fato de que pouco adianta fazer 
tais mudanças sobre um sistema educacional 
que já se encontra falido, que não é mais hora 
para reformas. Para ele, o atual momento pede 
uma revolução. Novas ações educacionais são 
demandas imediatas, precisam ser pesquisa-
das, experimentadas e assimiladas ao sistema. 
Trata-se de ações que foquem no desenvolvi-
mento humano e em processos capazes de se-
rem moldados de acordo com a interação dos 
indivíduos, respeitando as características sin-
gulares de cada um.

Uma das questões mais levantadas por 
pesquisadores da área de educação diz respeito 
ao impacto desumano da atual estrutura edu-
cacional, que se assemelha a uma verdadeira 
linha de montagem fabril, em que cada saber é 
compartimentalizado e cada aprendizado ter-
mina quando o outro começa. Edgar Mourin, 
também um dos mais respeitados pesquisado-
res do assunto, critica avidamente o sistema 

educacional formal, que perdeu o seu lado hu-
manista, focando-se na formação exclusiva de 
mão de obra especializada para o mercado de 
trabalho, tratando todos os jovens como uma 
massa de futuros operários, distanciando-os 
dos indivíduos de infinito potencial que são 
(MOURIN, 2003).

Com as constantes mudanças 
tecnológicas e seus impactos no mercado (e 
consequentemente no mundo), os profissionais 
do presente e do futuro precisam, mais que tudo, 
estarem em plenitude com suas capacidades 
de aprendizado, para que possam adequar-se, 
diariamente, às novas demandas. É preciso 
educar seres humanos capazes de pensar e 
desenvolver conhecimento, pessoas criativas.

O perfil do aluno ingressante nos cursos 
universitários que demandam criação, como é o 
caso do design de moda, geralmente é de elevado 
potencial criativo. Apesar de, em sua grande 
maioria, essas pessoas terem tido o mesmo tipo 
de educação castradora da criatividade e da 
individualidade, que foca na promoção do maior 
número de alunos para o ensino universitário, 
é possível afirmar que encontraram em seu 
percurso de vida outros caminhos que as levaram 
a desenvolver esse potencial.

Muitos aspirantes a profissionais da 
área de moda tendem a se frustrar quando, nas 
disciplinas de criação, são confrontados com a 
necessidade de traduzirem suas ideias por meio 
do desenho, técnica esta que demanda anos de 
prática e que poucos alunos dominam.

Seja como for, quando o desenho tira do 
intelecto a invenção de alguma coisa, 
precisa que a mão, mediante o estudo e 
o exercício de muitos anos, esteja apta a 
desenhar e a exprimir bem qualquer coisa 
criada pela natureza, seja com pena, estilo, 
carvão, grafite ou outra coisa. (VASARI, 
2006, p. 20).

Alunos que não conseguem desenvolver 
habilidades básicas para o desenho, a tempo de 
acompanhar as disciplinas de criação, terminam 
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desmotivando-se em relação à área criativa, 
acreditando que não são aptos. Esses estudantes 
têm o seu processo criativo prejudicado por 
uma dificuldade de questão técnica, para a 
qual é dada demasiada relevância nos cursos 
universitários de moda. Tendo esse panorama 
em vista, faz-se necessário pensar em outras 
técnicas, além do desenho, que possam auxiliar 
esse aluno a expressar de forma satisfatória o 
seu potencial criativo, para que a prática possa 
levá-lo ao aprimoramento das suas ideias e 
para que o processo criativo contribua para o 
seu desenvolvimento e não, como na questão 
levantada, funcione como um entrave pessoal.

Ainda em relação à criação do produto 
de vestuário, faz-se profundamente necessário 
o conhecimento técnico sobre as etapas e 
procedimentos da construção do produto, 
como em qualquer outra área do design. Esse 
conhecimento é imprescindível para que haja 
coerência e precisão no momento de criar. 
Alexander McQueen relatou: “eu passei um 
longo tempo aprendendo como construir 
roupas, o que é importante fazer antes de 
desconstruí-las” (BOLTON, 2011, p.30), e, antes 
dele, Cristobal Balenciaga afirmou que “um 
costureiro tem de ser um arquiteto para o corte, 
um escultor para a forma, um pintor para as 
cores, um músico para a harmonia e um filósofo 
para o estilo” (SEELING, 2000, p. 214). Pode-se 
perceber nos discursos desses dois renomados 
estilistas a confirmação de que o conhecimento 
consiste em um dos pilares da criação.

Dentre as ferramentas que acompanham 
a formação de um designer de vestuário, 
o manequim de moulage1 configura-se em 
um objeto de enorme potencial no que se 
refere ao desenvolvimento criativo e técnico 
desse profissional, pois, além de servir como 
instrumento para o desenvolvimento de moldes 
de vestuário em três dimensões, também 
pode ser usado como meio para a criação 
1- A moulage, draping ou modelagem tridimensional consiste em uma 
técnica especial usada para o desenvolvimento de artigos de vestuário a 
partir do trabalho do tecido em plataforma de três dimensões. Essa técnica 
possibilita uma melhor visualização da construção dos moldes, criados 
diretamente sobre manequins que imitam a silhueta humana.

de peças, processo no qual o designer vai 
desenvolvendo suas ideias, enquanto manipula, 
diretamente sobre o manequim, um material de 
comportamento semelhante ao da roupa que se 
objetiva criar.

O enfoque do programa didático do ensi-
no de moulage nos cursos de graduação na área 
de moda é, quase sempre, na aplicação de técni-
cas de modelagem (fazer uso do manequim como 
plataforma para o desenvolvimento de moldes 
de peças pré-idealizadas). O processo criativo em 
moulage é comumente menos explorado, ainda 
de maneira empírica, e pouco precisa.

Ao se fazer uso da moulage no momento 
de criação, é possível perceber certa variação 
nos processos convencionais que englobam o 
design de vestuário de moda contemporâneo, 
estabelecendo-se uma nova configuração: o 
designer cria ao mesmo tempo em que modela, 
podendo assim testar várias possibilidades a 
partir do que é visualizado em termos de forma 
e caimento.

Silveira corrobora com a ideia da utilização 
da modelagem tridimensional como 
instrumento de criação, quando afirma 
que a técnica se destaca como ferramenta 
que permite criar sobre o corpo, dando 
novas formas e novos significados aos 
elementos que vão formar o vestuário, 
sendo introduzida no processo de criação/
produção de moda, como opção para 
a diferenciação e sucesso do produto. 
(SILVEIRA apud SOUZA, 2006, p. ?).

A interatividade existente entre criador 
e criação é o foco desse processo criativo que 
envolve a moulage. O designer de moda, nesse 
caso, terá maior controle sobre o seu projeto, 
havendo a possibilidade de expandir os seus 
limites, pois cabe a ele dar forma a suas próprias 
ideias. Em geral, na atualidade, o processo 
de modelagem fica a cargo de um modelista, 
que tem o papel de interpretar o desenho do 
estilista. Neste caso, se o modelista não tiver 
nenhuma referência para seguir, é possível 



481Educ. Pesqui., São Paulo, v. 42, n. 2, p. 477-490, abr./jun. 2016.

que demande bastante tempo até alcançar o 
resultado desejado pelo criador.

Outro ponto bastante instigante no que 
se refere à moulage é que o simples acaso de se 
usar um tecido diferente ou aplicá-lo em uma 
posição não convencional, poderá acarretar 
resultados completamente surpreendentes, 
distintos dos definidos inicialmente. Wolf, 
em seu livro The art of manipulating fabric, 
comenta que:

Uma técnica aplicada ao peso e maleabilidade 
da musselina usada neste livro pode estar 
errada para o tecido em sua mão. No 
entanto, o tecido poderia transformar uma 
técnica em algo especial, ou você poderia 
gerenciar uma fusão incomum de tecido 
e técnica para um resultado inesperado e 
único. (WOLF, 1996, p. 8).

Com o passar do tempo, o designer de 
moda que faz uso da moulage em seu processo 
criativo pode, por meio do aprimoramento 
gradual de suas técnicas, descobrir formas de 
inovar na construção da silhueta da roupa e, 
inclusive, desenvolver um estilo autoral de 
manipular o tecido. Nakamichi (2011, p. 104) 
observa que:

[...] com moldes, há sempre mais do que 
os olhos podem ver, e dar forma a uma 
peça de roupa depois de compreender os 
mecanismos em jogo é uma experiência 
ainda mais profunda.

Interações possíveis entre 
criação em moulage, moda e arte

Levando-se em consideração que nem 
toda roupa é moda, bem como o termo moda 
não é aplicado tão somente a itens de vestuário, 
pode-se interpretar o ato de se criar peças de 
roupas enquanto se modela instintivamente a 
matéria-prima sobre o manequim como uma 
experiência sensorial refinada, assim como 
um procedimento artístico que possibilita ao 

designer ter exprimida a sua personalidade 
criativa sobre a silhueta corporal, resultando 
dessa criação uma peça de vestuário. O desejo 
de inovar é uma característica pulsante no 
mundo das artes e também no da moda. 
Portanto, pode-se pressupor que esses campos 
tenham tantas interações entre si, podendo, até, 
coexistirem em um mesmo objeto.

Jimenez (1999, p.36) conclui que:

[...] a obra de arte evidencia-se, portanto, 
como uma concretização efetiva do poder 
demiúrgico do artista, capaz de engendrar 
objetos inéditos que não se reduzem a 
simples imitação de coisas já existentes.

Suassuna (1975) salienta três momentos 
importantes para a criação artística. Para o 
pesquisador:

Para entendermos bem a verdadeira 
natureza das regras da arte, temos de 
verificar que a criação artística, una em si 
mesma, reparte-se, porém, por três campos, 
três momentos de importância crescente: o 
campo do oficio, o da técnica e o da forma, 
este último tomado no sentido filosófico e 
que é estreitamente ligado à imaginação 
criadora (SUASSUNA, 1975, p. 225).

Tomando como base essa afirmativa, 
analisar-se-á a moulage sob a perspectiva 
desses três campos: ofício, técnica e forma, 
baseando-se também em estudos de caráter 
prático realizados pelo autor deste trabalho.

Suassuna (1975, p. 225) explica que “o 
ofício é a parte mais modesta, mais ligada aos 
materiais de cada arte. Nesse campo, as regras 
são universais, válidas e indiscutíveis para 
todos os artistas”. Na moulage, é preciso que 
o designer tenha pleno conhecimento que os 
resultados de seu trabalho estarão diretamente 
ligados à matéria-prima escolhida. Fluidez, 
elasticidade, largura e comprimento serão 
fatores que influenciarão diretamente nos 
resultados, pois cada tipo de tecido possui 
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suas limitações e também suas qualidades 
específicas.

Num grau superior ao do ofício, está a 
técnica. É uma espécie de ofício mais vivo, 
menos rígido, mais espiritualizado. Aí, as 
opções do artista já são mais livres; as regras 
da arte ainda existem, mas já são bastante 
mais abertas. (SUASSUNA, 1975, p. 227).

Existem várias maneiras de se manipular 
o tecido sobre o manequim, sendo as mais 
comuns o uso de pregas, recortes, plissados e 
pences, cabendo ao designer utilizar aqueles 
com os quais o seu projeto mais se identificar 
ou os que ele mesmo tiver mais afinidade.

Ainda segundo Suassuna (1975, p. 228), 
“a alma da arte está essencialmente nesse campo 
da forma, governado pela imaginação criadora, 
e, também, apenas de certa forma, na técnica”. 
No decorrer da criação artística, na moulage, o 
designer realiza um trabalho bastante instintivo 
e, quanto mais livre ele se sentir para imprimir 
sua identidade em seu trabalho, mais autoral 
será o resultado.

Criação de vestuário de moda em 
moulage

Segundo Souza (2006, p. 15),

No intuito de prospectar a indústria do 
vestuário de moda do futuro, no que tange 
à área de concepção e desenvolvimento 
de produto, Agis, Gouveia & Vaz (2001) 
– estudiosos das macrotendências para as 
indústrias têxtil, vestuário e moda até 2020 
– afirmam que o design e a modelagem 
serão as variáveis estratégicas decisivas 
para a maior orientação para o mercado, 
destacando-se como agentes do processo. 
[...] a moulage pode ser utilizada para 
diversos fins: para a elaboração de bases 
de modelagem; para a interpretação e 
viabilização de modelos já concebidos, em 
especial os mais complexos; como auxílio 

à modelagem plana no desenvolvimento 
de modelos mais elaborados ou ainda 
como instrumento de criação.

Sendo assim, é possível perceber o quanto 
é importante a contribuição dessa técnica para 
o mercado de vestuário.

Para aplicar esse processo à realidade 
do designer de moda que trabalha em uma 
cadeia produtiva de larga escala, propõe-se 
a utilização da moulage ainda no início da 
pesquisa de tendências, enquanto se está a 
definir silhuetas, agregando as ideias colhidas 
das experimentações ao processo criativo 
que já é comum a sua rotina de trabalho. Por 
exemplo, numa situação hipotética em que os 
anos 1960 sejam um dos conceitos abordados 
na coleção de um designer, e este decida que 
sua coleção terá uma silhueta em A, a moulage 
poderá ser utilizada para a experimentação 
de uma modelagem diferenciada para essa 
silhueta, que, posteriormente, seria planificada, 
desenhada e desmembrada em mais peças, 
construindo famílias compostas de variações 
daquela mesma modelagem, desenvolvida no 
experimento anterior.

Um único vestido pode dar origem a 
blusas, saias e outros vestidos, somente mudando 
comprimento, retirando-se uma informação 
ou outra, acrescentando-se uma manga ou 
retirando-a, somando-se um acessório. A 
proposta parece algo viável e pode, inclusive, 
tornar o ambiente de criação mais dinâmico.

É natural pensar que o procedimento de 
criação em moulage consiste em um processo 
que, além de demandar mais tempo de execução, 
promove um maior desperdício de matéria-
prima. De fato, ele demanda mais tempo, mas, em 
compensação, o resultado da criação é também 
o molde e a pré-visualização do protótipo. 
Quanto ao fator desperdício, a moulage em 
nada difere da modelagem plana. Uma maior 
formação de resíduos têxteis será observada 
no desenvolvimento de peças mais rebuscadas 
em qualquer procedimento de modelagem de 
vestuário, principalmente se for necessário o 
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uso do fio em viés (diagonal do tecido) para dar 
melhor caimento e fluidez ao modelo. A criação 
em moulage pode, inclusive, ser usada como uma 
maneira de se obter o máximo de aproveitamento 
da matéria-prima, a exemplo da atividade que 
será apresentada neste artigo.

A moulage como ferramenta 
pedagógica

A proposta deste trabalho é apresentar as 
vantagens que uma maior atenção e dedicação ao 
ensino da criação em moulage podem promover 
no aprendizado de futuros profissionais da área 
de moda. Conceber peças a partir da moulage, ao 
mesmo tempo que exercita a criatividade, induz 
o aprendizado sobre a construção da roupa. A 
técnica, por possibilitar a visualização prévia do 
protótipo, estimula o aluno a conhecer mais sobre 
a matéria-prima e os acabamentos que serão 
usados na produção da peça final do modelo 
que eles mesmos criaram e modelaram. Desta 
maneira, vão sendo motivados a entender mais 
profundamente sobre os processos que envolvem 
a sua formação profissional. O estímulo vai 
surgindo de forma natural, como consequência 
do desenvolvimento pessoal criativo, o que torna 
o aprendizado mais prazeroso e integrado.

Considerando todas as qualidades refe-
rentes ao processo de criação em moulage aqui 
citadas, os autores deste artigo levantaram al-
guns procedimentos metodológicos considera-
dos indispensáveis na formulação de práticas 
desse gênero em sala de aula, favorecendo o 
melhor aproveitamento da experiência por par-
te dos alunos e dos próprios ministrantes. Esses 
aspectos são apresentados a seguir.

Propor um desafio – A proposta do desafio 
deve ser estimulante, servindo como um gatilho 
inicial para a criação. O intuito não é limitar a 
criação, que deve ser necessariamente livre, mas 
fazer com que o participante vá se habituando 
ao processo enquanto tenta solucionar um 
problema ou alcançar determinado objetivo.

Contextualizar a proposta por meio de 
referenciais teóricos e imagéticos – É de grande 

relevância a apresentação de material referencial 
antes da prática na moulage, propiciando uma 
primeira imersão dos participantes no processo 
criativo que irão exercitar. A demonstração de 
exemplos proporciona uma familiarização com 
o procedimento, sendo de grande importância, 
principalmente, nos primeiros contatos com 
esse tipo de processo.

Organizar a dinâmica da atividade – Para 
otimizar os resultados e o tempo da dinâmica, 
é importante determinar os momentos do 
processo. A apresentação do material referencial 
para a prática deve ocupar, no máximo, um 
terço da atividade. É importante permitir um 
período de introspecção para os participantes 
nos primeiros trinta minutos da prática, para só 
depois fazer interferências, quando necessário. 
Reservar dez minutos no meio da prática para 
pedir aos participantes que deem uma pequena 
pausa em seus projetos e circulem pela sala 
observando o trabalho dos colegas. Isso ajuda na 
ampliação do referencial de todos os envolvidos 
e pode influenciar bastante nos resultados finais 
da prática. O ministrante deve, também, deixar 
espaço ao fim da atividade para o esclarecimento 
de dúvidas, bem como promover o diálogo e a 
troca de conhecimento entre os próprios alunos.

Registrar o processo – Sugerir que os 
participantes registrem seu processo de criação, 
por meio de fotografias, enquanto desenvolvem 
o exercício na moulage. Isso permite que o mesmo 
possa ir testando diferentes possibilidades 
de manipular o tecido, sem perder o registro 
de algo que tenha sido desfeito, ajudando, 
inclusive, caso o participante deseje refazê-lo.

Acompanhar a atividade – Durante o 
desenvolvimento das atividades pelos alunos, 
é importante o acompanhamento do professor/
orientador, com o principal intuito de esclarecer 
as dúvidas dos participantes e garantir a fluidez 
do processo. Deve-se evitar qualquer juízo de 
valor a respeito das criações obtidas. É importante 
observar a qualidade dos moldes no que se 
refere a acabamentos, limpeza e coerência com 
a proposta, mas de forma alguma julgar se um 
trabalho é mais ou menos criativo. O ministrante 
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precisa conduzir a atividade de maneira que 
a experiência seja agradável, respeitando os 
resultados alcançados por cada participante, 
ressaltando os pontos positivos e motivando a 
experimentação.

Discutir os resultados – Como o processo 
de criação contempla uma grande quantidade 
de referências pessoais, além de associações de 
ideias muito particulares, é importante que os 
participantes apresentem os resultados dos tra-
balhos para o grupo, abrindo uma possibilidade 
de justificar suas escolhas e descrever resumida-
mente seu processo criativo. Para apresentar o 
desenvolvimento da proposta, cada participan-
te tem de organizar as etapas de seu processo 
criativo, o que pode levar a uma autoavaliação 
crítica. Cabe ao ministrante mediar essa etapa 
de maneira a permitir que todos tenham tempo 
para falar e que a discussão seja encaminhada 
de maneira saudável para todo o grupo.

Avaliar a atividade – Pode-se oferecer 
aos participantes um meio de avaliar a proposta 
e seus resultados. Com isso, o ministrante avalia 
a qualidade da atividade e recolhe informações 
para possíveis alterações e melhorias, em 
função do perfil do grupo. A sugestão é que 
seja pedido aos participantes que relatem em 
algumas linhas de texto, informalmente, um 
pouco da sua percepção sobre a atividade que 
acabaram de realizar.

Proposta de atividade

Com a finalidade de avaliar na prática 
as hipóteses levantadas neste trabalho, 
aplicou-se um experimento contemplando 
os procedimentos metodológicos apontados 
acima. Foi formatada uma atividade de 
criação em moulage em forma de workshop 
a ser desenvolvida com turmas de alunos e 
ex-alunos de cursos técnicos e de graduação, 
relacionados ao design de moda. A princípio, 
o exercício proposto consistia em manipular o 
tecido cortado em uma forma geométrica pré-
-definida, forma essa que deveria corresponder 
ao molde final, sendo o participante instruído 
para não subtrair nenhum pedaço de tecido 
enquanto trabalhasse no manequim. Dessa 
maneira, o participante precisaria criar uma 
peça de roupa, fazendo uso de drapeados, 
pregas, fendas, artifícios de manipulação de 
sua escolha no intuito de encontrar a melhor 
maneira de solucionar o desafio. No decorrer 
da aplicação dos workshops foram consideradas 
necessárias algumas mudanças no processo, 
considerando o feedback dos participantes. A 
experiência será apresentada detalhadamente 
a seguir. O título dado para a atividade foi 
Origamis vestíveis, fazendo referência à técnica 
oriental de dobraduras em papel. A figura 1 
ilustra o processo correspondente à atividade.

Figura 1 – Da esquerda para a direita, etapas do desenvolvimento do molde de uma blusa feminina a partir de um tecido cortado 
em triângulo.

Fonte: Acervo do autor.
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As atividades iniciaram-se com uma 
abordagem teórica sobre a criatividade como 
qualidade inerente a todo ser humano e a 
importância de ela ser praticada e desenvolvida. 
Também foram discutidas as condições da 
educação formal, possuidora de um perfil 
castrador da criação, e os possíveis reflexos dessa 
educação na capacidade criativa dos participantes 
que ali estavam. Após essa introdução, foram 
propostas as seguintes questões aos participantes: 
quais deles tinham afinidade com o desenho e o 
quanto isso influenciava em seu desenvolvimento 
criativo. Confirmando as hipóteses levantadas 
pelos autores desta pesquisa, a grande maioria 
dos participantes confessou não ter boas 
aptidões para o desenho e sofrer dificuldades em 
expressar suas ideias por meio de croquis. Muitos 
participantes, inclusive, já se encontravam em um 
grau avançado de desmotivação.

As diretrizes para a aplicação da 
atividade Origamis vestíveis foram reunidas no 
Quadro 1.

Aplicação e resultados

A atividade foi aplicada a 52 alunos, 
divididos em seis workshops com diferentes 
quantidades de participantes; a maior turma 
com dezessete participantes e a menor com 
quatro. Como o foco da atividade estava no 
próprio processo criativo, não foi exigido que os 
participantes tivessem conhecimentos prévios em 
modelagem de vestuário, tratando-se, em geral, 
de turmas com conhecimentos básicos. Apenas 
dois participantes nunca tinham tido contato 
com nenhuma técnica. Essa amostra possibilitou 
levantar dados comparativos relevantes para a 
análise dos resultados deste trabalho.

Quadro 1 – Ficha da atividade Origamis vestíveis

Ficha de atividade – processos criativos em moulage

Título Origamis vestíveis

Tempo Propõe-se uma média de três horas para o exercício, reservando um primeiro momento para a apresentação 
de material referencial e o tempo restante para a prática no manequim de moulage.

Objetivo O participante deve criar uma peça de vestuário na moulage, a partir de um pedaço de tecido em forma 
geométrica. 

Material Algodão cru de boa qualidade, máquina fotográfica (opcional, para registrar o processo), tesoura, alfinetes 
com cabeça, agulha e linha. Suporte: manequim de moulage.

Desafio

Os participantes iniciam a prática com um corte de tecido pré-determinado, que corresponde a uma forma 
geométrica básica. Esta forma não pode ser alterada durante a criação da peça, sendo permitido que se 
façam recortes, contanto que não subtraiam nenhuma parte do tecido. Os alunos são livres para fazerem 

qualquer tipo de peça e para manipularem o tecido das maneiras que acharem coerentes. Podem fazer uso 
de pences, pregas, franzidos, fendas e amarrações.

Resultados esperados
Espera-se que os participantes superem o travamento inicial de não pré-visualizarem suas criações e 

consigam desenvolver uma peça inteira na moulage. Ao terminarem, que seja possível retirar a peça do 
manequim, sem que haja grandes prejuízos na sua estrutura. Os alfinetes devem funcionar como costuras.

Referências a serem 
apresentadas

Apresenta-se referencial teórico e visual. Considerando esta atividade como a primeira experiência de 
uma turma em criação em moulage, propõe-se discutir a importância e a relevância do uso desta prática 
como alternativa para a expressão e criação de peças de vestuário. É interessante apresentar referenciais 

bibliográficos que afirmem a capacidade de criar como algo inerente ao ser humano, e seu desenvolvimento 
relacionado com a prática. Exemplificar com imagens de trabalhos de estilistas que possuem aderência com 

o tema proposto no desafio. O material pode ser apresentado em forma de vídeos, fotos ou ambos.

Fonte: Elaboração dos autores.
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Partindo dessa discussão, abordou-se 
a moulage como uma alternativa para expor 
as suas ideias, criando diretamente sobre o 
manequim e as vantagens desse processo. Para 
finalizar a parte teórica da atividade, foram 
apresentados os trabalhos de alguns estilistas 
que se destacam pelo design inovador de suas 
peças e pelo trabalho em moulage (Madeleine 
Vionnet; Alix Grés; Cristobal Balenciaga; Rei 
Kawakubo; Issey Miyake e Alexander McQueen). 
A princípio, havia uma preocupação dos 
autores desta pesquisa de que os participantes 
poderiam não mostrar interesse na explanação 
teórica que precede a prática. Porém, ocorreu 
exatamente o contrário, não só demonstraram 
muito interesse, como também interagiram 
nas discussões. Muitos participantes, inclusive, 
revelaram em seus depoimentos que a teoria foi 
de bastante relevância para o desenvolvimento 
da prática. Para inspirá-los nessa atividade, 
em específico, foram apresentados dois vídeos2 
de coleções que envolvem o mesmo processo 
criativo que iriam experimentar.

Ao final da introdução teórica, fo-
ram passadas as instruções para a prática dos 
“Origamis vestíveis”. Optou-se por trabalhar 
com algodão cru de boa qualidade, para que o 
tecido não fosse um agente limitador do pro-
cesso. É importante nesses primeiros contatos 
com a experimentação da criação em moula-
ge, eliminar empecilhos desnecessários para a 
prática. O uso de um bom manequim e melhor 
matéria-prima podem contribuir para o exer-
cício fluir de maneira mais satisfatória. Dessa 
maneira, quando o participante se familiarizar 
com a experiência, será possível diversificar o 
experimento fazendo-se uso de materiais diver-
sos (plástico, papel, couro...) e, até mesmo, re-
modelando o manequim com a técnica da bour-
rage, assim definida por Yamashita:

A técnica trata do estofamento e preenchi-
mento do busto, moldando o seu formato e 

2- Disponíveis em: <https://www.youtube.com/watch?v=n7-ZXVXcwO0>; 
<https://www.youtube.com/watch?v=_u2DL3CUJsw>, respectivamente.  
Acesso em: 18 fev. 2013.

colocando-o nas medidas do corpo vivo do 
qual será o representante, [...]. A execução da 
bourrage está intrinsecamente ligada ao pro-
cesso de criação, na consecução do conceito 
trabalhado, volume e caimento, principal-
mente quando não está vinculada às formas 
naturais de um corpo vivo e às tendências de 
mercado. (YAMASHITA, 2008, p. 5).

Ainda sobre tornar esse processo criati-
vo mais agradável, é importante acrescentar a 
necessidade de se criar uma boa atmosfera para 
a prática. Nesse sentido, pode-se considerar a 
imensa relevância do uso de música durante 
o exercício. No caso do experimento referido 
neste artigo, foi possível visualizar importan-
tes diferenças nas características das salas nas 
quais não foi usado esse recurso. Nas duas tur-
mas onde não foi permitido o uso de música, 
observou-se que, em geral, os participantes se 
apresentaram mais inquietos e menos concen-
trados, sendo necessárias várias intervenções 
do ministrante na tentativa de destravar o pro-
cesso, o que, aparentemente, influenciou direta-
mente nos resultados.

Nas salas com música, os participantes 
terminaram seus exercícios mais rapidamente e os 
resultados apresentaram uma carga de inovação 
e personalidade mais expressiva. Estas são 
observações subjetivas dos autores, aqui citadas 
por serem consideradas de alguma relevância 
para a pesquisa, mas não correspondem a dados 
conclusivos, uma vez que seriam necessários 
mais estudos e observações para se avaliarem 
esses aspectos. O estilo de musica escolhido para 
contribuir na ambientação para a atividade foi 
instrumental contemporâneo (Yann Tiersen, 
Ólafur Arnalds, Nils Frahm e Sigur Rós).

Também foi permitido que os partici-
pantes ouvissem música de sua escolha em seus 
próprios aparelhos, com fones de ouvidos. É im-
portante salientarmos que o som deve estar em 
baixo volume, para não atrapalhar nas orienta-
ções que são dadas durante o acompanhamento 
do processo dos participantes. No decorrer de 
toda a atividade, os participantes são instruídos 
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a terem atenção com as partes que, normalmen-
te, não estão presentes no manequim de moula-
ge, como cabeça e membros, a fim de não cria-
rem uma peça que não possa vestir um corpo 
padrão. Também são orientados sobre a maneira 
correta de prender os alfinetes, tecido no tecido, 
usando a plataforma apenas como suporte, para 
que consigam retirar a peça do manequim ao fim 
da prática, possibilitando analisar o seu compor-
tamento fora da plataforma de três dimensões e, 
até mesmo, experimentá-la em um corpo real.

Nos quatro primeiros workshops, permi-
tiu-se que cada participante escolhesse a forma 
geométrica com a qual gostaria de trabalhar. 
Nesse caso, percebeu-se que, aproximadamen-
te, 90% dos participantes optaram pela forma 
retangular. Observou-se que os participantes 
acreditavam ser mais fácil, inclusive, cortar 

esta forma, aproveitando a própria largura do 
tecido. Apesar de a grande maioria ter usado a 
base retangular como ponto de partida para as 
criações, os participantes alcançaram resulta-
dos bastante diversos e interessantes em termos 
criativos (figura 2). Partindo dessas observações, 
decidiu-se por realizar algumas modificações a 
serem aplicadas nos exercícios posteriores.

No quinto workshop foi adotada a estratégia 
de definir previamente a forma e medidas do 
tecido a serem adotadas por todos os participantes 
para que, dessa maneira, eles pudessem observar 
o quanto uma única forma pode gerar uma 
infinidade de resultados. Essa intervenção 
também possibilitou a experimentação de outras 
formas pelos participantes e aumentou o controle 
do ministrante sobre todo o processo, melhorando 
o desenvolvimento da atividade. Essa experiência 

Fonte: Acervo próprio

Figura 2 – Peças desenvolvidas pelos participantes dos workshops.
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contribuiu tanto para aumentar a confiança por 
parte dos participantes nesse processo criativo, 
como também para ampliar o acervo de ideias. 
Os participantes eram sempre aconselhados a 
fotografar o seu processo e também a observar os 
trabalhos em volta, possibilitando a aprendizagem 
com as experiências dos outros.

No sexto e último workshop, que durou 
dois dias, com quatro horas de prática cada, 
além da estratégia de delimitar a mesma forma 
e medidas do tecido para todos, também foram 
adotados outros procedimentos que resultaram em 
ótimos desdobramentos para a mesma atividade. 
Por contar com mais tempo, foi possível aplicar 
a prática três vezes, sendo duas no primeiro 
dia. Para dar maior dinamicidade à atividade e 
promover a experimentação de diferentes graus de 
dificuldade, foram realizadas algumas mudanças. 
Para cada prática, foi determinada uma forma 
básica diferente, começando com o retângulo, 
depois o triângulo e, por fim, uma circunferência.

Com o retângulo, foi pedido que os par-
ticipantes não cortassem o tecido em hipóte-
se alguma, devendo obter uma peça de roupa 
apenas fazendo uso da manipulação do tecido 
sobre o manequim. Com o triângulo, além da 
manipulação, podiam fazer uso de recortes, 
contanto que não se retirasse nenhuma parte 
do tecido. Nesta prática, os participantes já de-
veriam inserir algum recorte aleatório no mol-
de, antes mesmo de levarem o tecido ao mane-
quim. Com a circunferência, foi proposto, além 
das regras do segundo exercício, um tema, que 
serviria para nortear a criação.

Na atividade, foi possível notar que a 
forma que serviu de ponto de partida para o 
exercício de criação não influenciou diretamente 
nos resultados finais das peças criadas. De fato, 
o que se observa é que os resultados do processo 
de criação estão muito mais relacionados com 
a personalidade criativa de cada indivíduo. Esta 
característica pode ser visualizada na figura 3.

Figura 3 – Peças de um mesmo participante, cada uma partindo de um tecido em uma forma geométrica diferente (retângulo, 
triângulo e círculo, da esquerda para a direita).

Fonte: Acervo próprio
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Quase a totalidade dos participantes 
conseguiu concluir os exercícios propostos em 
uma hora e meia de prática, em média. Mesmo 
os participantes que nunca tinham tido contato 
com a moulage ou técnica nenhuma de modela-
gem não apresentaram dificuldades relevantes, 
se comparados ao restante dos envolvidos.

Conclusão

Levando-se em conta os resultados 
obtidos neste experimento, no qual se observou 
um elevado nível de satisfação dos participantes 
e considerando a carência de material de apoio 
para o exercício de atividades desse gênero em 
sala de aula, os autores deste artigo ressaltam 
a relevância das informações aqui abordadas, 
mesmo se tratando de uma amostra de pouco 
mais de cinquenta participantes. É importante 
salientar que o intuito principal deste artigo 
é discutir e incentivar a experimentação de 
processos criativos no âmbito da educação 
universitária, de maneira integrada e contínua, 
adequando-se as demandas do meio e criando 
a estrutura necessária para que estas atividades 
façam parte da realidade dos cursos e não 
continuem sendo tratadas como experiências 
pontuais e de menos importância.

Durante todo o processo de aplicação 
das atividades com os participantes, foi 
possível visualizar o uso satisfatório da 
moulage como meio de expressão de ideias em 
vestuário, meio para a criação. Ao fim de cada 
atividade, os participantes não só aprendiam 

enquanto executavam seus próprios trabalhos, 
como também aprendiam uns com os outros, 
ampliando seus acervos de conhecimento.

Os resultados desta pesquisa apontam que 
a criação em moulage poderia ser mais explorada 
nos cursos voltados para profissionais da área 
de moda, como motivadora do conhecimento. 
Durante as atividades propostas, percebeu-se a 
grande satisfação que os participantes tiveram 
ao se surpreenderem com as suas próprias 
criações. Outro fator relevante a ser considerado 
é o elevado grau de concentração e motivação 
deles enquanto executavam os exercícios. A 
criação em moulage pode ser um meio para 
pensarmos uma nova postura perante a formação 
dos profissionais de moda, mais coerente com 
o que, atualmente, se espera de uma educação 
de ponta, pautada em valores humanos e nas 
potencialidades de cada indivíduo, preparando 
os alunos para o mundo que vai exigir deles 
não só o conhecimento técnico, mas também a 
capacidade de adaptação e improvisação.

O perfil do potencial profissional de 
sucesso, atualmente, é aquele indivíduo que 
aprendeu pelos caminhos da vida a pensar por 
si só, a desvelar o mundo com os próprios olhos 
e a usar o conhecimento como um mediador de 
novas descobertas e não como a finalidade do 
aprendizado em si. É preciso que olhemos para 
essa realidade agora, para desenvolver esses 
preceitos na educação do presente e esperarmos 
que as consequências dessa postura mais 
consciente reflitam num futuro próspero para a 
nossa educação.
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Resumo

Este trabalho procura realizar um diálogo entre o pensamento 
do filósofo e educador brasileiro Dermeval Saviani e os 
estudos sobre a educação em museus e centros de ciências. 
Primeiramente, investigamos o desenvolvimento histórico 
dessas instituições para, em seguida, analisarmos, nas obras de 
Saviani, menções às formas não escolares de educação. A partir 
dos textos do educador brasileiro, e considerando os diferentes 
sentidos que a literatura confere às expressões educação 
informal e educação não formal, propõe-se que as modalidades 
de educação sejam situadas entre as categorias sistematizada / 
assistemática e escolar / não escolar. Assim, compreendendo-
se a educação museal como uma modalidade de educação 
não escolar que vem se sistematizando, e a especificidade dos 
museus frente aos conceitos de conhecimento e cultura, são 
comentadas algumas possibilidades para que tais instituições 
colaborem para a democratização do saber, complementando 
e valorizando a educação científica escolar. Em acordo com 
a concepção crítica de Saviani, considera-se que os museus e 
centros de ciências, no estabelecimento de ações educativas, 
possam contribuir para a elevação da qualidade do ensino de 
ciências, estabelecendo uma relação comunicativa entre os 
saberes museais e os saberes escolares. Dessa maneira, não se 
dissolvem nem a especificidade da instituição museal enquanto 
guardiã do patrimônio da humanidade, nem a especificidade da 
escola enquanto transmissora da cultura para as novas gerações.
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Abstract

This work aims to conduct a dialogue between the thoughts of 
Brazilian philosopher and educator Dermeval Saviani and 
studies about education in science museums and centers. Firstly, 
we investigate the historical development of these institutions, 
and then analyze mentions to non-school forms of education in 
Saviani’s works. Based on the writings of this Brazilian educator, 
and considering the different meanings that the literature assigns 
to informal education and non-formal education, we propose 
to situate education modalities between the systematized/ 
unsystematic and school/non-school categories. Thus, by 
understanding museum education as a modality of non-school 
education that is becoming systematized, and the specificity of 
museums concerning the concepts of knowledge and culture, we 
comment on some possibilities for these institutions to collaborate 
in making knowledge democratic, thus complementing and valuing 
school science education. In line with Saviani’s critical position, we 
consider that, as science museums and centers establish education 
actions, they could contribute to improve the quality of science 
teaching by establishing a communicative relationship between 
museum knowledge and school knowledge. Thus, the specificity 
of the museum institution as the guardian of human heritage is 
not dissolved, nor is the specificity of school as the transmitter of 
culture to new generations.
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Introdução

Cogitou-se, inicialmente, intitular 
este artigo “A pedagogia histórico-crítica e a 
educação em museus de ciências”. Com efeito, 
é impossível dissociar o nome do educador e 
filósofo brasileiro Dermeval Saviani (nascido 
em 1943) da tendência pedagógica por ele 
formulada a partir de 1979 – tendência esta, 
por sua vez, fundamentada no materialismo 
histórico e dialético e, assim, definida pelo 
próprio Saviani como uma pedagogia socialista 
de inspiração marxista.

Conforme progredimos em nossos estudos, 
no entanto, ficou evidente a impropriedade do 
título vislumbrado para o trabalho. Afinal, o 
conjunto de textos de Saviani – e de demais 
autores que vêm colaborando para o contínuo 
desenvolvimento da pedagogia histórico-
crítica – demonstra de forma inequívoca que 
sua preocupação se dirige, precipuamente, para 
a educação em sua forma escolar; a educação 
em museus não é, em momento algum de sua 
produção, objeto de considerações.

Assim, pareceu-nos mais apropriado tratar 
aqui não da pedagogia histórico-crítica em si, e de 
suas contribuições para a análise do fenômeno 
da educação museal, mas do pensamento de 
Dermeval Saviani sobre aspectos que poderiam 
concorrer para um entendimento dos processos 
educativos sediados ou desencadeados pelos 
museus e centros de ciências.

Como veremos, se os textos mais 
associados à apresentação da pedagogia 
histórico-crítica (notadamente, o livro Pedagogia 
histórico-crítica: primeiras aproximações) 
dispõem sim de elementos relevantes para 
se discutir a educação em museus, eles serão 
também insuficientes para a consecução deste 
objetivo. Teremos de analisar outras produções 
de Saviani, pressupondo que o conjunto de suas 
publicações constitui uma totalidade sólida e 
coerente, apesar de dirigida a aspectos bastante 
diversificados do processo educativo.

Antes de tudo, será preciso apresentar 
em uma perspectiva histórica o que se entende 

por “museus”. Este termo, na atualidade, 
compreende um leque variado de instituições, 
e somente a partir de um olhar histórico 
será possível distinguir sua especificidade 
em relação aos conceitos de conhecimento 
e cultura – conceitos-chave, também, para a 
educação escolar.

O desenvolvimento histórico dos 
museus e centros de ciências

Devemos alertar o leitor de que, apesar 
de conduzirmos a discussão, a partir de agora, 
concentrando-nos nos museus e centros de 
ciências, os eventos aqui narrados encontram 
seus análogos nas instituições dedicadas a 
outros interesses, como as artes e a história, 
e o recorte realizado não prejudicará e 
caracterização histórica dos museus em geral.

Gaspar (1993) lembra que o hábito de 
colecionar objetos remonta à pré-história, 
tendo sobrevivido também nas antigas 
sociedades greco-romanas. Aristóteles é 
reconhecido como um dos maiores nomes da 
filosofia ocidental, mas muitos se esquecem 
de sua importância no campo do que seriam 
hoje as ciências naturais, e algumas das 
primeiras taxonomias de seres vivos, de sua 
autoria, poderiam não ter sido possíveis sem 
a formação de suas coleções de espécimes. 
Provavelmente, foi a partir de tais repositórios 
particulares, com fins de pesquisa, que vieram 
a se constituir as primeiras instituições 
dedicadas a compartilhar estes acervos com o 
grande público, em séculos seguintes.

Localiza-se também na cultura helenística 
a origem do próprio termo “museu”: templo 
ou santuário das musas, local de inspiração, 
meditação, erudição. O Mouseion de Alexandria 
(século III a.C.), talvez a primeira instituição a 
receber essa denominação, era, ainda segundo 
o trabalho de Gaspar, uma entidade de ensino 
e pesquisa, semelhante às atuais universidades.

Observa-se, portanto, que desde suas 
origens, a principal finalidade dos museus foi 
a produção de conhecimento. A preservação – e, 
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posteriormente, a exposição – de artefatos 
naturais ou artificiais se dispunha em 
função, prioritariamente, do empreendimento 
investigativo.

Com o passar do tempo, a formação 
de coleções, de atividade-meio, se tornou 
ela mesma uma atividade-fim dos museus. 
Esse processo tem início na Idade Média, 
com a constituição de coleções pessoais de 
riquezas por parte da nobreza, e perdura até a 
Renascença, quando a efervescência cultural da 
época eleva os acervos particulares à condição 
de objetos de apreço estético. Mais do que 
isso: ostentar riquezas e obras de arte se torna 
uma mostra de domínio da cultura erudita, o 
que contribui para a acelerada publicização 
das coleções. Cria-se o objeto expositivo. Para 
Gaspar, a palavra “museu” é redescoberta, para 
designar os locais de exposição das coleções, 
aludindo ao ambiente literário e reflexivo do 
museu helenístico.

Uma outra historiografia dos museus e 
centros de ciências observaria que, em diferentes 
períodos, essas instituições desenvolveram 
características também peculiares, podendo-
se falar em sucessivas “gerações” de museus, 
como propõe McManus (1992).

Assim, uma primeira geração seria 
iniciada com os chamados “gabinetes de 
curiosidades” – os próprios acervos da nobreza, 
de que falamos. De meros almoxarifados e 
amontoados de objetos, os gabinetes vão 
progressivamente adotando critérios de 
organização: as pinturas separadas dos animais 
empalhados; estes, separados conforme o 
porte e, posteriormente, de acordo com os 
conhecimentos em sistemática e taxonomia. 
Mas é a heterogeneidade de seus objetos o 
que melhor caracteriza essas coleções, típicas 
do século XVII, fazendo com que a palavra 
“museu”, já usada para se referir a elas, possa 
ser sinônimo de “almoxarifado”, como já 
afirmamos, ou mesmo de “santuário”. É a partir 
do século seguinte que esses acervos, já mais 
organizados, se identificam com repositórios 
para a investigação científica, recuperando o 

sentido tradicional do termo “museu”. Surgem 
os museus de história natural e a visitação 
pública, antes indesejável, vai se impondo como 
uma necessidade. No século XIX, o museu de 
história natural já é uma instituição essencial 
para a investigação científica. O Iluminismo 
retoma o apreço renascentista pela ciência, e por 
toda a Europa proliferam os acervos de objetos 
naturais, de origem biológica ou geológica, 
organizados para facilitar a pesquisa.

A segunda geração de museus, que 
se inicia no século XIX, reflete o entusiasmo 
diante dos progressos da Revolução Industrial. 
Sendo verdadeiras “vitrines de avanços”, 
estes espaços procuravam retratar e expor os 
objetos associados à vanguarda da ciência e da 
tecnologia de então. Há uma descontinuidade 
deste momento em relação àquele da primeira 
geração: o museu é agora um local aberto para 
a visitação, entendendo-se que os objetos em 
exposição podem servir não apenas ao trabalho 
dos especialistas em ciência, mas também para 
a educação do público. Valente e Marandino 
(2003) afirmam que esses museus viriam a 
atender à crescente necessidade de informar a 
população sobre os emergentes conceitos em 
ciência de então – o evolucionismo, por exemplo 
–, ao mesmo tempo em que contribuíam para 
atenuar o isolamento da comunidade científica 
em relação à sociedade como um todo. Cazelli, 
Marandino e Studart (2003) notam que este 
é o momento em que a questão da educação 
científica é reconhecida como pertencente 
não apenas ao âmbito escolar, deslocando-se 
para esferas mais amplas, o que atribuiu uma 
nova responsabilidade ao museu. Assim, se 
os primeiros museus se organizavam em prol 
da pesquisa, a necessidade de laboratórios 
especializados acabou por enfraquecer esse 
objetivo, e a principal função museal acabou 
por se deslocar para a área educacional.

É então que surgem os primeiros mu-
seus interativos, isto é, aqueles que previam a 
possibilidade de o visitante tocar ou manipular 
os objetos expositivos. Será esta a característi-
ca marcante dos museus da terceira geração. A 
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tendência à interatividade se firma em meados 
do século XX, acompanhando o movimento pe-
dagógico que redundaria no escolanovismo. Da 
mesma maneira que no âmbito educacional se 
questionava a pedagogia tradicional, com sua 
ênfase no professor e no ensino, propondo-se 
a centralidade do aluno e da aprendizagem, a 
filosofia orientadora das exposições buscava 
reduzir a ênfase no objeto, fazendo do visitante 
um “protagonista”. A presença mais acentuada 
de aparatos e exposições baseados no push-
-button faz dessa geração uma radicalização 
da anterior, de acordo com Gaspar (2006). Mas 
essa não é a única característica distintiva dos 
novos museus. Junto da interatividade, promo-
ve-se certa “dessacralização” dos objetos e das 
coleções, nas palavras de Ruiz (2003), conforme 
citado também por Gaspar. O objeto expositivo 
já não é um valor em si: serve a uma ideia. 
Valente e Marandino (2003), apresentando as 
conclusões de Lourenço (2000), que citam, fa-
lam de diferentes categorias de objetos exposi-
tivos: os científicos, produzidos no âmbito da 
investigação; os pedagógicos, concebidos para 
o ensino de conceitos; e os objetos para a po-
pularização da ciência, que buscam difundir a 
ciência para amplas audiências. Ora, na terceira 
geração será essa última categoria a privilegia-
da para a concepção das exposições.

A tipologia de McManus não determina 
um padrão linear de sucessão de museus de 
ciências do século XVI ao XX; pelo contrário, 
entende que nenhuma geração deixou de ser 
representada por novas instituições ao longo 
desta história, sendo que atualmente um 
mesmo museu pode apresentar características 
das três gerações. Ainda, vale dizer que o 
percurso histórico apresentado nesta seção é 
apenas esquemático, e ignora a complexidade 
de diversas instituições museais surgidas da 
Antiguidade clássica à contemporaneidade. O 
essencial a ser apreendido do desenvolvimento 
histórico dos museus e centros de ciências 
é que ao longo dos séculos incorporou-se, 
como papel social de tais instituições, além da 
pesquisa, a educação, num primeiro momento, 

seguida da comunicação de saberes para 
amplas audiências.

Uma primeira aproximação: 
declarações de Saviani sobre a educação 
“não escolar”

Como afirmamos, a pedagogia proposta 
por Saviani toma a educação escolar como 
preocupação central. A especificidade da escola 
reside na transmissão do saber para que as 
novas gerações se apropriem das conquistas 
históricas do ser humano, compreendendo-se 
o trabalho educativo como “o ato de produzir, 
direta e intencionalmente, em cada indivíduo 
singular, a humanidade que é produzida 
histórica e coletivamente pelo conjunto dos 
homens” (SAVIANI, 2008, p. 7).

Se desejamos acessar o pensamento 
de Saviani a respeito da educação em outros 
espaços que não a escola, teremos de fazê-lo 
através de suas considerações sobre a própria 
educação escolar. No texto “A pedagogia 
histórico-crítica e a educação escolar” (SAVIANI, 
2008) é Saviani mesmo quem adverte:

[...] na sociedade atual, pode-se perceber 
que já não é possível compreender a 
educação sem a escola, porque a escola 
é a forma dominante e principal da 
educação. Assim, para compreender-se 
as diferentes modalidades de educação, 
exige-se a compreensão da escola. 
Em contrapartida, a escola pode ser 
compreendida independentemente 
das demais modalidades de educação 
(SAVIANI, 2008, p. 102-103).

Cientes dessa indicação, realizamos 
uma análise da obra de Dermeval Saviani, 
procurando por declarações sobre as formas 
não escolares de educação, que incluem a 
educação em museus. Assim, estruturamos 
esta investigação como uma pesquisa 
bibliográfica, apresentando as seguintes 
etapas (GIL, 1999):
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leitura exploratória: realizamos a leitura 
da obra de Dermeval Saviani, observando que 
suas principais teses foram registradas na forma 
de livros (por exemplo, em obras que compilaram 
seus trabalhos científicos de maior repercussão 
nos meios acadêmico e educacional);

leitura seletiva: finda a etapa exploratória, 
observamos que o conjunto da obra de Saviani se 
estrutura, grosso modo, em dois subconjuntos. O 
primeiro é o de livros dedicados à historiografia 
das práticas e ideias pedagógicas brasileiras ou 
a comentários sobre momentos importantes da 
educação nacional (por exemplo, A nova lei 
da educação: trajetória, limites e perspectivas 
e História das ideias pedagógicas no Brasil). O 
segundo aglomera seus textos sobre filosofia da 
educação, como Escola e democracia e Pedagogia 
histórico-crítica: primeiras aproximações. Foi 
nesse subconjunto que encontramos as principais 
menções do autor às modalidades não escolares 
de educação, e assim constituiu-se nosso corpus;

leitura analítica: sumarizando as fontes 
bibliográficas, observamos ser possível ordenar 
o pensamento de Saviani sobre as formas 
não escolares de educação a partir das obras 
Educação: do senso comum à consciência 
filosófica, Pedagogia histórico-crítica: primeiras 
aproximações e Educação brasileira: estrutura e 
sistema, com pequenas contribuições dispersas 
por outros textos, como veremos.

Iniciando pelo livro Educação: do senso 
comum à consciência filosófica (SAVIANI, 
2009, p. 60), cuja primeira edição data de 1980, 
Saviani fala sobre a presença de uma “educação 
difusa e indiferenciada em todos os setores da 
sociedade”:

[...] as pessoas comunicam-se tendo em 
vista objetivos que não o de educar e, no 
entanto, educam e educam-se. Trata-se, 
aí, da educação assistemática [...]; ocorre 
uma atividade educacional, mas ao nível 
da consciência irrefletida, portanto, não 
intencional, ou seja, concomitantemente a 
uma outra atividade, esta sim desenvolvida 
de modo intencional. Quando educar 

passa a ser objeto explícito da atenção, 
desenvolvendo-se uma ação educativa 
intencional, então se tem a educação 
sistematizada. (SAVIANI, 2009, p. 60).

Num capítulo mais adiante, serão 
distinguidas três formas de educação 
desenvolvidas na sociedade contemporânea: 
a educação escolar, a educação difusa e a 
educação popular:

A educação escolar corresponde à cultura 
erudita. Rege-se pelos padrões eruditos, sua 
finalidade é formar o homem “culto” no 
sentido erudito da palavra, seu conteúdo e 
sua forma são eruditos; é, enfim, o principal 
meio de difusão da “cultura erudita”. Aquilo 
que chamamos, na falta de uma expressão 
mais adequada, de “educação difusa” 
corresponde à “cultura de massa”. Participa 
praticamente de todas as características da 
referida “cultura” de tal modo que se pode 
mesmo dizer que se identifica com ela. Seu 
principal instrumento de difusão são os 
meios de comunicação de massa. Enfim, a 
educação popular corresponde à “cultura 
popular”. (SAVIANI, 2009, p. 101).

Saviani, no entanto, faz uma ressalva 
importante ao estabelecimento desse 
paralelismo entre educação e cultura:

Com efeito, ele só seria plenamente válido 
ao nível da educação assistemática; mas aí 
educação e cultura se identificam. No plano 
da educação sistematizada [...] a situação é 
mais complexa, as mediações multiplicam-
se, as diferentes “culturas” cruzam-se. 
Com efeito, a educação sistematizada, via 
de regra, é uma atividade que se dirige ao 
outro: a outra geração, a outra classe social, 
a outra cultura. Supõe, portanto, uma 
heterogeneidade real e uma homogeneidade 
possível; uma desigualdade no ponto 
de partida e uma igualdade no ponto de 
chegada. (SAVIANI, 2009, p. 101).
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Encontraremos novas menções a estas 
outras modalidades de educação em Pedagogia 
Histórico-Crítica: primeiras aproximações 
(SAVIANI, 2008), especificamente no texto 
que mencionamos há pouco, “A pedagogia 
histórico-crítica e a educação escolar”. Após 
narrar o aparecimento de diferentes concepções 
educacionais ao longo da história, até o momento 
em que elabora sua própria pedagogia, Saviani 
apresenta o seguinte paradoxo da atualidade: 
de um lado, exige-se a ampliação da educação 
escolar, tanto em termos de anos passados 
na escola, quanto em termos da jornada 
diária dos estudantes; de outro, advoga-se 
pela não exclusividade da escola enquanto 
instituição responsável por educar. Essas duas 
reivindicações se chocam como resultado de 
uma contradição mais fundamental, aquela 
inerente ao modo de produção capitalista, em 
que o desenvolvimento cada vez maior das 
forças produtivas, visando-se à acumulação 
privada do capital, acaba exigindo a própria 
socialização dos meios de produção e, por 
conseguinte, do saber. Acrescenta o autor:

[...] afirma-se que não é só através dela que 
se educa; educa-se através de múltiplas 
formas, através de outras instituições, 
como os partidos, os sindicatos, associações 
de bairro, associações religiosas, através 
de relações informais, da convivência, 
dos meios de comunicação de massa [...]. 
Portanto, há múltiplas formas de educação, 
entre as quais se situa a escolar. Segundo 
essa tendência, a escola não é a única nem 
mesmo a principal forma de educar; há, até 
mesmo, aqueles que consideram a escola 
negativa, do ponto de vista educacional, 
o que foi formulado explicitamente 
pela proposta de desescolarização, cujo 
principal mentor foi Ivan Illich. (SAVIANI, 
2008, p. 97).

E a partir dessa consideração, Saviani ressalta 
a atual subordinação de todas as modalidades da 
educação ao próprio ensino escolar:

A educação escolar é simplesmente a edu-
cação; já as outras modalidades são sempre 
definidas pela via negativa. Referimo-nos a 
elas através de denominações como educa-
ção não-escolar, não-formal, informal, ex-
tra-escolar. Portanto, a referência de análise, 
isto é, o parâmetro para se considerarem as 
outras modalidades de educação, é a própria 
educação escolar. (SAVIANI, 2008, p. 98),

Outra passagem em que Saviani se refere 
a modalidades não escolares de educação pode 
ser encontrada na sua fala durante o Simpósio de 
Marília1. Diante da seguinte questão da plateia,

Professor, de que forma a educação 
informal pode contribuir para a elevação 
cultural das massas, principalmente aquelas 
marginalizadas do processo de produção 
material e que afluem aos grandes centros 
urbanos, invadindo áreas periféricas e que 
não oferecem o mínimo de condições de 
vida? (SAVIANI, 1994, p. 274).

Saviani – que, além da educação informal, 
se refere a outras expressões, como educação 
extra-escolar, não escolar, assistemática, não 
formal, não institucionalizada – responde:

[a] educação informal é uma manifestação 
do fenômeno educativo que, embora 
tenha sido suplantada pela educação 
formal, pela educação escolarizada, nem 
por isso desapareceu. Ela está presente 
no nosso contexto, e, nesse sentido, ela 
pode ser acionada, ela pode ser utilizada 
como um instrumento em função dos 
objetivos mais amplos da educação. 
Mas eu entendo que isso irá ocorrer em 
articulação com a escola e, via de regra, 
de maneira subordinada à forma escolar, 
a tal ponto que se as duas modalidades 
entrarem em conflito, então é preciso 

1- Evento que celebrou as contribuições de Saviani para o campo 
pedagógico brasileiro, registrado no livro Dermeval Saviani e a educação 
brasileira: o Simpósio de Marília
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decidir-se pela principal. (SAVIANI, 
1994, p. 286).

Finalmente, encontramos mais 
comentários sobre o tema em Educação em 
diálogo (SAVIANI, 2011), uma coletânea de 
entrevistas concedidas por Saviani a diversos 
veículos. Mais especificamente, trata-se do 
capítulo “A educação fora da escola”, que 
praticamente repete as considerações anteriores 
do autor, que já expusemos.

Em síntese, Saviani, em diversos 
momentos de sua obra, enaltece a importância da 
educação escolar na sociedade contemporânea, 
embora reconheça o papel que outras 
instituições, além da escola, desempenham no 
processo de formação humana.

Além da distinção entre educação escolar 
e educação não escolar, os fragmentos acima 
mencionam outros dois termos: educação 
sistematizada e educação assistemática. Antes 
de avançarmos para a próxima seção, convém 
investigarmos o que o pai da pedagogia 
histórico-crítica entende por esses conceitos.

No primeiro livro de Saviani, Educação 
brasileira: estrutura e sistema (SAVIANI, 
1975), consta um estudo do sentido da palavra 
sistema no âmbito educacional. Antes, faz-se 
sua distinção da palavra estrutura, visto que 
ambas, na história da legislação educacional 
brasileira, aparecem diversas vezes como 
sinônimas ou envoltas em grandes imprecisões 
terminológicas:

A estrutura implica [...] a própria textura da 
realidade; indica a forma como as coisas se 
entrelaçam entre si, independentemente do 
homem e, às vezes, envolvendo o homem 
(como no caso das estruturas sociais, 
políticas, econômicas, educacionais, etc.). 
O sistema implica uma ordem que o homem 
impõe à realidade. Entenda-se, porém: não 
se trata de criar a realidade. O homem sofre 
a ação das estruturas, mas, na medida em 
que toma consciência dessa ação, ele é 
capaz de manipular a sua força, agindo 

sobre a estrutura de modo a lhe atribuir 
um sentido. (SAVIANI, 1975, p. 76).

Em um texto da mesma época (1974), 
intitulado “Estruturalismo e educação 
brasileira” e registrado em Educação: do senso 
comum à consciência filosófica (SAVIANI, 2009, 
p. 141-154), Saviani dedica grande espaço à 
questão, partindo de um estudo etimológico 
da palavra estrutura e chegando aos seguintes 
resultados: primeiramente, a estrutura é 
constituída por dois níveis, a infraestrutura, 
isto é, “a realidade concreta no seu sentido mais 
próprio e imediato” (SAVIANI, 2009, p. 149), e a 
supraestrutura, ou seja, “esquemas construídos 
pelos homens por exigência do processo de 
produção de sua existência”, sendo “produtos 
objetivos, caracterizando-se como componentes 
da cultura” (SAVIANI, 2009, p. 149); esses dois 
níveis compartilham um atributo comum, que é 
a inintencionalidade, pois não são produzidos 
de modo intencional e refletido; a estrutura se 
apresenta como um conceito oposto ao conceito 
de sistema, pelo fato de este implicar a ação 
intencional; e, finalmente, como consequência, 
o sistema implica práxis, tomada como unidade 
entre teoria e prática. Assim,

“Sistema” é uma organização objetiva 
resultante da atividade sistematizadora 
que se dirige à realização de objetivos 
comuns. É, pois, um produto da práxis 
intencional comum. [...] Quem faz o 
sistema são os homens quando assumem a 
teoria na sua práxis. E quem faz o sistema 
educacional são os educadores quando 
assumem a teoria na sua práxis educativa 
[...] (SAVIANI, 2009, p. 149).

O raciocínio é complementado com o 
seguinte jogo de palavras:

[...] enquanto a estrutura se apresenta 
como um “sistema” que o homem não 
fez (ou fez sem o saber), o sistema pode 
ser comparado a uma “estrutura” que o 
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homem faz e sabe que o faz. Note-se que 
no segundo caso o verbo foi utilizado 
no presente e não foi por acaso; é 
preciso atuar de modo sistematizado 
no sistema educacional; caso contrário, 
ele tenderá a distanciar-se dos objetivos 
humanos, caracterizando-se, agora 
sim, especificamente como estrutura 
(resultado comum inintencional de 
práxis intencionais individuais). 
(SAVIANI, 2009, p. 150).

Voltando a Educação brasileira: estrutura 
e sistema, Saviani parafraseia Jean-Paul Sartre, 
explicando: “o que foi feito do homem são as 
estruturas; o que ele faz (daquilo que fizeram 
dele) é o sistema” (SAVIANI, 1975, p. 77). Na 
mesma obra, encontramos também a seguinte 
definição: “Sistema é a unidade de vários 
elementos intencionalmente reunidos, de modo 
a formar um conjunto coerente e operante” 
(SAVIANI, 1975, p. 75). Pouco antes, Saviani 
esclarece:

O ato de sistematizar, uma vez que pres-
supõe a consciência refletida, é um ato 
intencional. Isto significa que, ao realizá-
-lo, o homem mantém em sua consciência 
um objetivo que lhe dá sentido: em outros 
termos, trata-se de um ato que concreti-
za um projeto prévio. Este caráter inten-
cional não basta, entretanto, para definir 
a sistematização. Esta implica também 
uma multiplicidade de elementos que 
precisam ser ordenados, unificados [...]. 
Sistematizar é, pois, dar, intencionalmen-
te, unidade à multiplicidade. E o resultado 
obtido, eis o que se chama sistema. Este 
é, então, produzido pelo homem a partir 
de elementos que não são produzidos por 
ele, mas que se-lhe oferecem na sua situ-
ação existencial. E como esses elementos, 
ao serem reunidos, não perdem a sua es-
pecificidade, o que garante a unidade é 
a relação de coerência que se estabelece 
entre os mesmos. (SAVIANI, 1975, p. 72).

Se o sistema engloba as categorias 
intencionalidade, unidade, variedade, coerência 
interna e coerência externa (SAVIANI, 1975, 
p. 72), o que seria, então, educar de modo 
sistematizado? Para Saviani, o homem é capaz 
disso quando (SAVIANI, 1975, p. 78):

a) toma consciência da situação 
(estrutura educacional);

b) capta os seus problemas;
c) reflete sobre eles;
d) formula-os em termos de objetivos 

realizáveis;
e) organiza os meios para alcançar os 

objetivos;
f) instaura um processo concreto que os 

realiza; e
g) mantém ininterrupto o movimento 

dialético ação-reflexão-ação.
Assim, a educação sistematizada se refere 

à práxis intencional que cumpre as exigências 
acima elencadas, enquanto que a educação 
assistemática, por oposição, se mostra incapaz 
de atendê-las.

Educação formal, não formal ou 
informal

Apesar de Saviani se referir a termos 
como educação não formal e educação 
informal, entre outros, como parte de uma 
única categoria – a educação não escolar –, 
sem se preocupar em distingui-los, a literatura 
sobre museus e centros de ciências tem 
debatido a pertinência e a aplicabilidade de tais 
expressões. Convém estar a par desses debates 
antes de prosseguirmos no estabelecimento 
do diálogo entre o pensamento de Saviani e a 
educação em museus.

Marandino e colaboradores (2003), 
realizando uma revisão desses trabalhos, além 
de uma pesquisa com profissionais ligados a 
projetos de divulgação científica, chegaram 
às seguintes conclusões: tanto na literatura 
quanto na produção dos profissionais, há certa 
confusão terminológica, levando até mesmo 
a se chamar de educação não formal algumas 
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iniciativas de educação popular; em língua 
inglesa, todas formas de educação não escolar 
costumam ser tratadas simplesmente como 
educação informal; já em língua portuguesa, 
em especial na produção de autores brasileiros, 
as modalidades não escolares de educação são 
normalmente divididas em educação informal 
(aquela que se dá de forma incidental a partir 
da convivência ou da exposição a determinadas 
mídias) e educação não formal (a que é 
resultante, por exemplo, da visita a um museu).

Jacobucci (2008) sugere o seguinte 
raciocínio: quando tratamos de um espaço 
formal, estamos falando de um espaço 
escolar, onde se pratica a educação escolar; 
analogamente, um espaço não formal se trata 
de um espaço não escolar. Este pode ser tanto 
institucional (como é o caso dos museus e 
centros de ciências), como não institucional 
(caso das ruas, praças, praias etc.). Em síntese,

[...] pode-se dizer que os espaços formais 
de Educação referem-se a Instituições 
Educacionais, enquanto que os espaços 
não-formais relacionam-se com Instituições 
cuja função básica não é a Educação formal 
e com lugares não-institucionalizados.
(JACOBUCCI, 2008, p. 57).

Gaspar (1993) também se pauta 
por analogias tentando resolver a questão 
terminológica. Por adotar como referencial 
teórico a psicologia de Vigotski, baseando-se 
na obra Michlenie i retch – cuja última tradução 
brasileira consta sob o título A construção do 
pensamento e da linguagem (VIGOTSKI, 2001) –, 
considera assim a questão: da mesma maneira 
que o psicólogo russo discrimina os conceitos 
científicos dos conceitos espontâneos, podemos 
determinar os locais mais apropriados para a 
aprendizagem de cada tipo de conceito. Ora, se 
cabe à escola – e somente a ela – promover 
os conceitos científicos, os museus e centros de 
ciências contentar-se-iam, portanto, ao menos 
em fazer seu público avançar no caminho 
que parte dos conceitos espontâneos, passa 

pelos pseudoconceitos e atinge os conceitos 
verdadeiros. Assim, se cabe à educação formal 
ensinar propriamente os conceitos científicos, 
cabe à educação informal, no máximo, 
contribuir para esse fim. Gaspar acaba sendo, 
desta maneira, um dos únicos autores brasileiros 
a não utilizar a expressão educação não formal 
para tratar dos museus e centros de ciências.

Já no artigo de Dib (1988), distingue-se 
entre educação formal, educação não formal 
e educação informal recorrendo-se ao critério 
do diretivismo das atividades educativas. As 
atividades mais centradas no professor seriam 
a principal característica da educação formal. 
A educação através de cursos à distância, 
com estrutura curricular, certificação e 
avaliações, corresponderia ao tipo não formal. 
A educação informal, por fim, seria marcada 
pela total liberdade do estudante ao regular 
sua aprendizagem – como nas visitas a museus 
e centros de ciências. Assim, haveria um 
contínuo entre as três formas de educação: da 
formal à informal, passando pela não formal, 
a aprendizagem se torna menos rígida e menos 
centrada no professor, com o desaparecimento 
de características como a necessidade de um 
local específico para o ensino, a obrigatoriedade 
da presença estudantil, as avaliações e o 
próprio currículo. 

A existência desse contínuo que vai da 
educação formal à informal é praticamente 
tomada como ponto pacífico entre os 
pesquisadores brasileiros. Seguindo a orientação 
do grupo de pesquisa liderado por Martha 
Marandino na Faculdade de Educação da USP 
(Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Não 
Formal e Divulgação em Ciência), a maior parte 
das publicações em território nacional entende 
que os museus e centros de ciências sejam 
caracterizados como espaços não formais, 
diferentemente do que propõem Gaspar e 
Dib. Ressaltando a complexidade do assunto, 
Marandino (2008, p. 15) observa:

[...] um museu, por exemplo, poderia ser 
nomeado como um espaço de educação 
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não-formal quando o pensamos como 
instituição, com um projeto de alguma forma 
estruturado e com um determinado conteúdo 
programático. Mas, ao pensarmos sob o olhar 
do público, poderíamos considerá-lo como 
educação formal, quando alunos o visitam 
com uma atividade totalmente estruturada 
por sua escola, buscando aprofundamento 
em um determinado conteúdo conceitual 
[...]. E podemos, ainda sob o olhar do público, 
imaginá-lo como educação informal, ao 
pensarmos em um visitante que procura 
um museu para se divertir em um final de 
semana com seus amigos ou familiares.

Não parecemos ter avançado muito para 
uma melhor compreensão da terminologia no 
decorrer desta seção. Afinal, o que definiria os 
processos educativos proporcionados por museus 
e centros de ciências? Poderíamos dizer que eles 
se caracterizam como uma forma de educação 
não formal, mesmo sabendo que tais instituições, 
da mesma forma que a escola, geralmente estão 
vinculadas ao Estado, ou pelo menos aparecem 
respondendo a interesses tão públicos e formais 
quanto os interesses a que se dirige a educação 
escolar? Ou deveríamos considerar os museus e 
centros de ciências como as sedes por excelência 
da educação informal – termo com conotação 
um tanto negativa, que remete ao que é oculto, 
furtivo, clandestino, ilegal?

Vejamos que encaminhamentos daremos 
a essa dificuldade na próxima seção.

Educação sistematizada/ 
assistemática versus educação 
escolar/ não escolar

Baseando-nos em textos de Saviani, 
entendemos que as formas de educação 
podem ser definidas em termos de seu grau de 
sistematicidade, no contínuo entre as formas 
assistemáticas e as sistematizadas; e se elas são 
ou não escolares, o que se considerará como 
qualidades discretas, não contínuas. Teríamos, 
assim, o diagrama exposto na Figura 1.

Figura 1- diagrama das modalidades de educação entre 
as dimensões escolar / não escolar e assistemática / 
sistematizada.

Haveria, portanto, quatro modalidades 
de educação: a educação escolar assistemática; 
a educação escolar sistematizada; a educação 
não escolar assistemática; e a educação não 
escolar sistematizada.

A educação escolar sistematizada é a 
forma institucional, oficial, formalizada da 
educação escolar; é, em verdade, sua essência. 
A literatura a identifica como educação formal, 
embora tenhamos demonstrado a imprecisão 
desse termo.

Essa forma principal de educação 
escolar convive com outra, que lhe é inerente 
e inevitável: a educação escolar assistemática. 
Estudiosos do campo do currículo costumam 
identificá-la como currículo oculto: são as 
aprendizagens que ocorrem à revelia do trabalho 
educativo intencional do professor. Poderia ser 
considerada como uma espécie de educação 
escolar informal. Os alunos a vivenciam durante 
suas conversas, quando visitam a biblioteca 
escolar para fazer leituras que não dizem respeito 
à matéria ensinada, ao tomar os docentes 
e demais profissionais do ambiente escolar 
como referência comportamental, quando se 
organizam em coletivos com fins reivindicatórios 
e políticos, entre outros e outros.

A educação não escolar assistemática 
lhe é análoga. Estaria implicada em atividades 
semelhantes às enumeradas acima, alterando-se 
o contexto. Assim, abrangeria as aprendizagens 
que ocorrem nos espaços tradicionais de 
convivência (lar, rua, praça etc.), nas associações 
civis, no contato com artefatos e produtos 

não escolar

escolar

assistematizada sitematizada

Fonte: Dados da pesquisa.
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culturais, enfim, tratar-se-ia de uma modalidade 
semelhante ao que tradicionalmente se concebe 
como educação informal.

Finalmente, a educação não escolar sis-
tematizada seria aquela realizada por diversas 
instituições, entidades e empresas que oferecem 
cursos de frequência facultativa, mas com orga-
nização semelhante àquela praticada no ensino 
escolar. Estamos falando de escolas de futebol, 
artes marciais, música, idiomas, de certos cursos 
técnicos e profissionalizantes com maior ou me-
nor duração, dos antigos cursos por correspon-
dência e dos atuais cursos à distância. Identifica-
se, portanto, com as formas enumeradas por Dib 
para se referir à educação não formal.

Até aqui, a questão permanece sem resposta: 
e os museus e centros de ciências, como entendê-
los a partir das formas de educação escolar/ não 
escolar e sistematizada/ assistemática?

Retomemos os conteúdos expostos nas 
seções anteriores.

Os museus surgem na Antiguidade como 
locais dedicados à inspiração, à cultura e ao tra-
balho intelectual criador, identificando-se assim 
como instituições voltadas para a produção do 
conhecimento. Muitos séculos mais tarde, com o 
advento do Renascimento, eles ressurgem dando 
nova forma a um hábito pré-histórico da huma-
nidade – colecionar objetos –, com fins contem-
plativos ou estéticos, mas servindo também ao 
empreendimento investigativo. Após as luzes do 
século XVIII, e valendo-se do culto à razão que 
redundara na Revolução Industrial, os museus 
se modernizam e, paulatinamente, vão se apro-
priando de uma nova finalidade: a transmissão 
do conhecimento. A partir daí, passam a ser con-
siderados espaços para a instrução que atuam 
paralelamente à rede escolar, daí se identificarem 
como promotores de uma educação informal ou 
não formal. No século XX, compreende-se que a 
antiga noção de museu, como local para a guar-
da ou para a preservação de um dado legado 
histórico, já seria insuficiente para abarcar a di-
versidade de abordagens e objetivos que se apre-
sentam nos novos espaços. Assim, no âmbito das 
ciências surge a designação centro de ciências. 

A formação de equipes multidisciplinares para a 
organização desses centros – cientistas das áreas 
específicas, museólogos, educadores, comunica-
dores, arquitetos, designers – impossibilita que 
suas atividades sejam resumidas a fins de ensino 
e pesquisa. Agora é preciso considerá-los tam-
bém como comunicadores do conhecimento, se 
esforçando para difundir os avanços da pesquisa 
científica a audiências cada vez maiores.

Nesse percurso histórico, a função inves-
tigativa dos museus e centros de ciências pas-
sa a dividir espaço com as funções educativa e 
comunicativa. Com a especialização cada vez 
maior das ciências, a exigência de equipamen-
tos particulares e de equipes especificamente 
treinadas em cada ramo do saber levou a que o 
museu perdesse primazia, enquanto instituição 
produtora de conhecimento, para os laborató-
rios universitários e centros de pesquisa. A mul-
tiplicação dos ramos do saber, com a criação de 
novas ciências, direcionou o olhar das equipes 
científicas para novos objetos de estudo, muitos 
dos quais não cabem ou não despertam inte-
resse das instituições museais. Atualmente, se 
assiste a um impressionante panorama em que 
áreas inteiras de pesquisa são dedicadas ao es-
tudo de objetos virtuais, mediante simulações 
computadorizadas, ou mesmo à própria criação 
de seus objetos de investigação.

Por outro lado, a função museal educa-
tiva, transmissora de conhecimento, nunca foi 
tão valorizada. Entende-se que os museus pos-
suem grande responsabilidade, enquanto insti-
tuições educacionais, por caberem a eles grande 
parte das aprendizagens que não são possíveis 
durante a (curta) vida escolar dos indivíduos. 
Parece pouco controverso que os museus e cen-
tros de ciências atuem de modo complementar 
à educação científica escolar. Algumas vozes, 
no entanto, defendem que os espaços ditos não 
formais se tornem progressivamente mais pro-
tagonistas da educação científica.

Atendendo a tais clamores, temos visto 
os museus e centros de ciências se preocuparem 
cada vez mais com sua função educativa: 
treinam-se mais e melhor os monitores/ 
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mediadores, pedagogos se tornam profissionais 
indispensáveis em seu quadro de profissionais, 
elaboram-se programas de visitas para o 
atendimento da população escolar, oferecem-
se cursos a professores da rede oficial de 
ensino, e mesmo parte da formação inicial 
desses docentes passa a ocorrer nestes espaços.

As instituições que atendem a estas 
demandas, de acordo com a terminologia que 
acabamos de propor, promovem uma educação 
não escolar cada vez mais sistematizada. Ou 
seja, o lugar dos museus e centros de ciências, 
no diagrama da Figura 1, são os dois quadrantes 
abaixo do eixo horizontal, com uma tendência, 
na atualidade, para a ocupação do quadrante 
da direita – tendência essa, vale dizer, iniciada 
com a segunda geração dos museus.

De acordo com seu processo histórico 
de formação, a escola é uma instituição que 
transmite o conhecimento às novas gerações 
para que a cultura humana sobreviva à 
passagem do tempo, e assim continue a 
orientar a atuação prática dos indivíduos no 
mundo. Em outras palavras, a escola reproduz 
o conhecimento para preservar a cultura. 
Nesses mesmos termos, assistimos a uma 
completa reconfiguração das finalidades dos 
museus também ao longo de sua formação 
histórica. Na primeira geração de museus, 
conforme a tipologia de McManus, o lema 
dessas instituições seria preservar a cultura 
para produzir o conhecimento. À geração 
seguinte podemos atribuir o lema preservar a 
cultura para reproduzir o conhecimento, em 
uma atuação “inversa” à das escolas, portanto. 
Na terceira geração observa-se uma busca, por 
parte dessas instituições, por se apropriar do 
lema escolar – reproduzir o conhecimento para 
preservar a cultura.

Esse lema convive com outro: 
comunicar o conhecimento para (re)produzi-lo. 
Analisemos os dois sentidos sintetizados neste 
único aforismo, que nos fornecerão quatro 
justificativas para esta função comunicativa. 
Comunicar o saber científico é necessário para 
reproduzi-lo, na medida em que o museu ou 

centro de ciências é capaz de contribuir para 
a aprendizagem escolar: 1) tanto quando serve 
como elemento motivador para o corpo discente; 
2) quanto ao facilitar o contato dos estudantes 
com as aplicações e os artefatos da cultura 
material associados ao conhecimento científico. 
E comunicar este saber é necessário para 
produzi-lo: 3) primeiramente, por existir uma 
relação dialética entre conhecimento científico 
e cultura popular, sendo necessário que a ciência 
se comunique – ou seja, estabeleça uma relação 
bidirecional, de diálogo, de reciprocidade – 
com os saberes de um público mais amplo para 
que ela mesma se nutra desses conhecimentos 
ainda não sistematizados, e sistematizando-os, 
faça-os ascenderem ao nível da cultura erudita; 
e 4) porque os museus e centros de ciências 
podem fomentar o interesse de sua plateia 
para se encaminhar às carreiras científicas, 
contribuindo para minimizar a carência de 
quadros no trabalho com as ciências.

Nesses termos, é fácil identificar os 
museus e centros de ciências como entidades 
assemelhadas às universidades, ou pelo menos 
ao atual conceito de universidade no Brasil, se 
considerarmos que os museus da atualidade, 
mesmo os de terceira geração, ainda mantém 
características das gerações anteriores. Assim como 
as instituições de educação superior obedecem 
ao princípio constitucional da indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão, os ditos 
espaços não formais também adquiriram 
tais missões ao longo de sua constituição 
histórica, primeiramente a pesquisa (preservar 
a cultura para produzir o conhecimento), depois 
o ensino (preservar a cultura para reproduzir o 
conhecimento) e, por fim, a extensão (comunicar o 
conhecimento para (re)produzi-lo).

Conclusão: é possível uma educação 
em museus consoante com a pedagogia 
histórico-crítica?

Ao longo deste trabalho, pudemos 
observar que a produção de Dermeval Saviani 
praticamente não se dedica a analisar as 
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modalidades de educação não escolar. Seus 
textos se dirigem, quase que exclusivamente, 
a discorrer sobre apenas um dos quadrantes 
do diagrama da Figura 1, a educação escolar 
sistematizada. Para orientar a atuação dos 
educadores no âmbito do ensino destinado 
às camadas marginalizadas da população, 
Saviani propôs os fundamentos da pedagogia 
histórico-crítica. Trata-se de uma pedagogia 
que reconhece a dependência recíproca entre 
sociedade e educação, tratando esta última como 
prática mediadora no interior da prática social 
mais ampla (SAVIANI, 1993). A educação é, 
assim, compreendida como condição necessária, 
embora insuficiente, para a transformação das 
relações de produção capitalistas que alienam as 
camadas populares dos produtos mais elevados 
da cultura material e não material. A pedagogia 
histórico-crítica reconhece, portanto, a luta de 
classes (SAVIANI; DUARTE, 2012), colocando-
se do lado do proletariado, que entende ser o 
conjunto da população cujas aspirações estão 
postas no sentido do desenvolvimento histórico, 
ao contrário da burguesia, que se opõe ao 
movimento da história na busca pela perpetuação 
de seus privilégios de classe.

Segundo o pensamento de Saviani, a escola 
é a instituição socializadora do conhecimento por 
excelência, apesar de os espaços não escolares, 
incluindo os museus, sediarem também processos 
educativos. No entanto, assiste-se a certa 
secundarização da escola, em prol de outras 
instituições, e a uma depreciação do saber escolar. 
Estamos falando das concepções pós-modernas 
que encontram sua expressão nas chamadas 
pedagogias do “aprender a aprender”, conforme 
os termos de Newton Duarte – depois de Saviani, o 
maior expoente da pedagogia histórico-crítica na 
atualidade. Para Duarte (2006), essas pedagogias, 
cujo representante hegemônico no cenário 
educacional atual é o construtivismo, promovem 
um questionamento dos conteúdos escolares em 
prol de um relativismo conveniente ao ideário 
neoliberal, contribuindo para a continuidade 
da opressão das classes menos favorecidas pela 
classe acumuladora do capital.

Embora não seja possível falar em uma 
educação museal orientada pela pedagogia 
histórico-crítica, pode-se propor, no entanto, 
que os processos educativos sediados ou 
desencadeados pelos museus se mostrem 
consoantes às teses da teoria de Saviani. Como 
vimos, a função educativa dos museus reside 
em sua especificidade enquanto guardiões do 
patrimônio material e imaterial da humanidade 
– daí o lema preservar a cultura para reproduzir 
o conhecimento. Afinal, nas palavras do Prof. 
Ulpiano Meneses, em entrevista ao Jornal da USP 
em agosto de 2012, os museus são “espaços de 
resistência” que se opõem ao processo (tipicamente 
pós-moderno) de “desmaterialização da 
sociedade”, que pode ser compreendido, de forma 
mais ampla, como uma des-referencialização, ou 
seja, a perda de referências, quer sejam materiais 
ou imaterias, sobre “princípios, regras, valores, 
práticas, realidades” (SANTOS, 1986, p. 18). Nesse 
sentido, os clamores contemporâneos para que 
os museus assumam progressivamente o papel 
das escolas no provimento do saber elaborado 
aos indivíduos, se apropriando do lema escolar 
reproduzir o conhecimento para preservar a 
cultura, não devem ser encorajados, sob a pena 
de contribuírem ainda mais para a desvalorização 
do magistério e da instituição escolar, e de 
dissolverem a especificidade da educação museal.

Entretanto, de acordo com a visão que 
desenvolvemos – e que enxerga os museus 
como microcosmos da universidade, abrigando 
atividades de ensino, pesquisa e extensão 
–, as propostas de difusão do conhecimento 
científico para plateias amplas possuem também 
uma componente educacional. Tratam-se de 
atividades semelhantes à extensão universitária, 
representadas pelo lema comunicar o 
conhecimento para (re)produzi-lo. Novamente, 
podemos recorrer à produção de Saviani 
para uma compreensão desse aspecto, mais 
especificamente ao texto “Extensão universitária: 
uma abordagem não extensionista”, publicado na 
coletânea Ensino público e algumas falas sobre 
universidade (SAVIANI, 1984). Nele, o formulador 
da pedagogia histórico-crítica define a extensão 
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universitária como relação bidirecional, que 
possibilita que os conhecimentos do senso 
comum possam ganhar sistematicidade ao serem 
postos em contato com o saber acadêmico. No 
estabelecimento desta comunicação, tanto o 
museu quanto a sociedade podem se beneficiar.

Um exemplo desse tipo de relação pode 
ser encontrado nas ações educativas de museus e 
centros de ciências – elemento investigado ainda 
de maneira incipiente pelas pesquisas sobre 
educação em museus, em proveito dos estudos 
sobre as exposições museais. Compreendendo-
se tais ações educativas – por exemplo, o 
fornecimento de coleções ou de materiais 
didáticos a serem utilizados no ambiente 
escolar – não como mero assistencialismo, mas 
como relação comunicativa entre os saberes 
experienciais dos professores da educação 
básica e o saber acadêmico desenvolvido no 
museu, abrem-se auspiciosas perspectivas 
para o conhecimento e a transformação da 
realidade escolar: na medida em que o contínuo 

aprimoramento desses materiais didáticos pela 
equipe museal proporcione uma materialização 
da práxis dos docentes; e na medida em que a 
escola possa se aproveitar da resistência que o 
museu oferece em relação à desmaterialização 
ou à des-referencialização da sociedade.

Portanto, retomando a fala de 
Saviani no Simpósio de Marília, a luta pela 
democratização do saber, embora atravesse 
a defesa intransigente da educação escolar, 
não precisa (nem deve) prescindir da defesa 
e da colaboração de outras modalidades do 
fenômeno educacional. A educação em museus 
se apresenta, nessa perspectiva, com grandes 
possibilidades de articulação com o ensino 
escolar, ao qual deve se subordinar, caso deseje 
instaurar um processo crítico e transformador. 
Isso não significa que os museus devam se 
anular; sua função educativa, de qualquer 
forma, está resguardada enquanto houver 
instituições responsáveis pela preservação do 
patrimônio da humanidade.
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Plano educacional para uma biblioteca infantojuvenil: 
projetando ações e mediações

Cristina CarvalhoI

Resumo

Este artigo apresenta os caminhos e resultados de uma pesquisa 
realizada na Biblioteca Infantojuvenil Maria Mazzetti (BIMM), 
localizada na Fundação Casa de Rui Barbosa, na cidade do Rio de 
Janeiro. O principal objetivo da investigação foi contribuir para a 
orientação das atividades realizadas na BIMM através da elaboração 
de um plano educacional, fornecendo, assim, subsídios para a 
sistematização do trabalho a ser desenvolvido na biblioteca. O 
pressuposto que orientou a investigação foi o de que aspectos como a 
formação humana, cultural e artística e a democratização da cultura 
e da educação são fundamentais em um campo que hoje se estende 
para além das instituições escolares. De modo geral, a pesquisa 
buscou: conhecer e analisar as atividades desenvolvidas na BIMM; 
ampliar o conhecimento dos usuários atuais e potenciais e de suas 
necessidades informacionais; identificar as atividades educativas 
e culturais adequadas ao perfil do público; fundamentar futuros 
projetos para a BIMM. Para a realização da investigação, foram 
utilizados como instrumentos de pesquisa a revisão bibliográfica, 
a análise documental, entrevistas, estudo de usuários, e – por 
peculiaridades do campo naquele momento – a pesquisa passou a se 
configurar como pesquisa-ação. Constatou-se que a elaboração de 
um plano educacional permite a construção do perfil da educação na 
instituição, mas que só será alcançado com o devido conhecimento 
do espaço e do público-alvo, a formação de uma equipe qualificada e 
o envolvimento de profissionais de diferentes áreas.
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Education plan for a library for children and adolescents: 
initiatives and mediations

Cristina CarvalhoI

Abstract

This article introduces the paths and results from a study conducted 
at Biblioteca Infantojuvenil Maria Mazzetti (BIMM) a Library for 
children and adolescents, located at Fundação Casa de Rui Barbosa 
[Rui Barbosa’s House Foundation], in Rio de Janeiro. The main 
objective of the investigation was to help guide the activities 
conducted at BIMM through the preparation of an education plan, 
thus providing information for the systematization of the work to be 
conducted at the library. The investigation built upon the premise 
that aspects such as school, cultural, and artistic education and the 
democratization of culture and education are fundamental in a field 
that today extends beyond school institutions. Generally speaking, 
the research aimed at: knowing and analyzing the activities of BIMM; 
increasing knowledge on current and potential users as well as their 
information needs; identifying the educational and cultural activities 
that matched the profile of the target public; planning future projects 
for BIMM. To conduct the investigation, a bibliographic review, a 
document analysis, interviews, user surveys were used as research 
instruments. Due to field peculiarities at that time, the research 
became an action research. The preparation of an education plan 
allows building the profile of education at the institution, but that 
will only be reached after the space and the target public are known, 
a qualified team is trained, and professionals from different areas 
get involved.
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Library for children and adolescents — Education plan — Child —
Action research.
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De modo geral, a importância da leitura 
na formação de sujeitos críticos é ressaltada 
em várias pesquisas, e são inúmeros os estudos 
que reiteram a relevância de espaços de 
incentivo à leitura e de formação de leitores. 
Contudo, que ações são desenvolvidas em uma 
biblioteca? Existem diretrizes que norteiam as 
ações realizadas nesses espaços? As bibliotecas 
infantojuvenis possuem projetos específicos 
para atender ao seu público-alvo? O que deve 
ser priorizado no atendimento destinado ao 
público infantil?

A Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), 
instituição pública federal localizada na cidade 
do Rio Janeiro, agrega, entre outros espaços, 
uma biblioteca infantojuvenil. Atenta às 
questões mencionadas acima, a FCRB solicitou 
a realização de uma pesquisa1 que apresentasse, 
como produto final, um plano educacional para 
o espaço que abriga – a Biblioteca Infantojuvenil 
Maria Mazzetti (BIMM).

Assim, a investigação buscou: conhecer e 
analisar as atividades desenvolvidas na BIMM; 
ampliar o conhecimento dos usuários atuais e 
potenciais e de suas necessidades informacionais; 
identificar as atividades educativas e culturais 
adequadas ao perfil do público; fundamentar 
futuros projetos para a BIMM.

Este artigo apresenta alguns caminhos 
e resultados da pesquisa realizada ao longo de 
dois anos (2009 a 2011). Em um primeiro mo-
mento, são apresentadas algumas reflexões so-
bre a potencialidade das instituições culturais e 
o atendimento oferecido nesses espaços ao pú-
blico em geral. A biblioteca e o público infantil 
são então tomados como foco, explicitando-se 
as concepções de linguagem, leitura e infância 
adotadas no desenvolvimento da investigação. 
A seguir, através de análise documental, revisão 
bibliográfica e entrevistas, são contemplados o 
espaço investigado e aspectos considerados re-
levantes no processo de elaboração de um pla-
no educacional para espaços não formais, como 

1- A pesquisa foi viabilizada através do Programa de Incentivo à Produção 
do Conhecimento Técnico e Científico na Área da Cultura e financiada 
através de convênio firmado entre a FCRB e a FAPERJ.

uma biblioteca. Os resultados obtidos no estudo 
de usuários realizado e as alterações no percur-
so da investigação são igualmente apresenta-
dos, para, em seguida, retomarem-se as discus-
sões sobre a temática abordada. Acredita-se que 
as opções metodológicas e os resultados obtidos 
com a realização da investigação podem con-
tribuir para o desenvolvimento de propostas 
semelhantes em outras bibliotecas ou espaços 
culturais afins.

O atendimento em instituições 
culturais e o público 
infantojuvenil

Nos últimos anos, instituições culturais 
de natureza diversa – museus, centros culturais, 
fundações, bibliotecas, ONGs etc. – têm voltado 
a atenção para o atendimento oferecido ao seu 
público-alvo e, nessa perspectiva, é possível 
constatar a criação de espaços que, a princípio, 
estariam dedicados a pensar as ações a serem 
oferecidas pela instituição. Mas como são 
desenvolvidas as atividades? Existem diretrizes 
que norteiam as ações? Os espaços possuem um 
plano educacional?

Na verdade, o atendimento ao público 
em espaços não formais de educação não é 
recente. Hooper-Greenhill (2007), reconstruindo 
o atendimento oferecido nos museus, destaca 
que o primeiro setor educativo permanente 
dessa instituição foi criado pelo Museu do 
Louvre, em 1880 e que, naquele mesmo 
ano, o Victoria and Albert Museum também 
instituiu um setor educativo. Para Machado 
(2009), as atribuições dos setores educativos 
– afirmadas e sistematizadas em vários 
seminários internacionais e nacionais – são 
fundamentalmente as mesmas assumidas pelo 
setor educativo do Victoria and Albert Museum 
e continuam sendo, ainda hoje, as principais 
atribuições que cabem aos setores educativos 
das diferentes categorias de museus. Entretanto, 
a autora ressalta a ausência de discussão de 
referenciais teóricos que orientem a concepção, 
realização e avaliação das práticas educativas 
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nos museus. Essa ausência de referenciais 
teóricos nas ações educativas propostas também 
é destacada em outros estudos e para os demais 
espaços de educação não formal, como as 
bibliotecas (TRILLA, 2008).

Além disso, o papel de instituições 
culturais como bibliotecas e/ou bibliotecas 
infantis, bem como a urgência em se 
empreender esforços para a manutenção e o uso 
adequado desses espaços têm sido igualmente 
contemplados por pesquisadores da área. Os 
diferentes aparelhos culturais que compõem o 
universo urbano apresentam-se como pontos 
de aprendizagem, de troca e de circulação 
de conhecimento. Em uma perspectiva de 
educação integral, esses diversos espaços se 
congregam na formação do sujeito, a qual não 
se restringe apenas às influências advindas 
da educação formal. Certamente a escola tem 
uma grande participação no papel de educar as 
gerações, mas, sozinha, encontra limites; assim, 
uma proposta de educação integral busca a 
contribuição de diversos agentes e instituições 
que se somem e se articulem a esse processo 
educativo (ASENSIO; POL, 2002; HOOPER- 
-GREENHILL, 2007; CASTRO, 1998).

Desse modo, a biblioteca pública – 
enquanto uma dessas instituições – tem sua 
função educativa e social e cumpre o papel de 
oferecer acesso gratuito à literatura e a outros 
suportes de leitura. Entretanto, essa instituição 
só ganha sentido, só se transforma em um 
espaço de aprendizagem quando é frequentada, 
quando o público entra em contato com o seu 
acervo e com ela interage. A biblioteca é um 
lugar de aprendizado e de vivências no campo 
do conhecimento, da leitura, da cultura e da 
arte e, desse modo, o papel do agente que nela 
atua é potencialmente muito rico, pois ele 
poderá desenvolver um trabalho que explore e 
aproveite as inúmeras possibilidades educativas 
a partir do acervo da biblioteca (SANTOS, 2007). 
A figura do mediador, portanto, é componente 
importante do processo de criação do hábito da 
leitura. Em um primeiro momento, é o mediador 
quem vai criar possibilidades de aproximação 

com livros e histórias e facilitar esse contato em 
casa, na escola, em uma biblioteca.

Por outro lado, as inúmeras possibilidades 
de leitura e criações só são plausíveis através do 
uso da linguagem, consubstanciada na palavra. 
Para Bakhtin (1995, p. 113), “a palavra é uma 
espécie de ponte lançada entre mim e os outros. 
Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, 
na outra apóia-se sobre meu interlocutor. A 
palavra é o território comum do locutor e do 
interlocutor”.

A linguagem e o pensamento, enquanto 
experiências que nos diferenciam de outros 
seres, são marcas dessa nossa singular existência 
humana. Através da própria linguagem poética 
– que tem o poder de abrir canais (mais 
subjetivos) de compreensão da realidade –, 
podemos criar sentidos para a nossa existência. 
Martins et al. (1998) ressaltam o quanto o ser 
humano criou com a ferramenta linguagem (ou 
linguagens) para melhor estar no mundo e se 
relacionar nele, e como a linguagem da arte se 
situa nesse universo:

Linguagens se tornaram inseparáveis 
do homem para ele penetrar na floresta 
sombria das coisas do mundo e desvelar 
para si bosques de realidade, desvelo da 
consciência de viver e existir. Linguagens 
inventoras de mundos do brincante 
homem criador de signos. Dentre elas uma 
linguagem se fez especial, a linguagem 
da arte. Feita para o homem mergulhar 
dentro de si mesmo trazendo para fora e 
para dentro dos outros homens as emoções 
do próprio homem. Sabe o homem que as 
emoções é que são o sal da vida. Por isso 
é que quando um homem quer falar ao 
coração dos outros homens, ele o faz pela 
linguagem da arte. Quando isso acontece, 
naquele homem sente e age o artista 
(MARTINS et al, 1998, p. 5).

A perspectiva adotada na realização desta 
investigação passa, portanto, pela compreensão 
de que a biblioteca se configura como espaço 
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de linguagem, comunicação e expressão, de que 
as crianças possuem especificidades, e de que 
o mediador assume um importante papel nesse 
processo de construção do hábito de leitura, 
o que exige, assim, uma formação qualificada 
para que ele possa ler os sinais dados pelas 
crianças através dos gestos, do olhar, da voz, 
dos sentidos, e abrir espaço para a brincadeira, 
desenvolvendo as atividades de forma lúdica.

Porém, no Brasil, pesquisas sobre 
o hábito de leitura e o uso adequado de 
bibliotecas ressaltam os baixos índices de 
leitura, de frequência a esses espaços e de 
valorização social da leitura. A terceira edição 
da investigação Retratos da leitura no Brasil2, 
por exemplo, revelou dados alarmantes: 75% da 
população não é usuária de bibliotecas; apenas 
10% frequenta bibliotecas com assiduidade 
e, embora tenha aumentado o número de 
bibliotecas no Brasil, grande parte da população 
não sabe da existência desses espaços. A pesquisa 
revela ainda que o índice de leitura diminui nas 
classes sociais mais baixas e na população com 
menor grau de escolaridade. Os dados obtidos 
nas investigações reforçam o importante papel 
que as bibliotecas desempenham na formação 
cultural de todos os cidadãos, disponibilizando 
ao público um acervo variado e educando para 
o gosto pela leitura.

Não basta, contudo, assegurar a 
existência de bibliotecas: é preciso que esses 
espaços possuam em seus quadros profissionais 
qualificados, desenvolvendo atividades 
que incentivem a leitura e que, sobretudo, 
contribuam para a autonomia dos leitores 
e futuros leitores. No que diz respeito às 
bibliotecas infantojuvenis, formação adequada, 
em diálogo com diferentes campos do 
conhecimento – como a pedagogia e a psicologia 
–, e conhecimento na área do desenvolvimento 
infantil fornecem subsídios para o trabalho a 
ser realizado com as crianças, pois a maneira de 
receber e abordar esse público e a compreensão 
de questões relacionadas a cada faixa etária 

2 - http://www.prolivro.org.br/ipl/publier4.0/dados/anexos/48.pdf

são basilares para realizar ações qualificadas. 
Ou seja, a concepção de infância, de criança 
e de desenvolvimento infantil irá nortear o 
desenvolvimento das ações.

Investigar e refletir sobre um projeto 
de biblioteca infantojuvenil exige, portanto, 
que se leve em conta as especificidades desse 
segmento, com suas distintas características e 
demandas. Certamente avançamos na luta pelo 
reconhecimento da criança enquanto sujeito, 
enquanto cidadão de direitos. O historiador 
francês Phillipe Ariès (1978) configura-se como 
referência nos estudos que buscam compreender 
as mudanças históricas do conceito de 
infância em função de determinantes sociais, 
econômicos, políticos e culturais. É possível 
perceber o quanto não se tinha consciência da 
particularidade infantil e o quanto a criança era 
percebida como um miniadulto.

O avanço de determinadas áreas do 
conhecimento e a vasta produção das ciências 
sociais3 nas últimas décadas provocaram 
mudanças na forma de pensar e agir em 
relação à criança pequena. Existem, portanto, 
inúmeras maneiras de se perceber as crianças 
e são várias as teorias do desenvolvimento 
infantil. No contexto desta investigação, a 
abordagem adotada insere-se na perspectiva 
sociointeracionista, que defende que a 
capacidade de conhecer e aprender se constrói 
a partir das trocas estabelecidas entre o sujeito 
e o meio. Conforme destaca Felipe (2001, p. 
27), “as teorias sociointeracionistas concebem 
o desenvolvimento infantil como um processo 
dinâmico, pois as crianças não são passivas, 
meras receptoras das informações que estão à 
sua volta”.

Sem a intenção de aprofundar os 
conceitos desenvolvidos por cada um dos 
teóricos dessa corrente, destacamos algumas 
das ideias de Vigotski, com o intuito de elucidar 
a concepção de criança que norteou a pesquisa 
e que embasa as ações voltadas para o público 
infantil no contexto do plano educacional para 

3- Cabe destacar as contribuições advindas da medicina, da biologia e 
da psicologia, bem como da sociologia, da antropologia, da pedagogia etc.
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a BIMM. Para Vigotski (2009), o funcionamento 
psicológico estrutura-se a partir das relações 
sociais estabelecidas entre o indivíduo e o mundo 
exterior. No entanto, o autor afirma que essa 
relação não é direta, mas mediada por sistemas 
simbólicos, por significados culturais que só são 
aprendidos com a participação dos mediadores; 
ou seja, é possível pensar no papel da mediação, 
por exemplo, nos processos de leitura.

As reflexões do autor sobre o modo 
como se processa a criação infantil são densas e 
fornecem igualmente indícios para um trabalho 
com as crianças no campo literário. Para Vigotski 
(2009, p. 14), a imaginação – enquanto base de 
toda atividade criadora –, manifesta-se em todos 
os campos da vida cultural: “tudo o que nos 
cerca e foi feito pelas mãos do homem, todo o 
mundo da cultura, diferentemente do mundo da 
natureza, tudo isso é produto da imaginação e da 
criação humana que nela se baseia”.

Wallon (2007) também traz subsídios 
valiosos e embasa reflexões aqui apresentadas 
sobre a infância. O autor propôs o estudo 
integrado do desenvolvimento infantil, 
contemplando os aspectos da inteligência, da 
afetividade e da motricidade, e fez duras críticas 
a estudos lineares de tal desenvolvimento. Em 
suas ponderações, ressalta a importância da 
observação do comportamento e das atividades 
da criança de forma contextualizada com o 
meio cultural e social, pois, para o autor, o 
desenvolvimento da inteligência depende das 
experiências oferecidas por esse meio e do grau de 
apropriação que o sujeito faz delas. Desse modo, 
inúmeros fatores contribuem efetivamente para 
compor o contexto do desenvolvimento infantil, 
como, por exemplo: as pessoas próximas, a 
linguagem, os conhecimentos presentes na 
cultura, os aspectos físicos do espaço etc. Para 
Wallon (2007), a mediação social está na base 
do desenvolvimento e é a característica de um 
ser denominado pelo autor como geneticamente 
social, radicalmente dependente dos outros seres 
para subsistir e se construir enquanto ser da 
mesma espécie. Sua teoria sinaliza, igualmente, 
para a necessidade do respeito com relação ao 

ponto de vista da criança, aproximando-o da 
perspectiva do adulto. “Para a criança, só é 
possível viver sua infância. Conhecê-la compete 
ao adulto. Contudo, o que irá predominar nesse 
conhecimento, o ponto de vista do adulto ou o 
da criança?” (WALLON, 2007, p. 7).

As proposições desenvolvidas por Vigotski, 
Wallon e outros teóricos com os quais dialogamos 
instigam a pensar sobre o papel dos espaços 
destinados às crianças, sobre a importância das 
experiências coletivas e sobre as possibilidades que 
as relações entre crianças-adultos e/ou crianças-
crianças possuem no sentido de contribuir para o 
desenvolvimento infantil.

Consideramos que as contribuições 
desses autores no campo da imaginação e 
da criação infantil, do campo literário, dos 
mecanismos presentes nos processos criativos 
são valiosas para quem trabalha com as 
crianças, para quem desenvolve atividades 
voltadas para a infância, e para a construção 
de um plano educacional de uma biblioteca 
infantojuvenil. Nessa perspectiva, reiteramos 
que o trabalho desenvolvido na biblioteca 
deve respeitar a criança em sua plenitude, criar 
situações para ouvi-la, instituir momentos de 
interação, e ter como um de seus pressupostos 
a disponibilidade. A repressão, o julgamento e 
a opressão silenciam; e a escuta e a resposta 
levam ao diálogo.

A potencialidade das crianças, bem 
como a complexidade e especificidade do 
universo infantil reforçam a ideia de que 
os projetos realizados para esse segmento 
sejam devidamente planejados, discutidos e 
embasados teoricamente, de modo a garantir 
a qualidade das atividades e o consequente 
desenvolvimento das crianças. Conforme 
ressaltam Carvalho e Siqueira (2014), ser 
criança, ter direitos, exercer um papel social são 
conquistas recentes na trajetória das crianças 
brasileiras de todas as idades, raças, etnias e 
classes. As ações desenvolvidas com as crianças, 
seja em uma biblioteca, seja em qualquer outro 
espaço, estão intimamente relacionadas com a 
concepção de infância que temos.
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A criança exige do adulto uma 
representação clara e compreensível, mas 
não “infantil”. Muito menos aquilo que 
o adulto costuma considerar como tal. 
Ela possui senso aguçado mesmo para 
uma seriedade distante e grave, contanto 
que esta venha sincera e diretamente ao 
coração. (BENJAMIN, 2002, p. 55).

Além disso, o conceito de leitura 
igualmente interfere na tomada de decisão e no 
planejamento das atividades e, nesta pesquisa, 
acreditamos que a leitura representa uma 
dimensão singular da experiência humana e 
possibilita registrar e entremear pensamentos e 
fatos de diferentes tempos e espaços culturais e 
sociais. Leitura é decifração e também produção 
de sentidos, que se realiza no jogo da comunicação 
humana, em uma perspectiva semiótica, ou seja, 
que considera a interação com diferentes signos 
e símbolos. É nas diversas experiências de leitura 
que o ser humano se constitui como sujeito 
histórico, potencializando, assim, sua maneira 
de ver o mundo e de estar nele (YUNES, 2009; 
VARGAS, 2009).

A investigação e o plano 
educacional: projetando ações e 
mediações no cotidiano

Paralelamente à revisão bibliográfica e 
à definição dos conceitos, buscamos conhecer 
um pouco mais a própria instituição: sua 
estrutura, funcionamento, atividades, estatutos, 
regimentos etc. Foi então empreendida uma 
análise documental sobre a instituição, desde 
a sua fundação, e sobre a produção realizada 
pela FCRB, através de seus relatórios anuais 
e registros de natureza diversa. Certamente 
a intenção não era reconstruir ou recontar 
a história da instituição, mas conhecer e 
compreender o espaço da pesquisa.

Nessa revisão, verificamos que inúmeros 
eventos ocorridos na própria FCRB já traziam 
à tona a discussão sobre cultura e educação, 
ressaltando, assim, a consequente importância 

de uma política educacional em consonância 
com uma política cultural. Entretanto, alguns 
desses eventos destacaram o quanto essas 
políticas têm conduzido mais para a reprodução 
do que para a produção de conhecimento. Esses 
debates, portanto, apresentaram-se como um 
dos pontos de partida para a elaboração do 
plano. Buscou-se, igualmente, contemplar a 
trajetória da instituição, de modo a resgatar 
as inquietações e ações que permearam sua 
história e produção no campo educacional.

Conforme informado anteriormente, a 
BIMM está localizada na FCRB, que teve sua 
origem no museu-biblioteca instituído em 
1928, a Casa de Rui Barbosa. Para melhor 
cumprir sua finalidade de desenvolvimento da 
cultura, da pesquisa e do ensino, como também 
de divulgação e de culto da obra e vida de Rui 
Barbosa, a personalidade jurídica da instituição 
foi alterada em 1966, passando a denominar-se 
Fundação Casa de Rui Barbosa.

A BIMM está vinculada a um dos 
setores da FCRB – o serviço de biblioteca –, e 
foi inaugurada em 1979, através de convênio 
firmado entre a FCRB e a Fundação Nacional do 
Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ). O nome foi uma 
homenagem à educadora Maria Mazzetti (1926-
1974), que, além de escritora de livros infantis, 
dirigiu o Teatro Gibi (teatro de bonecos), 
quando se constatou a importância do teatro 
na educação infantil. No projeto de criação 
da BIMM, a falta de bibliotecas infantis na 
cidade do Rio de Janeiro já era apontada como 
fato inconteste, e se apresentou como uma 
das justificativas para a seu estabelecimento. 
Apenas duas bibliotecas especializadas foram 
destacadas naquela época: a Biblioteca Infantil 
Carlos Alberto (BICA) – vinculada ao governo 
do estado, ainda em funcionamento, mas não 
mais como uma biblioteca exclusivamente 
infantojuvenil –, e a Biblioteca do Museu da 
República, já extinta.

Com a criação da BIMM, buscava-
se atender à clientela infantojuvenil da 
comunidade de Botafogo – bairro onde se 
localiza a biblioteca, e que tem uma grande 
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concentração de escolas –, e às crianças das 
famílias pobres da periferia do bairro. No 
documento do processo de abertura, já se pode 
detectar o escopo principal da instituição: “é 
meta primordial o desenvolvimento do interesse 
pela leitura de lazer e divulgação da literatura 
de ficção4” (ARQUIVO..., 1978).

Ainda enquanto recurso metodológico, 
realizamos cinco entrevistas: quatro com 
ex-funcionários já aposentados da BIMM, 
e uma entrevista com uma funcionária que 
se aposentaria naquele primeiro ano de 
investigação. Todos os entrevistados, que 
atuaram em diferentes períodos, também 
destacaram a dificuldade em se constituir uma 
equipe, realizando as atividades “por intuição”, 
“por amor às crianças” e pela certeza de que 
“a BIMM poderia contribuir para a formação 
de futuros leitores”. A dedicação e empenho 
no trabalho deram a tônica das entrevistas, 
revelando ações, de fato, desenvolvidas por 
intuição e não decorrentes de um planejamento: 
“Só o que precisamos fazer é olhar bem nos 
olhos de cada criança que entra aqui”; “Sempre 
lutei para manter esse espaço aberto. Dei 
minha vida pela BIMM. Ela não pode fechar”; 
“Cada manhã eu chegava aqui feliz. Era minha 
segunda casa”. O desejo de desenvolver um 
trabalho de estímulo à leitura voltado para as 
crianças apareceu nas entrevistas e, na verdade, 
os entrevistados tomaram para si a tarefa de 
lutar para manter aquele espaço, considerado, 
por vezes, como extensão de suas casas. 
Entretanto, as ações não foram norteadas por 
diretrizes ou projetos específicos para atender 
ao público-alvo.

A partir da análise documental e do 
resultado das entrevistas, foi possível constatar 
que, ao longo de mais de trinta anos de existência, 
a BIMM sempre manteve o atendimento ao 
público, diferenciando-se na qualidade e na 
intensidade das atividades oferecidas ao usuário 
em cada período. A acuidade ou a incipiência 
das ações foram norteadas por fatores 

4 - Arquivo da FCRB, Processo no. 59/78, fl. 48.

distintos: econômicos, políticos, conjunturais, 
administrativos, e mesmo individuais, conforme 
destacado nos depoimentos. Mas vale também 
ressaltar os inúmeros esforços e iniciativas de 
diferentes gestões para revitalizar esse espaço. 
A realização desta investigação é exemplo 
de uma dessas ações e enquadra-se em uma 
busca pela elaboração de um projeto político-
pedagógico que possa embasar as atividades a 
serem desenvolvidas na BIMM.

Retomando os resultados obtidos na 
análise documental, chegamos ao Plano 
Educacional da Fundação elaborado em 2007 e 
verificamos que o plano para a BIMM se inseria 
em um dos três eixos apontados no documento 
A FCRB e os caminhos do livro e da cultura 
(CARVALHO, 2007). Cabe ressaltar que o Plano 
já destacava a necessidade de elaboração de 
um projeto sistematizado das atividades a 
serem desenvolvidas na biblioteca e também 
apontava para a urgência de reestruturação do 
espaço-físico. Esse documento, portanto, foi 
igualmente importante para a realização da 
pesquisa. Mas consideramos que era preciso 
definir melhor o que é um plano educacional 
para espaços não formais, como uma biblioteca. 
Ou ainda, era necessário conhecer instituições 
que já possuíam esse documento.

Decidimos então mapear as bibliotecas 
infantojuvenis existentes no Brasil e não 
apenas na cidade do Rio de Janeiro, buscando 
aquelas que já haviam elaborado um plano 
educacional. Contudo, não foi possível sequer 
realizar o mapeamento, pois nenhum dos órgãos 
contatados possuía informações ou os dados 
apresentados não eram precisos. Não cabe aqui 
relatar as dificuldades encontradas nessa etapa 
da pesquisa; destacamos apenas que buscamos 
informações através de visitas, levantamentos, 
telefonemas, e-mails e, naquele momento, 
não conseguimos mapear as bibliotecas 
infantojuvenis ou ter acesso a qualquer plano 
educacional nessas instituições.

Frente a esse panorama, ampliamos a 
investigação para a literatura internacional e, a 
seguir, apresentamos alguns aspectos considerados 
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relevantes nesse levantamento e que auxiliam no 
processo de elaboração de um plano educacional 
(HOOPER-GREENHILL, 2007, 1999).

Um plano educacional é um documento 
que explicita as regras da educação de uma 
instituição, o que é prioritário e quais atividades 
serão desenvolvidas em um determinado 
período. A elaboração de um plano educacional 
não significa que o trabalho educativo da 
instituição está deliberado; ao contrário, o 
documento deve ser revisto constantemente, 
pois as prioridades e necessidades da instituição 
e do público visitante estão em constante 
transformação. A literatura internacional tem 
indicado que o período recomendável para 
revisão de um plano educacional é por volta 
de três anos, o que não exclui revisões anuais.

Uma política – explicitada através 
da elaboração de um plano – significa que 
o trabalho educacional será então mais 
organizado e direcionado, que toda a instituição 
estará ciente de sua potencialidade e das 
diretrizes adotadas, bem como da interligação 
e responsabilidade de cada setor envolvido. 
Apresenta-se, ainda, como uma possibilidade 
de registro das ações e como um instrumento 
norteador na formação de novas equipes, 
configurando-se, por conseguinte, para além do 
corpo técnico atuante em cada momento.

O processo de desenvolvimento do 
plano é valioso como documento final, 
pois, ao se envolver um grande número de 
pessoas, pode-se aumentar a consciência e o 
suporte ao papel educacional da instituição. 
A chave de um plano educacional de sucesso 
é conhecer e compreender o público, uma vez 
que esses sujeitos envolvidos podem ajudar a 
estabelecer novas ou aquilatadas relações com 
as comunidades locais. Um plano deverá, em 
um primeiro momento, identificar as taxas de 
audiência e suas necessidades, para, então, 
definir a qualidade e os tipos de serviços a serem 
prestados e demonstrar como essas atividades 
serão desenvolvidas.

Organizar um plano educacional é colocar 
em execução ações passíveis de serem realizadas 

na instituição e consideradas importantes para 
a educação. Tal empreendimento não apenas 
permite a construção do perfil da educação na 
organização, mas também otimiza, viabiliza e 
proporciona a base para que se cumpram os 
recursos, contribuindo, assim, para aplicações 
internas mais seguras (CARVALHO, 2007).

Como ferramenta de gerenciamento, 
o plano educacional deve caminhar o mais 
próximo possível das diretrizes e documentos 
estratégicos da instituição; ou seja, as ações 
contidas no plano educacional devem ser parte 
do plano institucional. Assim como ressaltado 
no plano educacional para a Fundação, para se 
executar as metas de um plano, é importante 
que se tenha clareza não apenas da missão da 
instituição, mas também da missão do plano 
e da missão educativa da instituição. Desse 
modo, partimos das definições e etapas já 
apresentadas em estudo anterior (CARVALHO, 
2007), com a preocupação de que as diretrizes 
apontadas para a biblioteca se apresentassem 
em consonância com a missão da Fundação.

Discutindo a gestão museológica, 
especificamente no que se refere à importância 
da elaboração de um plano institucional, mas 
que se aplica igualmente a um plano educacional 
para uma biblioteca, Mason (2004, p. 48) 
destaca que “ter um documento escrito permite 
a focalização no pensamento estratégico e na 
tomada de decisões, além de ajudar a conquistar 
credibilidade junto a outros órgãos que podem 
estar considerando se vão ou não financiá-lo”.

Estudo de usuários: conhecendo o 
público

A literatura sobre elaboração de um 
plano educacional sinaliza, portanto,  enquanto 
uma das etapas, a identificação das taxas de 
audiência e suas necessidades. Na verdade, 
trata-se de estudo de usuários, um campo que 
vem cada vez mais ganhando acuidade no 
âmbito de entidades prestadoras de serviços, em 
suas mais variadas áreas de atuação (BAPTISTA; 
CUNHA, 2007). A importância de se agregar 
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aos serviços disponibilizados o diferencial 
da satisfação de seus usuários, através não 
só da qualidade das atividades já oferecidas, 
mas também daquelas a serem planejadas, é 
consenso entre os pesquisadores. Desse modo, 
a opção pela realização de uma pesquisa de 
usuários, apresentou-se como um caminho 
profícuo para embasar o plano educacional, 
abalizando as ações propostas para a BIMM.

Em primeiro lugar, através da análise 
documental dos relatórios de atividades da 
BIMM, identificamos os diferentes segmentos 
que compunham o nosso público-alvo: crianças 
de 0 a 4 anos, que frequentavam o jardim para 
os banhos de sol e circulavam pela biblioteca; 
os jovens leitores, associados da biblioteca (5 a 
18 anos); os grupos escolares que visitavam a 
BIMM e o museu (3 a 18 anos); e os responsáveis 
pelas crianças.

Em seguida, construímos um 
questionário, assumindo que o survey – uma 
das ferramentas disponíveis para pesquisadores 
da área social – seria a metodologia de pesquisa 
adotada para essa etapa. Babbie (2005) ressalta 
que esse tipo de investigação não se resume a 
fazer perguntas e contar respostas; ao contrário, 
engloba a utilização de técnicas específicas que 
se encaixam nas normas gerais da investigação. 
Para o autor, o survey pode ser usado de forma 
bastante vantajosa e eficaz, principalmente 
quando combinado com outros métodos como, 
por exemplo, entrevistas. No momento de 
realização do estudo, não havia nenhum grupo 
escolar agendado, e foram então elaborados 
dois questionários – um a ser aplicado ao 
público infantojuvenil (5 a 18 anos) e outro aos 
responsáveis que acompanham as crianças às 
dependências da BIMM (pais, avós, babás...). As 
questões, as opções, o formato, as estratégias, 
enfim, as possibilidades para a construção e 
aplicação do instrumento foram amplamente 
discutidas e revisadas. Os questionários foram 
aplicados entre junho e agosto de 2010 e, 
assim como a análise dos resultados, constam 
do relatório final da pesquisa. Além disso, 
para contemplar também as crianças menores, 

decidimos desenvolver mais um instrumento 
de pesquisa: a realização de atividades lúdicas 
com esse segmento, a partir dos mesmos eixos 
que deliberamos abordar nos questionários.

Com o intuito de validar o questionário, 
realizamos uma pré-testagem, etapa crucial na 
pesquisa de survey. Segundo Babbie (2005), o 
pré-teste se refere ao teste inicial, ao exame 
em pequena escala de aspectos do desenho 
da investigação e seu objetivo fundamental é 
melhorar o instrumento da pesquisa, ou seja, 
trata-se do survey em miniatura.

O questionário não foi autoaplicável e 
acompanhamos o preenchimento das questões, 
sanando algumas dúvidas, anotando sugestões 
para sua revisão e aprimoramento. Esse 
acompanhamento pretendeu funcionar também 
como entrevista informal e observação do 
espaço, combinando, assim, outros métodos 
de pesquisa. Algumas reformulações foram 
feitas após a pré-testagem e nossa intenção era 
ampliar a aplicação do questionário. No entanto, 
em decorrência do fechamento5 das instalações 
da BIMM ao longo de um ano para a realização 
de reforma, os antigos sócios e as escolas 
haviam se afastado e contávamos com um 
número reduzido desses segmentos e, de modo 
geral, apenas crianças ainda muito pequenas 
frequentavam os jardins da FCRB. Assim, após 
três meses acompanhando o público, verificamos 
que não seria possível aumentar o universo de 
investigação – 47 adultos e 38 crianças –, pois os 
frequentadores se repetiam a cada dia. Os dados 
obtidos foram devidamente tabulados e analisados 
e, juntamente com o trabalho de observação e as 
entrevistas realizadas, apresentaram informações 
relevantes, forneceram subsídios fundamentais e 
embasaram tanto as atividades propostas ao longo 
da realização da investigação quanto as sugestões 
apresentadas no relatório final de pesquisa.

Cabe esclarecer que as  atividades lúdicas 
com as crianças menores foram executadas de 
modo incipiente e que elas ofereceram muito 
mais em impressões do que resultados de 

5- A biblioteca permaneceu fechada de agosto de 2009 a junho de 2010 
para reforma de suas instalações e informatização e inventário do acervo.
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pesquisa. No entanto, avaliamos que continua 
a ser um bom recurso de investigação. A 
seguir, tendo em vista que o reduzido universo 
de pesquisa – 47 adultos e 38 crianças –, 
apresentamos alguns dos resultados obtidos na 
tabulação dos questionários, trabalhando com 
números absolutos e, por vezes, apresentando 
percentuais apenas para dar uma ideia do 
conjunto investigado.

Crianças e responsáveis: quem 
são e o que dizem sobre a BIMM?

Na análise das respostas, foi possível 
confirmar que, com o período de reforma da 
BIMM, os antigos sócios haviam, de fato, se 
afastado e estávamos frente a um usuário recém-
conquistado: 38 responsáveis e trinta crianças 
(por volta de 80%) frequentavam a BIMM há 
menos de seis meses, e somente duas crianças 
eram sócias. Dos 47 adultos, 25 frequentavam 
com os filhos, dezenove com as crianças sob 
a sua responsabilidade e três responsáveis não 
declararam. Do universo investigado, quase 
todos (95%) frequentavam a BIMM de três a 
cinco vezes por semana.

Com relação aos motivos da visita, todas 
as crianças assinalaram a opção porque eu 
gosto de ler, e obtivemos mais 31 marcações em 
porque eu gosto de participar das atividades, 
pois a questão oferecia a possibilidade de 
marcar mais de uma alternativa.

O número de meninas e meninos que 
responderam ao questionário foi praticamente 
equânime e, dos 47 adultos, apenas três eram 
do sexo masculino. Mais da metade dos 
responsáveis (29) encontrava-se na faixa de 26 
a 32 anos ou 40 a 47 anos; 27 crianças possuíam 
de 6 a 8 anos; quatro, entre 9 e 11 anos; e sete 
crianças tinham 5 anos de idade. Com relação 
ao local de moradia, a maioria (43 adultos e 35 
crianças) assinalou a opção que apresentava os 
bairros Humaitá, Urca e Botafogo (este último, 
local onde se encontra a FCRB).

A rede particular de ensino acolhia 
32 crianças (quase 85%) e todas estavam 

em segmentos compatíveis com a idade. 
A escolaridade dos pais dessas crianças 
apresentou-se elevada: todas as mães possuíam 
o ensino superior e apenas um dos pais possuía 
o ensino médio. A escolaridade dos responsáveis 
também se mostrou elevada: 38 possuíam 
ensino superior; sete, ensino médio; e dois 
responsáveis, o ensino fundamental. Nenhum 
dos dois grupos cursou uma pós-graduação.

Consideramos que a questão que buscava 
mapear a profissão dos responsáveis merecia 
uma reformulação, pois 22 adultos (em torno 
de 46%) assinalaram a alternativa outra, sem 
que o campo para a informação da profissão 
tenha sido preenchido. Das opções oferecidas 
no questionário, doze eram professores e treze 
domésticas/babás. A renda familiar bruta desse 
grupo apresentou dezessete adultos na faixa 
entre R$ 501,00 e R$ 1.000,00; 27 distribuídos 
de forma equânime nas três faixas seguintes, 
e três adultos com uma renda acima de R$ 
8.000,00.

Com exceção do jardim e da biblioteca, os 
demais espaços da FCRB (museu, sala de cursos, 
auditório etc) não eram utilizados por esse público. 
O atendimento e o acervo foram considerados 
como ótimo ou razoável pelos entrevistados, 
ressaltando-se o desejo pelo atendimento nos 
finais de semana. Aliás, a solicitação para que a 
BIMM funcionasse também nos finais de semana 
apareceu não só nos questionários, mas em todas 
as entrevistas informais.

No que diz respeito ao consumo cultural e 
hábitos de lazer dos responsáveis, ouvir música 
e ir ao shopping foram hábitos reiterados no 
universo dos nossos entrevistados (33 adultos 
eram frequentadores assíduos de shopping), 
e o cinema apareceu como um lugar visitado 
com frequência por 26 adultos desse grupo. 
Ir a festas/casa de amigos, praticar atividade 
física/esporte, ir a bares/restaurantes e ler um 
livro configuram-se como atividades praticadas 
com baixa frequência. As praias da cidade do 
Rio de Janeiro, mundialmente conhecidas pela 
beleza e pela superlotação nos dias de sol, 
não se apresentaram como preferência para o 
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universo dos pesquisados: 42 adultos (quase 
90%) assinalaram que nunca ou raramente 
frequentam as praias da cidade.

A maioria dos responsáveis (38) 
desconhecia o site da BIMM, enquanto metade 
das crianças afirmou que conhecia, mas que 
não navegava nele. Apenas três crianças 
consideraram a página eletrônica boa e ótima, e 
o restante a classificou como razoável.

O gosto pela leitura e o desejo de 
intensificar esse hábito foram revelados por 
nossos entrevistados e apenas uma criança 
assinalou que gostava mais ou menos de ler. 
Os adultos apontaram de modo equitativo os 
motivos que impediam o acréscimo de leitura: 
excesso de trabalho, falta de tempo e quantidade 
de afazeres. Na opinião das crianças, o maior 
impedimento para o aumento de horas dedicadas 
à leitura foi a necessidade de brincar e/ou sair 
com os amigos (24 crianças), seguida de falta de 
biblioteca (dez) e falta de tempo (quatro).

A preferência pela leitura no livro 
impresso dominou o universo dos entrevistados: 
apenas dois adultos e uma criança assinalaram 
indiferença com relação ao recurso de leitura 
no livro ou no computador. A frequência de 
livros lidos pelas crianças foi bem maior do 
que a dos adultos: 25 assinalaram que liam um 
livro por semana; doze, um livro a cada quinze 
dias, e uma criança destacou a leitura de um 
livro por mês; já entre os responsáveis, todos 
assinalaram uma vez por mês.

O gênero literário mais apreciado pelos 
adultos foi romance, seguido por aventura, 
que se apresentou de modo inverso para as 
crianças: aventura foi seguido de romance. 
Apesar do gosto pela leitura, quinze adultos 
declararam que não compram livros e apenas as 
crianças assinalaram que pais e avós costumam 
presenteá-los com livros.

Todos os entrevistados declararam 
influência de alguém na construção do hábito 
da leitura, reforçando, portanto, a importância 
da mediação nesse processo. Foi interessante 
constatar que as 38 crianças sinalizaram tanto 
os pais quanto as mães enquanto pessoas que 

influenciaram no gosto pela leitura e, entre 
os adultos, as figuras da mãe (um pouco mais 
elevada) e do pai também apareceram como as 
mais frequentes nesse papel de mediador, mas 
seguidas pelo professor (dez adultos), influência 
que não apareceu no universo sinalizado 
pelas crianças. Os avós foram citados por 
quatro crianças. Por outro lado, nenhum dos 
responsáveis sinalizou a biblioteca como espaço 
onde se criou o hábito pela leitura e elegeram a 
casa como o local privilegiado para a construção 
desse hábito, enquanto 25 crianças assinalaram 
esse local, e o restante ressaltou a casa.

Elaboramos os questionários com a 
maioria das questões fechadas, e apenas algumas 
delas destinadas a sugestões ou informações 
pontuais. De modo geral, os responsáveis 
manifestaram agradecimentos: existência da 
biblioteca; reforma realizada; socialização entre 
as crianças e mães; educação das atendentes; 
qualidade das atividades oferecidas. Alguns dos 
itens destacados como aspectos positivos da 
BIMM pelas crianças foram: bom atendimento; 
qualidade dos livros; oportunidade de desenhar; 
presença dos amigos e contação de história.

Algumas sugestões dos responsáveis 
para que a BIMM pudesse oferecer um melhor 
atendimento foram: promover lançamentos de 
livros; abrir nos finais de semana; aumentar e 
renovar o acervo para os pequenos; intensificar 
atividades durante as férias; aumentar o espaço 
da biblioteca para a realização das atividades; 
instalar computadores para as crianças; 
aumentar o número de brinquedos para as 
crianças menores; oferecer contação de história 
todos os dias; adquirir livros para menores de 
três anos; possibilitar a realização de festas/
comemorações no espaço da biblioteca. As 
sugestões dadas pelas crianças foram as 
seguintes: liberação para a realização de festas; 
lançamento de livros; aquisição de mais mesas; 
aquisição de um número maior de brinquedos. 
O desejo pelo atendimento nos finais de semana 
e a realização de contação de história todos os 
dias também surgiram nas conversas informais 
com as crianças e com os responsáveis.
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Não obtivemos muitas respostas na 
solicitação dos três livros mais apreciados. 
Algumas das obras e autores citados pelos 
responsáveis: Monteiro Lobato; Mapa do 
Brasil; A galinha ruiva; Poesia fora da estante; 
Coleção artes; O caçador de pipas; Cem anos de 
solidão; A casa dos espíritos; João Bernardo; 
Livros infantis com desenho; Vamos contar; O 
circo; Odisseia; Animais na fazenda; Divirta-
-se com os números; Drawing on the go. E os 
livros mais apreciados pelas crianças foram: 
Livro das fadas; Livro dos números; Reinações 
de Narizinho; A bolsa amarela; A reforma 
da natureza; O rato roeu a roupa do rei de 
Roma; Mundo encantado; Operação de Lili; 
Dinossauros; Alice no país das maravilhas.

Considerando-se, portanto, que o estudo 
configurou-se como teste-piloto e que o 
instrumento foi aplicado em um momento de 
reabertura da biblioteca, recomendamos sua 
reelaboração para nova aplicação aos usuários. 
Contudo, os resultados obtidos no estudo de 
usuários, bem como o trabalho de observação e 
as entrevistas realizadas ao longo da pesquisa, 
apresentaram informações relevantes e também 
embasaram a investigação.

Redefinindo os caminhos da 
pesquisa

Conforme apresentado, para a realização 
da investigação, optamos pela utilização 
de alguns instrumentos de pesquisa, como 
revisão bibliográfica, análise documental, 
entrevistas, estudo de usuários, sem a intenção 
de intervir diretamente nas ações desenvolvidas 
pela biblioteca. No entanto, alguns fatores 
redefiniram o formato da pesquisa. Ainda 
no período de fechamento da BIMM, fomos 
convidadas pela direção da Fundação a integrar 
o projeto de reestruturação daquele espaço, como 
a reforma das instalações e informatização e 
inventário do acervo. Não temos conhecimento 
em áreas específicas, como da biblioteconomia e 
da arquitetura, bem como não definimos vários 
aspectos, mas cabe ressaltar o fato de termos 

sido inseridas nesse processo e, principalmente, 
a importância do diálogo interdisciplinar em 
um projeto dessa natureza.

Por outro lado, com o prenúncio de 
reabertura da biblioteca, a necessidade de se 
definir as atividades a ser desenvolvidas ficou 
evidente, e a FCRB não contava com uma equipe 
que pudesse assumir as ações a ser oferecidas à 
comunidade, pois o número de servidores era 
reduzido e os funcionários terceirizados não 
possuíam formação específica para desenvolver 
atividades na biblioteca.

Desse modo, frente à situação que 
se colocava naquele momento, o percurso 
previamente pensado para a pesquisa foi 
alterado e, a partir de então, participamos 
ativamente das ações da BIMM, desde o 
planejamento, a programação, os contatos 
para os eventos, até a execução das atividades 
oferecidas aos usuários. Assim, sem aprofundar 
as discussões teóricas que perpassam a literatura 
especializada, esta investigação passou a se 
configurar como pesquisa-ação.

É consenso que a pesquisa-ação é um 
método qualitativo de investigação, mas, de 
acordo com os estudiosos da área, o termo 
apresenta uma amplitude de aplicação, tem 
sido utilizado de maneira vaga para qualquer 
tentativa de melhora ou de investigação da 
prática, e vários autores têm se dedicado a 
esclarecer alguns aspectos que envolvem 
essa forma de investigação. Tripp (2005), por 
exemplo, defende que se encare a pesquisa-
ação como uma das muitas diferentes formas 
de investigação-ação e considera que questões 
comuns a outros métodos também se aplicam 
a essa modalidade: participação, papel da 
reflexão, necessidade de administração do 
conhecimento e ética do processo. Para o autor, 
pesquisa-ação é toda tentativa continuada, 
sistemática e empiricamente fundamentada de 
aprimorar a prática.

Na verdade, as controvérsias para esse tipo 
de investigação começam com a denominação: 
pesquisa-ação? Pesquisa-participante? Pesquisa-
-intervenção? Não há consenso com relação às 
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diferenças e aproximações entre as designações. 
Para Thiollent (2011), a pesquisa-ação é uma 
forma de pesquisa-participante, mas nem todas 
as pesquisas-participantes são pesquisas-ação. 
No Brasil, a polêmica recai sobre as diversas 
tendências que envolvem o conceito de pesquisa 
e participação. Já na literatura estrangeira 
(ANDALOUSSI, 2004; BARBIER, 2006), a 
preocupação dos pesquisadores não está ligada 
ao uso deste ou daquele termo, mas, sim, se 
de fato as pesquisas se apresentam de forma 
participativa ou não. Entretanto, a maioria dos 
estudiosos concorda que a pesquisa-ação é uma 
metodologia coletiva, que favorece as discussões 
e a produção cooperativa de conhecimentos 
específicos sobre a realidade vivida.

Para além do termo que define esta 
pesquisa, é fato que interviemos na prática já 
no decorrer do processo de investigação e não 
apenas como possível consequência do resultado 
final do projeto – uma das características 
apontadas por Thiollent (2011) para esse tipo 
de pesquisa. Assim, o aprofundamento teórico 
ao longo desta investigação norteou o percurso 
e as ações propostas, bem como balizou o 
planejamento e a execução das atividades.

O cotidiano da biblioteca e a 
avaliação das atividades

Na perspectiva de uma pesquisa-ação, que 
passou a nortear esta investigação, planejamos, 
implementamos, descrevemos e avaliamos as 
mudanças para o aprimoramento da prática, 
aprendendo mais no decorrer do processo, 
tanto a respeito da prática quanto da própria 
investigação (TRIPP, 2005). E, exatamente nessa 
perspectiva, deparamo-nos com a realidade de 
uma instituição pública, com a burocracia e as 
amarras da máquina estatal, e buscamos dialogar 
com o cotidiano e a dinâmica de uma biblioteca 
infantojuvenil, que exigia ações práticas que 
permitissem seu funcionamento. Entretanto, 
procuramos não perder de vista os conceitos 
teóricos que delinearam nossa investigação, 
como a necessidade de realização de um trabalho 

direcionado para as crianças, com a construção de 
um projeto que levasse em conta as especificidades 
desse público, com suas distintas características e 
demandas (VIGOTSKI, 2009).

Aspectos práticos foram então 
implementados ao longo da pesquisa e/ou 
ressaltados na elaboração final do documento. 
Além das atividades educativas e culturais, 
executamos, por exemplo, e com o auxilio 
de profissionais da comunicação, ações 
relacionadas a um projeto de divulgação do 
espaço e de construção da identidade visual 
– elaboração de folders, cartazes, marcadores 
de livros etc –, buscando consolidar uma 
identidade visual para a biblioteca.

Elaboramos também uma programação 
anual, com a inclusão de eventos pontuais, e 
a consequente divulgação, permitindo, assim, 
que os usuários tomassem conhecimento das 
atividades oferecidas pela BIMM. Consideramos 
que a regularidade das ações possibilita sua 
inclusão na agenda do público e propicia a 
consolidação das atividades.

A construção de um manual de serviços, 
elucidando as normas seguidas pela biblioteca 
em relação aos serviços técnicos adotados em 
torno do acervo, bem como a elaboração de 
um regulamento de uso do espaço também 
se apresentaram como importantes e foram 
igualmente executados. A percepção de que o 
usuário precisa estar ciente das regras e dos 
preceitos que conduzem a instituição só foi 
possível pela inserção de uma das bolsistas no 
cotidiano da BIMM, através, por exemplo, de 
relatos, como o de adultos que exigiam silêncio 
das crianças, pois estavam lendo um livro.

Por outro lado, implementamos 
instrumentos de avaliação das ações 
desenvolvidas, enquanto aspecto fundamental 
na realização de atividades, planos, projetos, 
programas etc., bem como na reelaboração e 
consolidação de propostas. A meta principal da 
avaliação é produzir informações pertinentes 
para a tomada de decisões, mas não se dá 
ao acaso; deve ser planejada, devidamente 
programada, e ancorada em uma metodologia 
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ordenada. A avaliação busca também verificar o 
impacto das atividades e emitir juízos de valor, 
norteando, assim, as ações a ser desenvolvidas. 
Os processos avaliativos possibilitam uma 
reflexão sobre a ação, um repensar sobre as 
atividades executadas. Contudo, a avaliação 
deve se configurar como parte de uma proposta 
educativa definida previamente pelo conceito 
de educação adotado por cada instituição, ou 
seja, a concepção de educação é que vai dar 
suporte à avaliação (MORTARA, 2010).

Já no plano educacional da Fundação 
Casa de Rui Barbosa, Carvalho (2007, p. 25) 
sinalizou que, idealmente, a avaliação “deve 
incluir, junto ao público-alvo, uma avaliação 
anterior ao projeto, durante e posterior a ele. 
Isso pode incluir a observação dos visitantes, 
pesquisas, questionários, grupos de discussão, 
comentários e painéis de consulta”.

Reiteramos que o estudo de usuários 
e a definição dos conceitos apresentam-se 
como etapas basilares na elaboração de um 
plano educacional e, certamente, orientaram a 
investigação realizada. A partir, por exemplo, 
da informação coletada no estudo de usuários 
de que o site da BIMM não era bem avaliado, 
realizamos alguns encontros com a empresa 
responsável, na tentativa de empreender 
algumas modificações (ainda que não tenha 
sido possível avançar). Na mesma perspectiva, 
a busca por uma integração eficaz entre 
as atividades lúdico-pedagógicas da BIMM 
não apenas no ambiente físico, mas também 
no ambiente virtual da Fundação, também 
mereceu destaque. Transitando pelo campo das 
mídias digitais, Gaspar (2012, p. 180) constata 
“perspectivas e possibilidades que se revelam 
merecedoras de investimentos e pesquisas 
na área de empreendedorismo digital para 
museus”. Entretanto, por inúmeros entraves, 
esse projeto também não foi implementado 
e, no relatório final da pesquisa, apontamos 
algumas possibilidades de ação, ressaltando 
a importância de tornar esse ambiente o 
mais interativo possível e em diálogo com as 
atividades realizadas na BIMM. Também não 

conseguimos atender ao desejo dos usuários de 
que a BIMM funcionasse no final de semana, 
pois a instituição não tinha pessoal que pudesse 
assumir a tarefa, e ficou apenas a recomendação.

Algumas considerações: 
retomando as discussões

A pesquisa aqui apresentada buscou 
destacar alguns dos caminhos adotados na 
construção de um plano educacional para uma 
instituição cultural. No caso específico da BIMM, 
procuramos preservar os princípios defendidos 
pelo patrono da Fundação – Rui Barbosa – 
no que diz respeito à formação do leitor, ao 
incentivo à leitura, à formação do cidadão. Suas 
ideias confirmam a relevância de um projeto 
como o plano educacional da BIMM – objeto 
desta investigação –, que valoriza a formação 
cultural e a leitura como um projeto político de 
construção de um espaço democrático, voltado 
para a formação de cidadãos leitores, fruidores 
e produtores de cultura.

Desde o início desta investigação, nosso 
intuito era: avaliar as atividades desenvolvidas 
na BIMM, ampliar o conhecimento dos usuários 
atuais e potenciais e de suas necessidades 
informacionais; identificar as atividades 
educativas e culturais adequadas ao perfil do 
público; fundamentar futuros projetos para a 
BIMM. Ainda que o percurso de pesquisa tenha 
sido alterado, ou talvez em decorrência desse 
desvio, consideramos que os objetivos iniciais 
foram alcançados.

Acedendo com a literatura pertinente, 
que ressalta que cada instituição deve construir 
o seu plano educacional, pois cada instituição é 
única, nossa intenção, com a construção deste 
texto, não foi apresentar um modelo, mas expor 
alguns dos caminhos percorridos e algumas das 
opções adotadas ao longo da elaboração da 
investigação, com o intuito de colaborar com 
outras instituições que pretendam construir um 
plano educacional.

Para além da formação do leitor, é 
preciso pensar que não há como ignorar a 
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importância de espaços como a BIMM. Diante 
da degradação das relações humanas e das 
novas configurações urbanas, locais como 
esse assumem efetivamente papel privilegiado 
na construção das relações (CASTRO, 1998; 
ASENSIO; POL, 2002).

No desenvolvimento desta pesquisa, 
constatamos a triste realidade encontrada em 
nosso país com relação à falta de hábito da 
leitura por parte de uma grande parcela da 
população. Pais, professores e bibliotecários, 
por vezes, acabam não proporcionado o contato 
de crianças e jovens com os livros.

Compreendemos que, embora vivamos 
em outro tempo, aspectos como a formação 
humana, cultural e artística e a democratização 
da cultura e da educação – ressaltados e 
defendidos na obra de Rui Barbosa – com certeza 
continuam sendo fundamentais em um campo 
que hoje se estende para além das instituições 
escolares. Assumir a formação humana de 
modo amplo também representa um papel a ser 
cumprido pelas instituições culturais.

Após dois anos de pesquisa, do 
aprofundamento teórico realizado, das ações 

desenvolvidas em decorrência da metodologia 
adotada, ressaltamos a necessidade de que a 
Biblioteca Infantojuvenil Maria Mazzetti seja 
um projeto da Fundação Casa de Rui Barbosa, 
que a sua importância junto à comunidade 
seja reconhecida e que se assuma a sua 
função social, cultural e educativa. Um dos 
maiores desafios, para toda instituição, é a 
formação de uma equipe qualificada para a 
execução das atividades e a consolidação de 
um setor educativo com propostas efetivamente 
planejadas para o bom atendimento ao usuário 
(MACHADO, 2009).

Mario de Andrade, no início do século 
XX, já destacava que a criação de bibliotecas 
populares apresenta-se como atividade 
fundamental para o desenvolvimento da cultura 
brasileira: “Não que essas bibliotecas venham 
resolver qualquer dos dolorosos problemas 
de nossa cultura [...] Mas a disseminação no 
pouco, do hábito de ler, se bem orientada, 
criará fatalmente uma população urbana mais 
esclarecida, mais capaz de vontade própria, 
menos indiferente à vida nacional” (ANDRADE, 
1957, p. 71).
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Resumo

Esse estudo investiga os motivos que levam diferentes educadores a 
planejarem atividades com seus estudantes em um centro de ciências. 
Além disso, buscou-se: a) analisar as concepções desses educadores 
sobre o papel/função do centro de ciências; b) compreender, a 
partir das falas dos educadores, como se deu a sua participação 
durante a visita nesse espaço; c) identificar se há uma tentativa de 
articulação por parte dos educadores entre as ações desenvolvidas 
no contexto escolar e as atividades realizadas no centro de ciências. 
Trata-se de um estudo qualitativo de caráter exploratório. Para a 
coleta de dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 
15 educadores após a visita realizada com seus estudantes em um 
centro de ciências da Grande Vitória, no estado do Espírito Santo. 
Os resultados evidenciaram que o principal motivo estabelecido 
pelos educadores ao planejar visitas com seus estudantes no centro 
investigado é a possibilidade de vincular a teoria, que é discutida 
e ensinada no contexto escolar, com situações práticas envolvendo 
demonstrações/experimentações que constituem os principais 
elementos mediadores desses espaços. Esse resultado aponta para 
uma necessidade de reflexão/formação dos educadores no sentido 
de repensar as potencialidades educativas dos centros de ciências 
e as possíveis articulações a serem desenvolvidas com vistas às 
práticas pedagógicas estabelecidas no contexto escolar.
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their conceptions and articulations with schools
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Abstract

This study investigates the reasons why different educators plan 
activities with their students in a science center. In addition, it 
sought to: a) analyze the conceptions these educators had about 
the role/function of a science center; b) understand, based on what 
the educators said, how they participated in it during the visit to 
such facility; c) identify whether educators attempt to articulate 
the actions conducted in the school context with the activities in 
the science center. It is an exploratory and qualitative study. Data 
collection included semi-structured interviews with 15 educators 
after they had taken their students to a science center located in 
Grande Vitoria area, in the state of Espírito Santo, Brazil. Results 
have shown that the main reason given by educators for planning 
the visits with their students to the science center in question is 
the possibility of linking theory, which is discussed and taught in 
the classroom, to the practical situations involving demonstrations/
experimentations, which are the key mediation elements in this 
type of educational facility. Such results point to a need to provide 
educators with reflection/training so that they can rethink the 
educational potentials of science centers and possible with the 
educational practices taking place in schools.
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Introdução

A escola não se constitui como o único 
espaço para a alfabetização científica da 
população. Os espaços de educação não formal 
também cumprem esse papel (HONEYMAN, 
1998; QUEIRÓZ et al., 2002; MONTEIRO; 
MARTINS; GOUVÊA, 2009; BIASUTTI et al., 
2011). Dessa forma, as articulações das práticas 
pedagógicas desenvolvidas na escola com as 
ações realizadas nos espaços de educação não 
formal são pertinentes, uma vez que:

Os espaços sociais de educação vêm se 
ampliando frente à constatação de que 
hoje existem distintos lócus de produção 
da informação e do conhecimento, de 
criação e reconhecimento de identidades 
e de práticas culturais e sociais. Diferentes 
“ecossistemas educativos” vêm sendo 
propostos como novos espaços-tempo de 
produção de conhecimento necessários 
para formação de cidadanias ativas na 
sociedade. (MARANDINO, 2003, p. 184).

Segundo Nascimento e Costa (2002), as 
atividades desenvolvidas em ambientes não 
escolares, como museus, zoológicos, parques, 
centros de ciências, através do seu caráter 
lúdico e interativo, atiçam a curiosidade dos 
visitantes, podendo contribuir para mudar a 
atitude dos estudantes em relação à ciência e 
motivá-los para a aprendizagem de conceitos 
científicos. Muito além do aspecto motivacional, 
esses espaços permitem a ampliação do 
conhecimento científico dos estudantes, uma 
vez que eles potencializam a busca de novos 
saberes, ao mesmo tempo em que possibilitam 
que os conhecimentos construídos no contexto 
escolar sejam compartilhados.

Os espaços de educação não formal 
possuem um potencial para interatividade 
muito grande – tanto entre o visitante e o objeto 
da exposição (objeto de conhecimento) quanto 
entre o visitante e o monitor, e entre os próprios 
visitantes – propiciando um compartilhamento 

simultâneo e mútuo de conhecimentos que 
podem ser ampliados por todos envolvidos 
no processo. Isso significa que as relações 
estabelecidas nesses espaços são mediadas 
tanto pelos monitores/visitantes quanto pelos 
objetos de conhecimento. Marandino (2003, 
p. 119) considera a mediação extremamente 
relevante nas práticas educativas não formais 
e chama a atenção para o fato de que talvez 
sejam “os objetivos da exposição que devem 
definir as formas de mediação com o público”.

Segundo Biasutti et al. (2011), em um 
estudo realizado no contexto dos centros de 
ciências da Grande Vitória no Espírito Santo, 
cada vez mais as escolas solicitam visitas de 
grupos de estudantes a esses espaços, tornando 
essa prática mais comum no âmbito das ações 
educativas e culturais propostas na educação 
formal. Diante desse contexto, neste estudo, 
trazemos como principal objetivo investigar os 
motivos que levam educadores a planejarem 
visitas com seus estudantes em um centro 
de ciências da Grande Vitória, no Espírito 
Santo. Além disso, pretendemos: a) analisar as 
concepções desses educadores sobre o papel/
função do centro de ciências; b) compreender, 
a partir das falas dos educadores, como se 
deu a sua participação durante a visita nesse 
espaço; c) identificar se há uma tentativa de 
articulação por parte dos educadores entre as 
ações desenvolvidas no contexto escolar e as 
atividades realizadas no centro de ciências.

Os espaços de educação não 
formal: características e pressupostos 
educacionais

Neste primeiro momento, trazemos as 
contribuições de Gohn (2006) para nos ajudar 
a discutir os pressupostos educativos dos 
espaços de educação não formal, buscando 
estabelecer um paralelo com as características e 
pressupostos da educação formal. Para a autora, 
a educação formal ocorre nas escolas com 
conteúdos previamente demarcados, em que o 
professor é o principal educador, e em que há a 
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organização de acordo com diretrizes nacionais, 
ou seja, as escolas são ambientes normatizados. 
Os processos de ensino e aprendizagem de 
conteúdos são previamente sistematizados, 
assumindo um caráter metódico em que há a 
expectativa de uma aprendizagem efetiva. Gohn 
(2006) então nos diz que, na educação não 
formal, a aprendizagem ocorre via processos de 
compartilhamento de experiências e interações 
com o outro em locais fora da escola, nos quais 
há processos interativos com intencionalidade 
educativa. Também existe uma intencionalidade 
na participação dos indivíduos para que se 
possa potencializar a formação desses sujeitos 
como cidadãos que estão inseridos em uma 
cultura, na qual se dá construção da identidade 
coletiva de um grupo.

Apesar das diferenças apresentadas an-
teriormente, não podemos desconsiderar o pa-
pel do “outro” nos processos de aprendizagem, 
tanto na educação formal quanto na educação 
não formal. No caso da escola, podemos associar 
o outro ao professor, que é o agente responsá-
vel por desenhar um ambiente de aprendizagem 
favorável para a construção, compartilhamento 
e apropriação de saberes pelos estudantes. Nos 
espaços de educação não formal, assumem esse 
papel de outro o monitor, os participantes que ali 
estão e os equipamentos/experimentos com os 
quais interagimos ou aos quais nos integramos.

Considerar o papel do outro na 
aprendizagem e no desenvolvimento da cultura 
científica do indivíduo é aproximar nossa 
discussão de uma perspectiva sociocultural.  
Nessa perspectiva, a influência do meio e as 
experiências sociais, como as que ocorrem em 
espaços de educação não formal, são aspectos 
essenciais a serem considerados no processo 
de aprendizagem. Compartilhando dessa 
perspectiva teórica, Pivelli e Kawasaki (2005) 
apontam para possibilidade de aprendizagem 
nesse contexto singular devido à troca de 
conhecimento sociocultural entre as pessoas e 
o meio. Isso significa dizer que, no contexto 
de uma visita a um centro de ciências, a 
interação dos visitantes e suas ações sobre 

objetos, na tentativa de entender e relacionar as 
informações, podem culminar em um processo 
de aprendizagem (FACCI, 2010).

Trazendo a discussão para a caracte-
rização dos espaços de educação não formal, 
Jacobucci (2008) considera que eles podem ser 
divididos em duas categorias: institucionais e 
não institucionais. A primeira categoria trata 
de locais regulamentados e com equipe técni-
ca responsável pelas atividades executadas nos 
locais, como museus, centros de ciências, zo-
ológicos, dentre outros. Já a segunda catego-
ria inclui ambientes naturais ou urbanos sem 
uma estruturação institucional, como teatros, 
parques, praia, dentre outros. Esse estudo foi 
desenvolvido em um espaço de educação não 
formal institucionalizado, especificamente 
num centro de ciências da Grande Vitória, no 
Espírito Santo.

Focando as discussões nos centros de ci-
ências, Jacobucci (2008) e Sabbatini (2003) des-
tacam que essas instituições são potenciais para 
a criação de uma cultura científica generalizada 
para a sociedade e, além disso, são capazes de 
conectar os avanços e as questões relacionadas 
com a ciência e a tecnologia aos interesses do ci-
dadão comum. Os autores ainda concordam que, 
dentre os principais objetivos estabelecidos para 
esses centros, destaca-se a possibilidade de au-
mentar a consciência sobre a função e a impor-
tância da ciência na sociedade.  Nessa perspecti-
va, as experiências educativas são desenvolvidas 
para que os usuários compreendam princípios 
científicos e tecnológicos e para despertar neles 
o interesse pela ciência e pela tecnologia.

Embora os centros de ciências tenham 
sua importância reconhecida, ainda não há uma 
formação específica para a área de divulgação 
científica no Brasil, o que muitas vezes deixa à 
deriva aqueles que nela realizam seus trabalhos. 
Segundo Jacobucci, Jacobucci e Megid Neto 
(2009), a literatura na área de formação de edu-
cadores que atuam direta e indiretamente nos es-
paços de educação não formal ainda é muito es-
cassa no país, com relatos isolados de atividades 
em um ou outro centro ou museu de ciências.
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Apesar da escassez de estudos sobre a 
formação de educadores no contexto da educação 
não formal, destacamos o trabalho de Cazelli et 
al. (1998), que buscaram analisar os objetivos 
dos professores ao planejarem atividades que 
envolvessem visitas a museus. Os autores 
constataram que essa procura está relacionada, 
primeiramente, com uma alternativa à prática 
pedagógica, já que os professores entendem 
essas instituições como locais alternativos de 
aprendizagem. Em segundo lugar, os docentes 
consideram a dimensão do conteúdo científico, 
chamando a atenção para o fato de que os temas 
apresentados nos museus podem ser abordados 
de uma forma interdisciplinar ou enfatizando 
a relação com o cotidiano dos estudantes. 
Alguns professores participantes desse estudo, 
em menor quantidade, preocuparam-se com a 
ampliação da cultura como objetivo da visita. 
E, no caso de educadores no estado do Espírito 
Santo, quais objetivos eles estabelecem ao 
planejar atividades que envolvam visitas a um 
centro de ciências? Essa foi a principal questão 
que nos motivou à realização desse estudo.

Contexto da pesquisa

Atualmente o município de Vitória, no 
estado do Espírito Santo, conta com quatro 
centros de ciências, a saber: Planetário de 
Vitória, Praça da Ciência, Escola da Ciência 
Física e Escola da Ciência-Biologia e História. 
De acordo com Zucoloto et al. (2011a, p. 11), 
esses centros têm desenvolvido seus trabalhos 
com base em alguns objetivos:

Utilização de práticas que promovam 
maior interatividade com o público; utili-
zação do lúdico na apropriação do conhe-
cimento; articulação de acervos e práticas 
educativas com os currículos escolares; 
visão temática menos disciplinar e menos 
fragmentada; articulação entre diversos 
saberes relacionados aos campos da ciên-
cia e cultura; articulação entre o contexto 
local e o global; receber a visitação de es-

tudantes de escolas do ensino fundamental 
e médio na busca e inovação para os pro-
cessos de ensino e aprendizagem.

Nesse sentido, é possível perceber a in-
tencionalidade desses locais na transferência e 
ampliação do conhecimento e suas implicações 
na cultura e na forma de pensar da socieda-
de. Esse estudo foi desenvolvido na Escola da 
Ciência Física (ECF), que, assim como os demais 
centros apresentados anteriormente, é adminis-
trada pela Secretaria Municipal de Educação de 
Vitória (SEME).  Segundo Zucoloto et al. (2011b, 
p. 22). esse centro constitui-se como:

[...] Espaço interativo de divulgação 
científica e busca contínua articulação 
com a educação formal através de acervo 
com diversos aparelhos demonstrativos 
de fenômenos. Com média anual de 
65.000 visitantes, atende grande público, 
turistas, pesquisadores, estudantes e 
professores de todos os níveis. Promove 
jornadas, mostras científicas, ações para 
formação continuada de professores do 
ensino fundamental e médio e participa da 
Semana Nacional de Ciências e Tecnologia 
e do Circuito Metropolitano de Divulgação 
Científica de Vitória-ES. Idealizada 
pela Secretaria Municipal de Educação 
(SEME) e criada oficialmente pela Lei 
Municipal 5.397\2001, a ECF integra o 
Projeto “Escolas da Ciência” mantido 
pela Prefeitura Municipal de Vitória. A 
ECF localiza-se à Rua José de Anchieta – 
Parque Moscoso, região central de Vitória, 
em um prédio inaugurado em 1952 que 
foi adaptado para receber os instrumentos 
que a compõem. O prédio, tombado pelo 
patrimônio histórico estadual, é um 
importante representante da arquitetura 
modernista dotado de salas amplas e boa 
iluminação. No local – com 2000 m2 de 
área construída – há cinco amplas salas 
de exposição temáticas permanentes, 
um mini-auditório, uma galeria para 
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exposições temporárias, banheiros para 
visitantes, sala administrativa e cozinha. Na 
área externa um jardim com árvores antigas 
e painéis em mosaico, obra do artista Anísio 
Medeiros que também, foram restaurados. 
A equipe da escola é composta por quatro 
funcionários de ensino superior, dois 
auxiliares de serviços gerais, uma empresa 
terceirizada de vigilância 24h, e além de 
13 monitores universitários com bolsa 
estágio que são preparados para atender 
aos visitantes oferecendo-lhes informações 
sobre o acervo de forma interativa e lúdica.

Sendo assim, a ECF se caracteriza como 
um espaço de educação não formal institucio-
nalizado. A ECF conta com cinco salas temá-
ticas: mecânica, eletricidade, acústica, eletro-
magnetismo e ótica. Seu acervo é constituído 
por diversos aparelhos que visam à demonstra-
ção prática de fenômenos, que possibilitam a 
construção de conceitos que podem ser relacio-
nados com outras áreas do conhecimento, e que 
instigam a curiosidade dos visitantes, buscando 
desmistificar a física por meio de uma aborda-
gem contextualizada com o cotidiano.

Caracterização dos sujeitos da pesquisa

Fizeram parte desse estudo quinze 
profissionais da educação que atuam nas redes 
de ensino da Grande Vitória (especificamente 
educadores dos municípios de Vitória, Cariacica, 
Vila Velha e Serra), no estado do Espírito Santo. 
Os nossos sujeitos apresentaram um perfil bem 
diversificado no que se refere às suas formações 
inicial e continuada. Com relação à formação 
inicial, temos sujeitos graduados em ciências 
biológicas, pedagogia, psicopedagogia, ciências 
contábeis, história, matemática, educação física, 
fisioterapia e ciências econômicas. Dois desses 
sujeitos possuíam mais que uma graduação, 
sendo que um deles possuía quatro (ciências 
biológicas, educação física, fisioterapia e 
ciências econômicas) e o outro, duas (ciências 
biológicas e pedagogia).

Cinco dos nossos sujeitos possuíam 
algum tipo de pós-graduação, a maioria 
delas relacionadas à área educacional (meio 
ambiente, matemática, educação de jovens e 
adultos – EJA –, ciências da educação, relações 
políticas, educação infantil, análises clínicas e 
psicopedagogia), sendo que um desses sujeitos 
acumulava quatro dessas (meio ambiente, 
matemática, educação de jovens e adultos – 
EJA – e ciências da educação).

Procedimentos de coleta e análise de dados

O método de coleta de dados utilizado 
nesse estudo foi a entrevista semiestruturada, 
que, mediante o consentimento dos participan-
tes, foi gravada em áudio para uma posterior 
análise. Nesse tipo de entrevista, as questões 
são abertas, permitindo certa flexibilidade e li-
berdade para a construção do discurso com o 
entrevistado. O papel do entrevistador nesse 
contexto interativo é direcionar o discurso do 
entrevistado através das perguntas e de comen-
tários, gestos e expressões (ALVES-MAZZOTTI; 
GEWANDSZNAJDER, 1999). Para Manzini 
(1991), a entrevista semiestruturada está foca-
lizada em um assunto sobre o qual confeccio-
namos um roteiro com perguntas principais, 
que são complementadas por outras questões 
inerentes às circunstâncias momentâneas à en-
trevista. Ainda segundo o autor, esse tipo de 
entrevista pode fazer emergir informações de 
forma mais livre e as respostas não estão con-
dicionadas a uma padronização de alternativas.

Um ponto importante para o 
desenvolvimento do protocolo de entrevista 
refere-se à necessidade de perguntas básicas e 
principais para atingir o objetivo da pesquisa. 
Dessa forma, Manzini (2003) salienta que é 
possível um planejamento para a coleta de 
informações por meio da elaboração de um 
roteiro com perguntas que atinjam os objetivos 
pretendidos. O roteiro serviria, então, para além 
de coletar as informações básicas, como um 
meio para o pesquisador se organizar para o 
processo de interação com o informante.
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A investigação teve caráter explorató-
rio; portanto, optamos por um número menor 
de sujeitos, mas que gerou dados suficientes 
para uma análise qualitativa. Para a realiza-
ção das entrevistas, era aguardado o momento 
mais conveniente e oportuno para a abordagem 
dos nossos potenciais sujeitos, que eram con-
vidados a participar da pesquisa após a visita 
monitorada realizada com os estudantes que 
estavam sob a sua responsabilidade. Após obter 
a assinatura dos educadores do termo de con-
sentimento livre, foram iniciadas as entrevistas 
semiestruturadas.

Antes de realizar a entrevista com os 
nossos sujeitos, foi realizada uma entrevista-
piloto com quatro professores que estavam com 
seus estudantes na ECF. Esses sujeitos foram 
selecionados por oportunidade. A entrevista- 
-piloto foi realizada com o objetivo de validar 
nosso protocolo com as questões disparadoras. 
Depois da referida entrevista, algumas questões 
puderam ser revistas e até mesmo reformuladas, 
e o protocolo foi estruturado com seis questões 
disparadoras:

1. Você já visitou este espaço antes?
2. Qual a sua área de formação? Em qual nível 
de ensino você atua no momento? Em qual 
disciplina?
3. Onde se localiza a escola em que você 
trabalha?
4. Por que você trouxe seus estudantes a este 
centro? Qual a sua intenção ao trazê-los a este 
espaço?
5. Como foi sua participação durante esta visita 
ao espaço?
6. Você considera que as informações/
conhecimentos adquiridos neste espaço podem 
ser utilizados no contexto escolar? Se a resposta 
for positiva, explique como.

A análise dos dados foi pautada na pers-
pectiva interpretativa da análise de conteúdo. 
Essa perspectiva interpretativa é fundamentada 
na decomposição do discurso e identificação 
de unidades de análise (ou grupos de repre-

sentações) para categorização de fenômenos, 
para que se torne possível uma reconstrução de 
significados que apresentem uma compreensão 
mais aprofundada da interpretação da realida-
de do grupo estudado (SILVA; GOBBI; SIMÃO, 
2005). Em outras palavras, a análise de con-
teúdo pode ser considerada como um conjun-
to de técnicas de análise de comunicação que 
utilizam procedimentos sistemáticos e objetivos 
de descrição do conteúdo das mensagens. A in-
tenção dessa análise é a inferência de conhe-
cimentos relativos às condições de produção e 
de recepção das mensagens, inferência essa que 
recorre a indicadores – quantitativos ou não 
(FRANCO, 2007).

Franco (2007) sinaliza ainda que esse 
método de análise é cada vez mais utilizado 
para produzir inferências acerca de dados 
verbais e/ou simbólicos que são obtidos a 
partir de perguntas e observações de interesse 
de um determinado pesquisador, ao passo que 
os resultados desta investigação devem refletir 
os objetivos da pesquisa e ter como apoio 
indícios manifestos e capturáveis no âmbito das 
comunicações emitidas.

Resultados e discussões

Definimos como unidade de análise as 
repostas compartilhadas pelos nossos sujeitos 
durante as entrevistas. Foi possível identificar, a 
partir das respostas deles, três grandes categorias 
de análise que contemplam nossos objetivos 
específicos: a) concepções de educadores; b) 
participação dos educadores durante a visita; 
c) articulação escola e centro de ciências. Além 
disso, consideramos que a interpretação de cada 
uma dessas categorias nos forneceram subsídios 
para investigarmos os motivos que levam esses 
educadores a planejarem atividades com seus 
estudantes em um centro de ciências.

Concepções de educadores

Dos quinze educadores entrevistados, 
nove apresentaram uma concepção que 
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atribui aos centros de ciências uma dimensão 
complementar às práticas desenvolvidas no 
contexto escolar, vinculando especificamente 
uma articulação entre a teoria dada em sala 
de aula e a prática apresentada no centro de 
ciências, como podemos ver em algumas falas 
desses profissionais:

E4: [...] É uma ligação, a teoria vista na 
escola e aqui a prática, pra que eles passem 
realmente a entender a compreender 
melhor a parte da prática, do dia a dia [...]. 
(pedagoga).
e5: [...] a gente procura trazer eles para 
estes espaços, e aqui em especial porque 
trata da questão da ciência, da física, 
que eles podem ver na prática o que eles 
estudam na sala de aula [...]. (pedagoga).
E6: [...] Conseguir associar o que a gente 
viu em sala de aula com os experimentos, 
no dia a dia aqui... Não só ver a parte 
teórica, a ideia era essa, conseguir associar 
os dois, a teoria à prática. (professor de 
física e matemática).

No trabalho de Cazelli et al. (1998), 
alguns dados obtidos através de reuniões com 
professores que visitaram espaços de educação 
não formal corroboram a concepção dos nossos 
sujeitos quanto ao objetivo de desenvolver 
atividades com os estudantes nesses espaços. 
No trabalho desses autores, ao analisarem o 
que os professores intencionavam ao visitar 
os museus, constatou-se que essa procura 
estava relacionada, primeiramente, com uma 
alternativa à prática pedagógica, já que os museus 
seriam locais alternativos de aprendizagem e 
de articulação teoria-prática. Outros autores, 
como Gouvêa et al. (2001), destacam o fato 
de os professores ainda entenderem a relação 
museu-escola como suplementar, enfatizando 
a utilização do museu como um instrumento 
para atender às demandas da escola. Atrelar 
ou não a visita a um centro de ciências ao 
conteúdo programático escolar é um dilema 
falso, pois o mais importante é a maneira como 

a relação com o conhecimento é estabelecida 
nesses espaços. Assim, a perspectiva deve ser 
a de ampliação da cultura, mas estabelecendo 
relações com os conhecimentos que estão 
sendo trabalhados concretamente nas aulas de 
ciências (MARANDINO, 2001).

Uma das tendências atuais dos traba-
lhos nesses espaços é distingui-los da educação 
formal, pois, do ponto de vista epistemológico, 
são contextos educativos diferentes das insti-
tuições educacionais em termos das práticas 
pedagógicas, linguagens e interatividade en-
volvidas. Torna-se importante enfatizar o sig-
nificado dos centros/museus de ciências para 
além da simples dimensão complementar das 
ações desenvolvidas na escola. Esses espaços 
assumem um papel decisivo no movimento de 
alfabetização científica da sociedade como um 
todo (BIASUTTI et al., 2011), propiciando a di-
vulgação e democratização da ciência como um 
empreendimento humano que traz reflexos no 
contexto social no qual estamos inseridos.

Apesar da concepção reducionista apre-
sentada por alguns de nossos sujeitos, algumas 
falas nos chamaram a atenção, pois encontra-
mos argumentos que sinalizam para a impor-
tância dos espaços de educação não formal no 
que se refere às dimensões da ludicidade e da 
interdisciplinaridade. Ao apresentarem esses ar-
gumentos, esses educadores acabam conceben-
do esses espaços como potenciais para apren-
dizagem e para ampliação da cultura científica 
dos seus estudantes, devido ao seu caráter in-
terativo, lúdico e aos múltiplos conhecimentos 
que são compartilhados nesses ambientes. As 
falas dos seguintes educadores nos ajudam a 
evidenciar essa concepção sobre esses espaços:

E2: [...] Dá para trabalhar porque aborda 
a matemática, um pouco da química... da 
acústica que trabalha um pouquinho do 
tímpano, das cordas vocais e das ondas 
[...]. (professora de ciências e biologia).
E9: O lúdico... a presença do aparelho 
fica mais clara para o aluno entender. 
(professora de ciências).
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e11: [...] adquirindo novos conhecimentos 
e diferentes, geralmente, mesmo que seja 
uma brincadeira, é uma parte de ciência 
que eles estão aprendendo [...]. (pedagoga).
e13: [...] e eu acho legal porque mostra que 
o conhecimento ele não é só aquela coisa 
de sala de aula... ele é brincadeira também 
[...]. (professora de ciências).
e15: [...] poderia estar mais ligado à 
questão ambiental, questão social mesmo... 
do dia a dia dos meninos, que poderia 
ser facilmente resolvido com a aplicação 
da física mesmo, da química, uma coisa 
nesse sentido [...]. (professora de ciências 
e pedagoga).

A manipulação dos equipamentos inte-
rativos da ECF (que apresentam aparência inu-
sitada e lúdica) é reportada por muitos dos nos-
sos sujeitos. Sobre essa dimensão, concordamos 
com Chinelli e Aguiar (2009) ao afirmarem que 
espaços que apresentam equipamentos dessa 
natureza estão aptos a proporcionar momen-
tos divertidos e despertar a curiosidade, o que 
certamente pode desfazer muitos mitos sobre a 
ciência. Além do mais, uma das grandes poten-
cialidades dos centros de ciências é conseguir 
reunir diversas áreas do conhecimento em um 
mesmo lugar, contribuindo para a interdiscipli-
naridade das ações desenvolvidas. Dessa forma, 
colaboram para integrar os conteúdos das diver-
sas áreas do saber de forma inter-relacionada, 
possibilitando uma visão global dos processos 
relativos às ciências (SILVA; OLIVEIRA, 2008).

Participação dos educadores durante a visita

Nesta seção, interpretaremos como se 
deu a participação dos educadores durante a 
visita à ECF. Diante das respostas e inspirados 
nas construções categóricas de Silva e Oliveira 
(2008), desenvolvemos uma classificação 
fundamentada em três categorias para analisar a 
participação dos educadores: participativos, pouco 
participativos e não participativos. Foi possível 
identificar que os nossos sujeitos, em sua maioria, 

não apresentaram uma atitude participativa. As 
falas dos professores E1, E2 e E7 exemplificam 
bem essa postura durante as atividades guiadas 
pelos monitores do centro de ciências:

E1: [...] eu não interferi, eu deixei que o 
professor/monitor direcionasse a aula para 
ouvirmos a explicação, porque ele fez 
direitinho e nem teve como eu interromper 
mesmo. (professora de matemática).
E2: [...] particularmente nenhuma porque 
eles fazem tudo aqui, não é? A gente só 
acompanha os alunos, assiste, não é? 
(professora de ciências e biologia).
e7: [...] Como eu sou professora de biologia, 
eu prefiro não intervir, eu gosto sempre 
assim, você descobrir por si só. E como nós 
temos instrutor preparado para isso, fica 
chato, não é? (professor de biologia).

Apesar da postura não participativa 
da maioria dos nossos sujeitos, alguns deles 
assumiram uma pequena participação ao 
longo da visita, correspondendo à categoria 
pouco participativo. Pertencem a esse grupo o 
professor E6, que, em sua resposta, nos diz que:

E6: [...] aqui a participação é pouquíssima, 
deixo principalmente os monitores falarem. 
Quando eu preciso complementar alguma 
coisa, acho interessante complementar 
alguma coisa [...]. (professor de física e 
matemática).

Podemos perceber no discurso de alguns 
sujeitos (como os E8 e E10) a importância atri-
buída por eles a uma participação efetiva do 
educador no estabelecimento da mediação junto 
aos seus estudantes, no sentido de intensificar as 
discussões/interações originadas durante a visita 
guiada ao centro de ciências. Entretanto, somente 
um desses sujeitos (E14) assume efetivamente uma 
postura participativa durante todo o processo:

E8: [...] Eu acho muito importante 
porque, se o professor está estimulado, 
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ele consequentemente estimula os 
alunos. Então, se ele gosta de participar, 
isso é um incentivo para que o aluno 
participe também (professora de biologia e 
pedagogia).
E10: [...] Acho que a coisa não flui se não 
tiver a participação do professor... Até 
porque a criança precisa ter o referencial 
do professor para a questão da obediência, 
entendeu? (pedagoga).
E14: [...] Eu vou, principalmente na parte da 
disciplina, para eles aproveitarem bastante. 
Anteriormente, eu faço uma palestra com 
eles, falo do comportamento, como que 
eles têm que se comportar, e também 
faço minhas intervenções, perguntando, 
mostrando, participando junto ali também. 
(pedagoga).

Faria e Chagas (2012) sugerem que a 
atitude assumida pelo educador durante uma 
visita a um centro de ciências pode determinar 
o nível de engajamento de seus estudantes 
nessa visita.  Apesar da maioria dos educadores 
reconhecerem o centro de ciências como um 
espaço educativo potencial para articular a 
teoria (conceitos aprendidos na escola) com 
a prática (experimentos, interações e outras 
atividades disponíveis nesses espaços), intrigou-
nos o fato da maioria deles não considerarem 
a sua participação durante a visita como uma 
ação necessária, limitando muitas vezes a 
sua participação à observação das interações 
estabelecidas entre os estudantes e monitores 
do espaço.

Questionamo-nos como seria possível 
uma articulação entre teoria e prática com es-
tudantes nesses espaços sem a mediação, a par-
ticipação efetiva do educador durante a visita. 
A pedagoga E4 e o professor E6 reconhecem a 
importância do espaço na articulação teoria e 
prática. Entretanto, esses sujeitos não assumem 
uma atitude participativa que possa engajar os 
estudantes no processo de reflexão sobre as 
discussões compartilhadas ali, o que pode de-
sencadear um processo de aprendizagem. Nesse 

sentido, concordamos com Moraes et al. (2007) 
quando afirmam que os educadores ocupam 
uma posição privilegiada para fazer mediação 
de seus alunos nesses espaços, especialmente 
pelo conhecimento que têm deles:

E4: [...] É uma ligação, a teoria vista na 
escola e aqui a prática, pra que eles passam 
realmente a entender, a compreender 
melhor a parte da prática, do dia a dia, a 
vivência deles [...] A minha parte é mais 
observação [...]. (pedagoga).
E6: Conseguir associar o que a gente viu em 
sala de aula com os experimentos, no dia a 
dia aqui [...] Aqui a participação é pouquís-
sima, deixo principalmente os monitores 
falarem. (professor de física e matemática).

Fica claro em alguns discursos, como o do 
professor E6, que os educadores não participam 
muito ou tendem a se manter neutros durante 
a visita, por causa de um “respeito” (a uma 
espécie de definição de territórios de poder) 
ao monitor do centro, pois esse seria o espaço 
legítimo de atuação não do educador (que tem 
seu poder legitimado na escola), mas sim do 
monitor. Esse posicionamento também aparece 
na fala da professora E2:

E2: Eu acho, melhor deixar ele (monitor) 
porque ele já conhece os instrumentos, já 
conhece o que pode e o que não pode; en-
tão, é melhor ele e os alunos. [...] O que 
tem que se falar deve ser na sala de aula. 
Se fosse um outro espaço sem ser aqui, aí 
seria diferente, né? (professora de ciências 
e biologia).

Reconhecemos a tensão apontada pela 
professora E2 no que se refere ao poder/legi-
timidade de atuação do professor em um cen-
tro de ciências. Entretanto, concordamos com 
Moraes et al. (2007, p. 62) ao afirmarem que:

[...] Tanto professores quanto mediadores 
em um museu podem ter sua ação 
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ampliada quando acompanhando grupos 
em conjunto, espaço em que os próprios 
participantes vão assumindo o papel de 
mediação de seus colegas. Sempre que 
alguém tem um domínio maior em um 
tema pode se transformar em um mediador 
do outro.

Articulação escola e centro de ciências

Nessa categoria, detivemo-nos na 
interpretação da existência (ou não) de uma 
proposta dos educadores de articulação entre o 
espaço formal (escola) e o centro de ciências. 
Dos quinze educadores, pudemos perceber, na 
fala de onze deles, indícios de uma articulação 
fundamentada na complementação prática do 
que foi ou do que será estudado teoricamente 
na escola. As falas dos educadores E2, E5 e E15 
sinalizam para essa perspectiva:

E2: [...] Então, assim, eles viram a prática; 
então, agora, vão estar vendo a teoria um 
pouquinho mais aprofundado. Eles vão ter 
já uma clareza quando ouvirem a teoria, 
eles vão assimilar com o que eles viram na 
prática. (professora de ciências e biologia).
E5: [...] Ligando na prática o que eles 
tiveram aqui. Trabalhar e aprofundar um 
pouco mais esses conceitos de ciências. 
(pedagoga).
E15: [...] Na verdade, isso aqui é a prática do 
que a gente aplica lá na teoria, né? Então, 
é aplicação mesmo daqueles conceitos; 
então, é pra visualização deles mesmo. 
(professora de ciências e pedagoga).

Essas falas exemplificam desdobramentos 
de uma concepção que limita o papel do 
centro de ciências a ser um complemento na 
dimensão prática dos conceitos estudados na 
escola. Dessa forma, os educadores consideram 
que o aproveitamento das experiências com 
os equipamentos da ECF possibilitaria o 
resgate de informações teóricas prévias ou 
que seriam expostas posteriormente na sala de 

aula. Entretanto, encontramos um educador 
que amplia seu olhar sobre as possibilidades 
de articulação sobre esses dois contextos 
educacionais, pois para esse sujeito:

E3: [...] O ideal é aplicar ele em uma feira 
de ciências, uma mostra cultural, dando 
continuidade ao trabalho (professor de 
história).

O professor de história nos apresenta 
uma possibilidade de articulação na qual os 
processos interativos de compartilhamento 
de conhecimentos e as dimensões lúdica, 
experimental e comunicativa, que constituem 
as bases metodológicas das ações educativas em 
um centro de ciências, são transferidos para o 
contexto escolar por meio do desenvolvimento 
de feiras de ciências ou mostras culturais.  Assim, 
como em Marandino (2001, p. 97), que utilizou 
uma experiência pedagógica para desenvolver 
reflexões sobre a relação museu-escola, a atividade 
proposta por esse professor possibilitaria “[...] 
inclusive que os conteúdos oferecidos pelo museu 
fossem geradores de uma nova organização do 
currículo de ciências na escola”.

Contudo, vale lembrar que, de 
uma maneira geral, os centros de ciências 
intencionam algo além do que a relação da teoria 
com a prática, buscando também iniciativas 
de ampliação de uma cultura científica que 
faça sentido para os visitantes. Fica evidente 
essa intencionalidade quando retomamos um 
dos objetivos dos centros de ciências da Grande 
Vitória, que está relacionado ao estabelecimento 
de uma articulação entre diversos saberes relativos 
aos campos da ciência e cultura. Nesse sentido, o 
discurso do educador E3 chama a atenção quando 
ele fala sobre seus motivos para levar os seus 
estudantes à ECF: “Despertar maior curiosidade 
para o lado científico [...]” (professor de história).

Esse “despertar” para o lado científico 
pode “propiciar uma cultura científica que 
capacite os cidadãos a discursarem livremente 
sobre ciências, com o mínimo de noção sobre os 
processos e implicações da ciência no cotidiano 
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das pessoas” (JACOBUCCI, 2008, p. 64). Para 
que essa cultura científica tome forma, é 
preciso pensar a formação de educadores no 
contexto da educação não formal, “para que 
os mesmos possam articular e entrecruzar a 
cultura científica, o saber popular e o próprio 
saber [...]” (JACOBUCCI, 2008, p. 64).

Discutindo um pouco mais sobre a 
articulação escola-centro de ciências, trazemos 
as contribuições de Marandino (2001, p. 97), 
que afirma que:

A questão da relação entre o currículo formal 
e o currículo do museu foi discutida no senti-
do de perceber aproximações e distâncias en-
tre os espaços. Assim, a escola, por um lado 
não precisa abrir mão de seu currículo e deve 
articulá-lo, em diferentes níveis, com os con-
teúdos das exposições. Mas esse não deve ser 
o objetivo final e único da visita. A dimensão 
da ampliação da cultura e da educação pelo 
e para o patrimônio, tão cara aos museus, 
deve ser contemplada e as oportunidades de 
interação entre esses espaços devem levar à 
percepção de que os museus são mais do que 
complementos da escola, pois possuem uma 
identidade própria.

Apesar dos resultados desse estudo 
sinalizarem para um tipo de articulação 
escola-centro de ciências fundamentada na 
perspectiva da complementaridade teoria e 
prática, as reflexões trazidas por Marandino 
(2001) nos chamam a atenção para algumas 
expectativas dos centros de ciências em atender 
seus pressupostos filosóficos e metodológicos, 
que geralmente estão associados à ampliação 
da cultura científica dos seus visitantes por 
meio de uma interação social qualificada. Dessa 
forma, temos duas perspectivas em jogo – a 
dos centros/museus de ciências e a das escolas 
– e, nesse sentido, torna-se necessário uma 
melhor interlocução entre esses dois espaços 
socioculturais para que ambos, respeitando as 
suas especificidades, contribuam efetivamente 
para a alfabetização científica da população.

Considerações finais

A partir dos resultados, foi possível inferir 
que um dos principais motivos estabelecidos 
pelos educadores participantes desse estudo 
para planejar atividades com seus estudantes 
em um centro de ciências está na possibilidade 
de complementação de ações estabelecidas no 
contexto escolar, através da articulação da teoria 
com a prática. Outros motivos que aparecem 
no discurso dos educadores que planejam 
atividades nesses espaços são:  explorar o 
caráter lúdico e a dimensão interdisciplinar que 
perpassam esses centros como a ECF. Apenas 
um educador busca na visita uma possibilidade 
de ampliar a cultura de seus estudantes.

A concepção apresentada pela maioria 
dos educadores de dimensionar as atividades 
em um espaço de educação não formal como 
uma complementação da dimensão prática/
procedimental do conhecimento teórico 
compartilhado no contexto escolar acaba por 
delimitar (engessar) as metodologias/estratégias 
de ação tanto no contexto escolar quanto no 
centro de ciências e, por isso, questionamo-nos: 
como ficam as dimensões prática e interacionista 
no processo de ensino e aprendizagem de ciências 
no contexto escolar? Para esses educadores, como 
a dimensão teórico/conceitual pode ser articulada 
ao aspecto lúdico e prático dos centros de ciências 
para promover efetivamente aprendizagem 
científica dos seus estudantes? Nesse estudo, 
temos pistas para responder a essas questões, 
mas não temos essa pretensão nesse momento. 
Desejamos por ora trazê-las como reflexões.

Não poderíamos direcionar nossa 
discussão para outro caminho que não fosse 
para a formação inicial e continuada de 
educadores, para que os mesmos possam 
explorar ao máximo as potencialidades desses 
espaços no que diz respeito às oportunidades 
de aprendizagem (considerando o seu caráter 
lúdico, interdisciplinar e interativo), que 
proporcionam compartilhamento e socialização 
de conhecimentos entre os diferentes sujeitos 
(visitantes estudantes e não estudantes, monitor, 
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professor) que se encontram nesses espaços 
socioculturais. Nesse estudo, chamou a nossa 
atenção o discurso do professor com formação 
em história, que sinaliza para o potencial do 
centro de ciências aguçar a curiosidade científica, 
interligando isso a uma interdisciplinaridade. 
Possivelmente a preocupação desse professor, ao 
planejar atividades nesse espaço, era de ampliar 
a cultura, a criticidade, a curiosidade dos seus 
estudantes com relação aos conhecimentos 
científicos, objetivando uma formação mais 
ampla desses sujeitos, característica típica de 
educadores com formação nas ciências humanas.

Continuando a discussão sobre a formação 
de educadores, Ovigli (2011) sugere um modelo 
de estágio dos futuros educadores nos museus 
e centros de ciências, promovendo assim a 
articulação entre os espaços de educação não 
formal com a formação docente, tendo em 

vista uma atuação futura dos licenciandos 
nesses contextos. Dessa forma, conhecendo 
as especificidades desses locais, esses futuros 
educadores podem reconhecer esses centros como 
espaços educativos, o que pode reverter-se, no 
futuro, em práticas pedagógicas que envolvam 
a visita com seus estudantes a um espaço de 
educação não formal. É importante também 
que os educadores e futuros educadores tomem 
consciência da importância de uma atuação 
participativa durante a visita (contribuindo nas 
explicações e apresentações realizadas pelos 
monitores, questionando e estimulando seus 
estudantes a problematizar o que está sendo 
compartilhado nesses espaços) para que se possa 
desenvolver uma atitude também participativa 
de seus estudantes e, assim, proporcionar 
aprendizagens (de conceitos, procedimentos e 
atitudes) que são potencializadas nesses espaços.
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A escola republicana francesa frente às exigências da 
lógica econômica: qual democracia? Entrevista com André D. 
Robert

Maria da Graça Jacintho SettonI

Rodrigo Pelegrini RatierI

Resumo

De um ponto de vista sociohistórico, é possível apreender as relações 
de correspondência existentes entre sistema econômico, Estado e 
escola. É a partir dessa perspectiva que André D. Robert, professor 
livre-docente da Universidade Lumière Lyon 2, empreende uma análise 
acerca do sistema escolar francês entre 1945 e 2014. A pergunta 
norteadora diz respeito à democratização em termos quantitativos e 
qualitativos. Ambição primeira do ideal republicano de escola, teria 
ela se tornado uma realidade efetiva no sistema escolar francês? Na 
entrevista, Robert recorre ao conceito de autonomia relativa para 
registrar a crescente submissão da escola à economia, nuançada 
pelo complexo jogo social dos atores envolvidos na definição e 
implementação das políticas escolares. Apresentando uma tipologia da 
escola francesa no período das sete últimas décadas, ele avalia o efeito 
de sucessivas reformas na função da escola na sociedade. Igualmente 
importantes são as considerações a respeito do papel da instituição 
escolar na contemporaneidade: estaria a educação duravelmente 
capturada pelo neoliberalismo? Observando uma reversão parcial nas 
políticas de desrresponsabilização estatal na administração François 
Hollande, Robert conclui pela existência, hoje, de uma escola a meio 
caminho entre os valores e práticas herdados da tradição republicana e 
as adaptações às exigências contemporâneas da lógica econômica. Um 
de seus observáveis é a emergência de uma democracia segregativa. 
Embora o acesso à escola seja cada vez menos dependente de variáveis 
como origem social, sexo, nacionalidade ou região geográfica, a 
hierarquia de distribuição dos alunos entre os cursos e oportunidades 
de ensino mais ou menos prestigiosas se encontra fortemente marcada 
pela origem social, característica que vem se acentuando nas primeiras 
décadas do século 21.
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Abstract

From a sociohistorical point of view, one can understand 
correspondence relations between the economic system, state and 
school. It is from this perspective that André D. Robert, associate 
professor at the University Lumière Lyon 2, undertakes an analysis 
of the French school system between 1945 and 2014. The guiding 
question concerns the democratization in quantitative and qualitative 
terms. First ambition of the republican school model, has democracy 
become an effective reality in the French school system? In the 
interview, Robert uses the concept of relative autonomy to record 
the growing submission from school to economy, nuanced by the 
complex social game played by the actors involved in the definition 
and implementation of school policies. Featuring a French school 
typology of the last seven decades, the author evaluates the effect of 
successive reforms in the school’s role in society. Equally important 
are the considerations about the role of the school in contemporary 
society: has education been lastingly captured by neoliberalism? 
Observing a partial reversal in the lack of state accountability during 
François Hollande’s presidency, Robert concludes for the existence of 
a school model halfway between the values and practices inherited 
from the republican tradition and the adaptation to contemporary 
requirements of economic logic. One of his observables is the 
emergence of a segregative democracy. Although access to education 
is increasingly less dependent on variables such as social origin, 
gender, nationality or geographic region, the hierarchy of the 
distribution of students between courses and learning opportunities 
more or less prestigious is strongly marked by social origin, which 
has been increasing in the first decades of the 21st century.

Keywords

School reform – Republican school – Neoliberalism – School 
democratization
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Desde 1998, André D. Robert é professor 
livre-docente da Universidade Lumière Lyon 
2, em Lyon, França. É afiliado ao Institut 
des Sciences et Pratiques d’Éducation et de 
Formation (ISPEF), organização cujas origens 
remontam ao curso de ciências da educação 
da Faculté des Lettres de Lyon, um dos mais 
antigos da França, criado em 1884. No ISPEF, 
fundou em 2010 o laboratório de pesquisa 
Education, Cultures, Politiques, que conduziu 
durante dois anos. Dirige desde 2007 a 
école doctorale EPIC (Educação, Psicologia, 
Informação e Comunicação), que possui cerca 
de quatrocentos alunos de doutorado e dezenas 
de pesquisadores convidados – muitos dos quais 
brasileiros, chegados à França para períodos de 
doutorado-sanduíche, pós-doutorado e dupla 
titulação. Dos diversos convênios de cooperação 
existentes entre instituições brasileiras e o 
ISPEF de Lyon 2, muitos se concretizaram 
graças ao empenho pessoal do professor Robert. 
Em âmbito nacional, ocupou de 2011 a 2015 a 
presidência da seção de ciências da educação 
no Conseil National des Universités1.

Sua área-base de formação, a filosofia, 
disciplina que lecionou por duas décadas em 

1- Organismo ligado ao Ministério da Educação da França, que tem por 
função regular as carreiras dos docentes de ensino superior, pronunciando-
se sobre questões relativas à qualificação, ao recrutamento e à promoção 
na carreira.

diversos lycées2 franceses, foi pouco a pouco 
dando lugar a abordagens sociohistóricas em sua 
trajetória de pesquisa. Seus principais trabalhos 
investigam políticas públicas em educação e o 
sindicalismo docente, com foco nas interações 
entre esses dois domínios. Nascem, assim, 
análises políticas dos sistemas educativos, 
estudos dos processos de tomada de decisão 
em políticas públicas de educação, reformas 
educacionais e seus efeitos, modelizações dos 
elementos em jogo nos processos de mudança 
dos sistemas educativos e investigações sobre a 
ação das forças sociais ao longo desses processos.

Autor de diversos livros, capítulos de 
obras coletivas e artigos científicos em língua 
francesa e inglesa, André D. Robert possui 
também escritos em português. São capítulos 
nos livros Associativismo e sindicalismo 
em educação: teoria, história e movimentos 
e Sindicalismo em educação e relações de 
trabalho – uma visão internacional (ROBERT, 
2013; 2015b) e diversos artigos: Ainda é 
possível falar de escola “à francesa”? Algumas 
reflexões sobre as políticas educacionais no 
contexto contemporâneo, traduzido por Alain 
François, com revisão técnica de Ivany Pino, 
para a revista Educação & Sociedade (ROBERT, 
2007), Gaulismo e capital humano, um novo 
paradigma escolar, traduzido por Maria Neves, 
com revisão científica de José Duarte para a 
Revista Lusófona de Educação (ROBERT, 2008), 
Um olhar sobre a obra de Jean-Claude Forquin: 
a Filosofia e a Sociologia da Educação (ROBERT, 
2012), com tradução de Ana Nobre e revisão 
científica de Rosa Serradas Duarte, também 
para a Revista Lusófona de Educação, além de 
um diálogo com Manuel Tavares na mesma 
publicação – Crise e crítica da Educação: uma 
visão macroscópica e prospectiva. Princípios 
orientadores da formação de professores. 
Manuel Tavares conversa com André Robert 
(TAVARES, 2003). 

Robert é um intelectual plural. Suas 
reflexões sobre o sistema educacional e as 

2- Estabelecimentos do ensino secundário que conduzem ao bacharelado. 
A faixa etária presumida é de 16 a 18 anos. 

Apresentação

Crédito da foto: Ravena Olinda (doutoranda em filosofia na Universidade 

de São Paulo) 
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políticas que o constituem se iniciam a partir 
de uma perspectiva marcadamente marxista, de 
orientação althusseriana. Ao longo dos anos, 
como nos conta nesta entrevista, outros aportes 
passam a impactar sua trajetória de pensamento: 
da sociologia crítica francesa à sociologia do 
currículo britânica; da perspectiva foucaultiana 
sobre a ordenação e o controle da vida social 
à pós-modernidade performativa de Lyotard, 
chegando à admiração pela potência criativa do 
trabalho de renovação sociológica empreendido 
por Bruno Latour. 

Seu livro mais recente, L’école em 
France: de 1945 à nos jours (ROBERT, 2015a), 
é uma edição ampliada de sua obra-referência 
de 2010. A ambição é mapear as mutações na 
função da escola francesa ao longo de sete 
décadas, período que se estende da liberação 
do jugo nazista no fim da Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945) à atual legislatura. A 
publicação, em 2015, de uma segunda edição 
ampliada é bem-vinda, por ajudar a balizar os 
reais pontos de inflexão, em termos de política 
educacional, entre duas administrações de 
matizes ideológicos distintos: Nicolas Sarkozy, 
presidente por um partido de direita – o Union 
pour un Mouvement Populaire (UMP) atual Les 
Republicans – entre 2007 e 2012, e François 
Hollande, eleito pelo Partido Socialista (PS) 
com a promessa de “refundar” o sistema escolar. 
Interessa saber, nas palavras do autor, se a 
escola francesa estaria duravelmente capturada 
pelo neoliberalismo. 

Tanto na França quanto na maioria dos 
países desenvolvidos, o período analisado se 
caracteriza, segundo Robert, pela intensificação 
da ligação entre a escola, a esfera econômica e 
o mercado de trabalho. Na fase mais recente 
do capitalismo, dita de mundialização e 
financeirização exacerbada, esse laço seria ainda 
mais determinante. Designando a relação pela 
expressão “captura da escola pela economia”3, 
André D. Robert alerta que não basta dizer, à 
moda de Baudelot e Establet (1971), que a uma 

3- Saisissement de l’école par l’économie, no original em francês.

economia capitalista corresponde uma escola 
que é orientada por esse sistema. Uma análise 
nuançada requer ter em conta o tipo de capitalismo 
em questão, o tipo de determinação de uma pela 
outra e as contradições internas que podem surgir, 
seja no que diz respeito a desigualdades relativas 
à origem social, gênero, seja em termos de relação 
formação/emprego. Assim: 

Sustentaremos o ponto de vista da 
dependência relativa da instituição escolar 
[...] em relação ao regime econômico, 
tendo presente a noção de autonomia 
relativa de um “campo”, tal qual analisado 
por Pierre Bourdieu. Reservando-se o 
direito de interrogar, ao longo de seu 
desenvolvimento, as influências da 
economia – as formas de racionalidade 
política e as ideologias que a acompanham 
– sobre a evolução da instituição escolar 
francesa de 1945 a 2014, nossa obra 
não pretende recorrer de imediato a um 
qualificativo (capitalista, liberal, neoliberal 
ou outro) que encerre a análise. (ROBERT, 
2015a, p. 7, tradução nossa)

Recorrendo a Patrice Duran (1999), o 
autor lança mão da noção de política escolar 
para qualificar e fornecer a real dimensão das 
mudanças observadas. Concretizadas na forma 
de leis, decretos e circulares que a administração 
escolar deve executar, as políticas escolares 
tornam mais visíveis as conexões entre 
economia, Estado e escola no fluxo permanente 
de transformações. A análise da natureza de 
cada uma das decisões – técnicas, filosóficas, 
deliberadamente políticas, influenciadas por 
atores do campo econômico etc. –, do grau de 
autonomia do legislador e do complexo jogo 
social entre os atores e instituições envolvidos 
(governo, sindicatos, sociedade civil organizada 
etc.) contribui para explicar o resultado das 
reformas e seu impacto efetivo na escola. 

Sua tipologia da escola francesa é ilus-
trativa das mutações no papel da instituição ao 
longo desses setenta anos. A construção de cada 
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um dos tipos e sua correspondência com um mo-
delo de sociedade, na perspectiva de Durkheim 
(1969), é uma engenhosa inspiração para tra-
balhos em sociologia e história da educação. 
Ao período conhecido como “trinta gloriosos”4 
(1945-1975) corresponderia uma escola que se 
pretendia moderna e democratizante, caracterís-
tica de um Estado de bem-estar social, promoto-
ra do ideal de igualdade de oportunidades e de 
possibilidades reais de promoção social. 

Tal potencial presumido de libertação 
intelectual e de redução das desigualdades, 
contestado pela sociologia crítica desde o início 
dos anos 1960, passa por acentuada crise no 
período seguinte, jocosamente chamado por 
jornalistas franceses de “vinte lamentáveis” 
(1975-1995), a que corresponderia uma escola 
hesitante quanto aos métodos e às finalidades 
da educação. Há um questionamento crítico 
pontual de conceitos como estandardização, 
universalização e centralização, sem que se 
opere, porém, uma ruptura efetiva. 

O terceiro período (1995 em diante), 
correspondente à fase atual do capitalismo 
mundializado e de um Estado empresarial/
gerencial, apresenta uma escola incerta. O 
autor se interroga em que medida o avanço 
do gerencialismo e da cultura de performance 
acarretariam, no seio da instituição escolar, 
novas formas de socialização formativa, 
por oposição à forma escolar tradicional, na 
acepção de Vincent (1980).

O balanço do período registra avanços 
e recuos. Robert classifica como “sucesso 
relativo” o passado recente do modelo de escola 
à francesa. Ela estaria situada “a meio caminho 
entre os valores e práticas herdados da tradição 
republicana e as adaptações às exigências 
ambientais contemporâneas, entre uma 
orientação cultural que comporta ainda uma 

4- Termo criado pelo economista Jean Fourastié (1907-1990) para 
designar os trinta anos de reconstrução, modernização e expansão da 
economia francesa no pós-guerra, com efeitos benéficos no nível de vida 
dos franceses.

forte dimensão crítica e a inscrição numa lógica 
econômica” (ROBERT, 2015a, p. 336, tradução 
nossa). Aponta-se a universalização do ensino 
e a generalização de trajetórias de escolarização 
cada vez mais alongadas. Estas seriam cada 
vez menos dependentes de variáveis como 
classe social, sexo, nacionalidade ou região 
geográfica. No entanto, o acesso às opções de 
estudo mais prestigiosas estaria crescentemente 
relacionado à origem social. Recorrendo aos 
dados levantados por Pierre Merle (2009) sobre 
o bacharelado terminal S5, Robert constata 
um recuo da presença de classes populares 
entre 1984-1985 e 2005-2006. A situação 
atual, portanto, poderia ser caracterizada como 
uma espécie de democratização segregativa. 
Num exemplo: filhos de operários possuem 
muito mais diplomas do ensino superior do 
que no passado, mas são ainda muito menos 
diplomados que filhos de executivos.

Supervisor do período de doutorado-
sanduíche de um dos entrevistadores, o 
professor André D. Robert teve a generosidade 
de responder longamente às perguntas 
enviadas por e-mail. Na interlocução, o 
professor apresenta os caminhos que o levaram 
à perspectiva sociohistórica que anima suas 
pesquisas e análises sobre o sistema escolar, 
fala sobre a importância da sociologia francesa 
contemporânea e sintetiza as linhas de força 
fundamentais que desembocam na configuração 
atual do sistema escolar francês. 

Esperamos que a publicação desta 
interlocução ofereça não apenas elementos 
para a discussão dos aspectos que caracterizam 
o sistema educacional francês pós-Segunda 
Guerra, mas também insumos sociológicos 
e históricos para todos que desejarem 
compreender os desafios da instituição escolar 
no contexto contemporâneo de capitalismo 
globalizado, numa perspectiva relacional entre 
escola, Estado e sistema econômico.

5- Etapa preparatória para o bacharelado na série científica S, a mais 
concorrida.
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A ENTREVISTA

Trajetória acadêmica e pensamento sociológico - 
Entrevista com André Robert, Universidade Lumière 
Lyon 2

Conte-nos sobre sua formação acadêmica e 
trajetória profissional, onde o senhor estudou, 
qual foi seu ponto de partida, quais são suas 
principais atividades e sua posição atual no 
meio universitário francês.

Após o bacharelado, optei por não 
buscar imediatamente a universidade, mas por 
me preparar para os exames de entrada das 
grandes écoles. É uma peculiaridade francesa 
que o ensino superior seja dividido em dois 
ramos, o da universidade, para muitos, e o 
das grandes écoles, para um número menor 
de alunos. Meu objetivo era cursar sobretudo 
a École Normale Supérieure (ENS), em Paris. 
Como, ao fim de três anos, não consegui passar 
no dificílimo exame de admissão, ingressei 
na Universidade de Lyon para realizar minha 
formação em filosofia. Fui impactado pelos 
cursos de Geneviève Rodis-Lewis, especialista 
em Platão, Bernard Bourgeois, um especialista 
em Hegel e Marx, e François Dagognet, filósofo 
e médico morto em 2015, autor de uma obra 
muito original, que pode ser situada na linha 
Bachelard, no campo da epistemologia.

Na segunda metade dos anos 1970, 
tornei-me professor de filosofia no ensino 
secundário, lecionando em vários lycées no 
oeste da França. Como militante político, atuei 
no principal sindicato francês de professores 
do ensino secundário, o Syndicat National des 
Enseignements de Second Degré (SNES)6, que 
existe ainda hoje. Do período dos lycées, guardo 
a lembrança de muitas aulas e alunos, alguns 
dos quais se tornaram meus amigos. Mas logo 
senti o desejo de mudar minha carreira. Não 
me enxergava lecionando por trinta anos na 
mesma escola. Passei em um concurso que me 

6- Fundado em 1944, em Paris.

conferiu o grau de professor agrégé7, o que me 
permitiu trabalhar com formação de professores. 
Lecionei psicopedagogia na área do ensino 
técnico-profissionalizante e me aproximei 
do departamento de Ciências da Educação 
da Universidade Paris V René Descartes. Lá 
conheci a socióloga Viviane Isambert-Jamati, 
que orientou minha tese de doutorado (ROBERT, 
1989) e a de muitos doutorandos brasileiros, 
hoje professores universitários. Presto aqui um 
tributo às qualidades de seu trabalho científico, 
ao rigor na orientação de teses e também à sua 
grande benevolência e compreensão humana. 

Em 1991, assumi meu primeiro cargo de 
professor universitário ao ingressar no Institut 
Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM) 
de Créteil. Na época, tais institutos tinham sido 
criados recentemente para unificar a formação 
dos professores em todos os níveis (primário, 
secundário, profissional e técnico). Passei ainda 
pela Universidade de Rennes 2, defendi minha 
livre-docência (ROBERT, 1998) em Paris V, sob 
a orientação de Gabriel Langouet e, a seguir, 
fui recrutado pela Universidade Lumière Lyon 
2, onde estou até hoje.

Em Lyon 2, fundei, em 2010, o 
laboratório de pesquisa Education, Cultures, 
Politiques, que conduzi durante dois anos. 
Dirijo, desde 2007, uma école doctorale 
pluridisciplinar e multiunidades, chamada 
Education, Psychologie, Information et 
Communication (EPIC). Meu papel é facilitar a 
vida administrativa e científica dessa estrutura, 
que reúne cerca de quatrocentos alunos de 
doutorado. Já recebemos diversos estudantes 
brasileiros para períodos de doutorado- 
-sanduíche, pós-doutorado e dupla titulação.

Quais são os autores e/ou as escolas de 
pensamento que marcaram sua formação 
acadêmica?

Meu contexto de entrada no ensino 
superior era o final dos anos 1960, pós-maio 

7- O mais elevado nível de carreira para os professores no ensino 
secundário francês.
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de 1968, quando a maioria dos estudantes era 
politizada. Eu mesmo me envolvi política e 
filosoficamente com o marxismo – marxismo 
ortodoxo no plano político e marxismo 
althusseriano no plano filosófico, este 
último um marxismo crítico que não chega a 
romper com o ideário do Partido Comunista. 
Fundamentalmente, fui influenciado pelo 
materialismo dialético, mas meus estudos de 
filosofia me levaram a estudar – e a apreciar 
– os grandes clássicos da filosofia política, 
como Platão, Aristóteles, Hobbes, Montesquieu, 
Rousseau, Hegel (sem ignorar os aportes de 
Descartes e Kant, e, na contemporaneidade, a 
corrente fenomenológica de Husserl, Sartre e 
Merleau-Ponty).

Aplicado à análise da escola, o 
pensamento de orientação marxista desenvolveu 
uma concepção crítica da escola burguesa 
como representante exclusiva dos interesses da 
classe dominante, totalmente alienadora e que, 
por isso, deveria ser combatida radicalmente. 
Encontramos um eco desse tipo de posição 
num Pierre Bourdieu que diz de forma lapidar: 
“Pode-se escrever, forçando-se o traço, que a 
‘escola libertadora’ é o novo ópio do povo” 
(BOURDIEU, 1989, p. 164, nota de referência 2). 

O adjetivo libertadora se refere à ideia 
de que a escola, pelo simples fato de existir e 
independentemente de seu conteúdo ideológico, 
seria emancipatória, do ponto de vista do “povo”. 
A história tem abundantemente demonstrado 
que não é assim. A escola republicana à 
moda de Jules Ferry8 serviu, de um lado, 
como suporte às iniciativas coloniais mais 
alienantes e, de outro, para ocultar a divisão da 
sociedade em classes e para reforçar a ordem 
social existente. Isso é o que a noção crítica de 
aparelho ideológico de Estado, criada por Louis 
Althusser (1976), nos possibilita perceber. Como 
todo filósofo marxista dos anos 1970 e 1980, 
fiquei impressionado com a potência analítica 
8- Advogado, jornalísta e político francês, Jules Ferry (1832-1893) foi o 
Ministro da Educação (Instrução Pública, à época) mais influente da Terceira 
República francesa (1870-1940). Foi o autor das grandes leis escolares de 
1881 e 1882. Foi titular do Ministério da Instrução Pública entre fevereiro 
de 1879 e setembro de 1880 e entre fevereiro e novembro de 1883.

e a força pedagógica desse autor, pertencente 
ao Partido Comunista, capaz de combinar de 
maneira muito original as contribuições do 
marxismo e do estruturalismo.

Depois, como qualquer pesquisador 
francês em sociologia da educação, recebi 
a influência da sociologia crítica através de 
trabalhos marcantes de Pierre Bourdieu e Jean-
Claude Passeron, bem conhecidos no Brasil, 
Les héritiers: les étudiants et la culture (1964) 
e La reproduction (1970). Na demonstração 
implacável do papel fundamental da escola 
na reprodução da estrutura de classe das 
sociedades capitalistas, os dois sociólogos 
conclamam, na conclusão do primeiro livro, ao 
desenvolvimento de uma “pedagogia racional” 
para neutralizar a ação dos fatores sociais. 
Era uma posição mais dialética em relação ao 
escrito de Bourdieu que destaquei no início 
desta resposta. Também era algo com que 
minha concepção de marxismo se sentia mais 
de acordo. Na verdade, eu estava próximo de 
uma posição que consistia em extrair o “núcleo 
de verdade” da escola sob dominação burguesa, 
núcleo contido nos ensinamentos científicos 
e críticos (como os da filosofia) que não 
podíamos pura e simplesmente rejeitar, mas que 
deviam voltar-se contra a escola reprodutora. 
Tratava-se de trabalhar, de maneira dialética, 
as contradições internas da escola para fazê-la 
avançar a serviço da classe popular e, assim, 
contribuir para sua emancipação.

Uma importante etapa seguinte consistiu 
no encontro, por ocasião de minha tese de 
doutorado, com as posições da sociologia 
britânica da educação (representada por 
autores como Basil Bernstein, M. F. D. Young, 
R. Williams, G. Esland etc.). Ao contrário da 
sociologia francesa mais centrada na análise 
das estruturas (o que continua sendo uma 
passagem indispensável), a sociologia do 
currículo convida a penetrar na caixa-preta da 
escola, isto é, a fazer uma sociologia daquilo 
que se passa no interior das escolas e das salas 
de aula, uma sociologia dos atores. Na sua 
versão progressista, ela muda a perspectiva da 
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luta contra o fracasso escolar, não a colocando 
unicamente na dependência de uma grande 
reforma estrutural (nunca realmente realizada 
ou nunca realizada sem efeitos perversos), 
mas relacionando-a com a ação pedagógica 
cotidiana de certos professores e com as políticas 
deliberadamente democratizantes de algumas 
escolas. Como diz o sociólogo Pierre Merle:

A democratização do ensino é [...] possível. 
Realiza-se aqui e ali em certas classes e 
certas instituições, nas quais se encontram 
reunidas as condições institucionais e 
pedagógicas propícias. (MERLE, 2009, p. 
109, tradução nossa). 

A hipótese de uma possível análise da 
história escolar pela noção de “forma escolar” 
constituiu uma nova etapa de minha reflexão. 
Meus trabalhos passam a se inserir mais 
deliberadamente no terreno da sócio-história. 
Refiro-me às publicações do sociólogo Guy 
Vincent (1980), que teorizou o conceito 
de forma escolar. A expressão completa 
– “forma escolar das relações sociais” – 
introduziu a tese de que, na Europa, na virada 
do século XVI para o XVII, uma nova forma 
de socialização substitui outra, que abrangia 
um tipo socialização essencialmente prática, 
em que a aprendizagem se dava no trabalho 
e através da imitação. Contemporânea de 
uma nova concepção de infância, a relação 
pedagógica própria à forma escolar supõe 
um novo tipo de relacionamento entre um 
professor e alunos, um lugar específico 
dedicado à educação, uma repartição dos 
alunos por idades e por classes homogêneas 
e um modo de ensino preferencialmente 
simultâneo. Ao longo do século XIX, a forma 
escolar se concretiza na implantação de um 
espaço fechado para a aprendizagem dos 
alunos, de uma série de atividades em que o 
essencial é que elas exprimam a submissão 
a regras impessoais, em conformidade com 
uma organização do tempo cuidadosamente 
regrada por meio de uma progressão rigorosa 

ano a ano. Para Vincent, a forma escolar 
parece assim desenhada para o controle, a 
moralização, a disciplinarização da massa 
de jovens. Reconheço nessa análise uma 
inspiração geral de tipo foucaultiano, 
evocando mais particularmente o Foucault de 
Surveiller et punir (FOUCAULT, 1976) e seu 
conceito de panoptismo. 

Finalmente, gostaria de compartilhar 
o espanto intelectualmente estimulante 
que foi o encontro com certas teses pós-
modernas, mesmo se não compartilho a 
filosofia quando passam da constatação – a 
meu ver pertinente – ao programa – a meu 
ver contestável, pois sigo sendo um moderno. 
As previsões de Jean-François Lyotard em La 
condition post-moderne (1979) se configuram 
como tendências concretas quando ele evoca 
a instrumentalização e mercantilização do 
conhecimento na sociedade “do futuro” (ele fala 
dos anos 1970), ou seja, a sociedade neoliberal 
em que vivemos hoje. Num contexto em que 
o que importa é cada vez mais a performance, 
a competitividade e a rentabilidade, a questão 
relevante não é saber se algo é verdade, mas 
se é vendável, eficaz. De acordo com Lyotard, 
a deslegitimação do conhecimento concebido 
à moda antiga questiona o papel do professor 
e, em última análise, obriga a imaginar 
formas de socialização formativa esporádicas, 
parciais e em redes diferentes da escola ou da 
universidade. Não se permite mais pensar, por 
razões de fundo, o conceito de forma escolar 
das relações sociais envolvendo um professor 
sapiente, porque os bancos de dados agora 
supostamente equalizam a relação de todos 
com o saber. Para o autor, o caminho seria 
uma legitimação de novos conhecimentos 
pelas atividades de produção de diferenças 
criativas, da invenção imaginativa em vez de 
unificação e de coerência, atividades essas não 
ligadas por um desejo de consenso geral, mas 
apenas por consensos locais, temporários, sem 
visão de universalidade. Ainda que eu não 
compartilhe dessa visão como um programa, 
ela me instiga intelectual e civicamente.
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Como o senhor vê a influência da sociologia 
francesa no mundo hoje? Onde o senhor 
situaria a vanguarda da sociologia moderna, 
se é que ela existe?

São questões muito amplas e difíceis. 
Posso responder apenas parcialmente e com 
muita cautela. Quanto à primeira questão, 
respondo lembrando a existência e a influência 
da Association Internationale des Sociologues 
de Langue Française [Associação Internacional 
dos Sociólogos de Língua Francesa]9. Além dos 
congressos anuais, grupos de trabalho temáticos 
se reúnem em diversos lugares no mundo. 
Quanto à questão da vanguarda, ressalvo a 
limitação de minha visão e o fato de que o 
próprio conceito de vanguarda está sujeito a 
controvérsias. Se entendemos vanguarda como 
algo emergente, devemos nos referir a obras que 
não tiveram ainda consagração definitiva, o que 
é missão quase impossível. Se considerarmos 
trabalhos consagrados há mais de vinte anos, 
eu me referiria aos estudos sempre inovadores 
e em curso de evolução permanente de Bruno 
Latour. Isso não quer dizer que eu partilhe de 
toda a filosofia, a antropologia e a sociologia 
desse pensador, que, a partir de seus trabalhos 
de sociologia das ciências (LATOUR, 1995; 
2010), convidou-nos a repensar a sociologia e 
agora nos convida a pensar a política ecológica 
mundial (LATOUR, 2006; 2015). Mas sigo 
muito impressionado por sua potência criativa. 
Sociólogo político, ele nos exorta, sob o pano 
de fundo da urgência climática atual, a sair 
dos esquemas clássicos e a ouvir os “protestos 
dos oceanos, a revolta das terras, a indignação 
dos animais”. Ele não hesita em publicar, 
além de artigos científicos e livros de estilo 
clássico, obras híbridas, combinando textos, 
conceitos e imagens – o que é consistente com 
sua teoria ator-rede, onde objetos, bem como 
os seres humanos, podem ser “atuantes”. Uma 
referência é seu blog (www.bruno-latour.fr), 
muito inventivo.

9- Fundada em 1958, em Bruxelas.

Seu livro mais recente, L’école en France de 
1945 a nos jours (2010, edição ampliada em 
2015), apresenta uma visão sócio-histórica 
do sistema escolar francês ao longo de sete 
décadas. De que maneiras o período estudado 
nos aponta para uma transformação na 
função da escola?

Na França, desde as leis Ferry (1881-
1882)10 até a Segunda Guerra Mundial (1939-
1945), ou seja, antes do período que estudei, 
é possível falar de Estado ensinante ou Estado 
educador, e subscrever a análise de Bernard 
Charlot (1998) de que a função da escola é 
essencialmente “política, filosófica, moral, 
cultural”. Mais exatamente, o Estado educador 
cumpre uma função econômica apenas 
indiretamente: através da educação, ele pacifica 
a sociedade e garante a ordem necessária para a 
prosperidade econômica da burguesia.

Depois da Segunda Guerra, a escola é 
fortemente capturada pela economia em escala 
global, e esta é a característica das sete décadas 
que analiso. A partir de meados dos anos 1950, 
paralelamente a uma demanda exponencial 
para o ensino secundário por parte das famílias, 
perceptível na França mas também em muitos 
outros países, o ensino torna-se mundialmente 
(ao menos na esfera das nações desenvolvidas) 
um objeto de investigação econômica. 

O comparatista francês Le Than Khoi 
se permite falar de uma indústria do ensino 
(THAN KHOI, 1967). Uma teoria econômica 
assume a questão escolar, a teoria do “capital 
humano”. Essa expressão deve ser entendida em 
oposição à de capital físico ou material, ou seja, 
os meios de produção ou “capital constante”. 
Considerando o ritmo de desenvolvimento 
dos vários países na história econômica a 
longo prazo, certos pesquisadores são levados 
a constatar que o capital físico não tem 
um papel tão determinante no crescimento 
econômico como anteriormente se pensava, e 
que os três fatores de produção frequentemente 

10- Conjunto de medidas que instituíram a obrigatoriedade do ensino 
entre 7 e 13 anos, a gratuidade e a laicidade da educação na França.
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mencionados (terra, capital, trabalho) não são 
suficientes para explicar o aumento do Produto 
Interno Bruto.

Os economistas inventam então a 
noção de “fator residual”, pensado para 
englobar o progresso técnico, o crescimento 
do conhecimento, a qualificação da força 
de trabalho e o nível geral de instrução da 
população. Aos poucos, a maior parte, senão 
a totalidade desse fator residual, passa a ser 
dedicada à educação, devido ao fato de que a 
instituição escolar tem especificamente como 
missão acumular e transmitir conhecimentos 
que são condições de progresso técnico, um dos 
primeiros elementos de origem do crescimento 
econômico. As perguntas se tornam insistentes 
nas políticas públicas: se a educação é 
investimento – investimento no homem –, qual 
é seu rendimento em relação às outras formas 
de investimento? A que nível de rentabilidade o 
ensino contribui para o crescimento econômico 
de um país (entendendo que a teoria de 
referência assuma que há de fato contribuição)? 
Quais despesas um país deve dedicar à educação, 
e com quais modos de financiamento? Qual é a 
melhor “pirâmide educacional”, ou seja, qual o 
número ideal de matrículas em diferentes níveis 
de ensino e em diferentes modalidades?  

Como resultado desse tipo de orientação 
teórica, se a educação é o lugar de acumulação 
e transmissão dos conhecimentos necessários 
ao progresso técnico, parece que, nos países 
industriais avançados, as questões escolares são 
demasiado importantes para ser deixadas nas 
mãos de iniciativas arriscadas. Ao contrário, 
elas necessitam da intervenção de um Estado a 
serviço do crescimento e do lucro. Assim, uma 
reforma francesa de 1959 não hesita em falar, 
a respeito do esforço educacional empreendido 
pela nação, em “investir para o lucro máximo”, 
o que significa esperar um retorno sobre o 
investimento na educação.

Um novo momento forte pode ser sentido 
por volta dos anos 2000, quando se opera 
uma alteração na natureza do capitalismo, 
passando-se de um capitalismo regulado, do 

tipo keynesiano (coincidindo com um estado 
de bem-estar social), a uma versão neoliberal, 
focada em menos Estado e menos despesa 
social (dá-se proeminência à concorrência e 
aos mercados). No plano educacional, quatro 
características distintivas podem ser destacadas 
internacionalmente, no que diz respeito à 
obrigação de resultados e de performance: novo 
paradigma político da escola como sistema de 
produção que olha para as entradas e saídas para 
medir o nível de desempenho e de eficiência; 
definição de indicadores que se tornam padrões, 
desenvolvidos por especialistas, e em relação 
aos quais é examinada a validade de uma 
política; papel central dos vários instrumentos 
de avaliação do desempenho dos alunos como 
medida de performance; estabelecimento de 
instrumentos de ação pública para produzir 
mudanças na escola, que giram em torno do 
conceito de accountability ou prestação de 
contas (MAROY, 2013).

A escola francesa não está imune a essa 
influência. A questão é se foi uma inflexão 
neoliberal completa, particularmente durante o 
governo de Nicolas Sarkozy (2007-2012). Minha 
resposta pessoal é nuançada: temos assistido a 
tentativas de transformar um sistema educativo 
muito fortemente regulamentado em um menos 
regulamentado ou até mesmo deliberadamente 
liberal. Tais tentativas atingiram seus limites na 
realidade em si – na força da tradição republicana 
francesa, na resistência dos movimentos sociais 
antiliberais, políticos e sindicais. Em linha com 
as políticas neoliberais, há menos envolvimento 
do Estado no financiamento da área. Essa lógica, 
contudo, foi interrompida com a mudança de 
governo em 2012.

De sua perspectiva de análise, é correto 
enxergar uma dependência relativa, em 
termos bourdiesianos, tanto do poder político 
quanto da instituição escolar aos regimes 
econômicos?

Nesse aspecto, sou durkheimiano: há 
correspondência entre a instituição escolar e a 
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sociedade em que ela está inserida, o que inclui 
sobretudo o sistema econômico que caracteriza 
essa sociedade. Mas essa correspondência 
é relativa e não mecânica. Com efeito, não 
basta dizer “escola capitalista”, como fizeram 
Baudelot e Establet (1971), para entender o que 
está acontecendo. Há vários determinantes que 
afetam a escola: econômicos, demográficos, 
ideológicos, relacionados a um conjunto 
de intervenções, provenientes de diversos 
atores sociais (partidos, grupos de interesse, 
famílias etc.) e cada vez mais de organismos 
prescritores internacionais (Comunidade 
Europeia, Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico – OECD –, Banco 
Mundial etc.). Esses últimos estão na origem 
da exigência de requisitos de resultado e 
performance. Isso coloca a escola sob a influência 
da economia, é verdade, mas há também uma 
autonomia relativa no desenvolvimento de 
políticas escolares e da própria instituição 
(através do ministério e da sua administração 
e das administrações regionais e locais). Em 
outras palavras, na minha opinião, é preciso 
sempre ser dialético.

Há uma interessante tipologia da instituição 
escolar que estabelece uma correspondência 
das características da escola com as do Estado 
francês e as do sistema econômico em voga. 
Temos, assim, a escola conquistadora (1945-
1975), a escola hesitante (1975-1995) e a 
escola incerta (1995-2005). O senhor poderia 
descrever cada um desses três tipos?

De fato tenho tentado fazer uma 
tipologia histórica dos setenta anos que nos 
separam da Liberação, o momento refundador 
de nosso país depois dos desastres da Segunda 
Guerra. O quadro geral é o de uma instituição 
de ensino capturada pela economia, mas três 
etapas podem ser distinguidas.

A primeira é o da escola confiante, 
conquistadora e democratizante. Esse é o 
período conhecido como “trinta gloriosos” 
(1945-1975), de acordo com a famosa frase 

do economista Jean Fourastié (1985). O estado 
de bem-estar se vê como modernizador e 
vai impulsionar a democratização do ensino 
secundário. Duas ondas de choque marcam o 
período: a ampliação do acesso ao primeiro ciclo 
do ensino secundário11 pelo efeito da demanda 
social (anos 1950) e a massificação dos collèges 
no âmbito de políticas voluntaristas (anos 1960 
e 1970). Esses dois fenômenos determinam uma 
primeira explosão escolar nos primeiros níveis 
do ensino secundário.

A segunda etapa é a da escola hesitante, 
em que os princípios de justiça se multiplicam 
e, por vezes, entram em contradição entre 
si (por exemplo, o antigo princípio cívico 
republicano versus o novo princípio econômico, 
mercadológico), e em que as tarefas atribuídas 
à instituição escolar ampliam-se ao ponto de se 
tornarem confusas. Economicamente, esse é o 
período conhecido como “vinte lamentáveis”12  
(1975-1995). Políticas escolares antitéticas 
emergem (entre direita e esquerda, e dentro da 
própria esquerda quando ela está no poder), 
contribuindo para a sensação de hesitação. No 
entanto, a democratização continua: há um 
terceiro choque, o da massificação dos lycées e 
do ensino superior (fim dos anos 1980 e anos 
1990). É a segunda explosão escolar.

Na terceira etapa (desde aproximadamente 
1995), a escola resolutamente se torna incerta, 
num mundo ele mesmo cada vez mais incerto. 
O estado é tentado pelo neoliberalismo e aqui 
chegamos à questão da instauração de uma 
escola que coincide com a introdução de 
uma nova forma de organização da sociedade 
neoliberal. Essa escola se torna também 
neoliberal, ainda que seus fundamentos 
republicanos históricos resistam, sobretudo 
graças à mobilização das partes interessadas 
(movimentos sociais e sindicatos)? Os sinais de 
neoliberalismo existem. São particularmente 
sensíveis a partir de 2002 e, especialmente, 

11- Etapa correspondente ao collège (11 a 15 anos).
12- “Vingt piteuses”, no original em francês. Expressão cunhada por 
jornalistas como eco ao termo “trinta gloriosos”, de Fourastié.
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entre 2007 e 2012. Entretanto, o basculamento 
total não ocorreu.

O senhor afirma que o regime econômico atual 
encontra um de seus pilares de sustentação na 
equivalência entre quatro registros diferentes: 
educação, formação, qualificação e emprego. 
É possível falar numa naturalização da ideia 
de educação como preparação para a inserção 
no mercado de trabalho? Como se produz esse 
efeito de discurso e o que ele oculta?

Esse ponto se junta à constatação de 
que a escola foi definitivamente capturada 
pela economia nas últimas sete décadas. Cito a 
socióloga contemporânea Lucie Tanguy (1986; 
2016), que acredita que a substituição frequente 
da palavra educação por formação representa 
mais do que apenas uma deriva semântica, mas 
uma verdadeira mutação política, colocando as 
preocupações relativas ao emprego no coração 
do sistema educativo. Isso não é um mal em 
si, desde que: a) tais preocupações não sejam 
exclusivas; b) não se considere um único 
modelo econômico (o capitalismo neoliberal); 
d) um espaço fundamental seja concedido 
à construção, em todos os alunos, de uma 
verdadeira cultura em relação às realidades 
contemporâneas, com uma dimensão crítica 
indispensável (correspondente ao significado 
amplo de educação).

Se estabelecermos relações de 
equivalência simples entre os quatro registros 
diferentes (educação, formação, qualificação 
e emprego), mascaramos o fato de que a 
formação é apenas uma parte da qualificação e 
esta é definida pelo mercado de trabalho e pelas 
empresas. O uso quase universal das noções 
de “relação formação/emprego” (no plural, 
como no singular) ou de “nível de formação” 
obscurece as relações sociais que lhes são 
subjacentes. 

Essa fala de Lucie Tanguy é bastante 
crítica da situação atual e de um processo de 
“naturalização”. Naturalização designa aqui o 
processo discursivo que, ao substituir educação 

por formação (sob o ponto de vista exclusivo 
do emprego), apresenta-se como uma evidência 
que obriga a repartição dos formados no 
mercado de trabalho, revelando que se trata 
efetivamente de escolhas político-econômicas, 
como se esses jovens estivessem predestinados 
a determinados postos de trabalho devido às 
suas próprias “naturezas”, sem lhes dar a menor 
chance de fazer de outra forma.

Trabalhei recentemente nas propostas 
antigas, mas inovadoras, do sociólogo Pierre 
Naville (1972). Ele desenvolveu uma crítica do 
funcionamento de classe, no sentido marxista, 
do sistema educativo e da concepção e da 
orientação que lhe são concomitantes. Para 
ele – como para Lucie Tanguy depois dele –, 
o recurso à ideia de disposições individuais 
vistas como congeladas, “naturais” (“dons”), 
serve para mascarar os mecanismos de seleção 
social da orientação escolar, em detrimento 
das populações mais desfavorecidas em capital 
social e cultural.

Entre a primeira e a segunda edição de seu 
livro (2010 e 2015), assistimos à subida ao 
poder de um governo de esquerda (François 
Hollande – Partido Socialista). No que diz 
respeito ao sistema escolar, em que medida 
o governo Hollande tem significado uma 
inflexão à deriva neoliberal promovida pelo 
governo de Nicolas Sarkozy?

Sob a presidência de Hollande, o 
Ministério da Educação tentou tomar o 
contrapé da orientação anterior. O objetivo 
é implementar uma “refundação” da escola 
francesa. Houve algumas marcas concretas 
na realidade. De 2012 até 1º de setembro de 
2014, foram criados 24.666 empregos no setor 
educacional (a promessa é de 60.000), enquanto, 
sob a presidência Sarkozy, 70.700 tinham sido 
removidos. O orçamento do Ministério da 
Educação aumentou em 422 milhões de euros. 
Globalmente, portanto, não estamos mais 
numa configuração de ideologia neoliberal 
que suponha uma redução do financiamento 
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público como meio de reforma e de melhora do 
sistema.

No entanto, o Ministério não conseguiu 
ir ao fundo da lógica de refundação. Muitas 
reformas não produziram o efeito que se poderia 
esperar, apesar de alguns progressos. Por exemplo, 
as reformas do tempo escolar, da nova formação 
de professores, do ensino superior, da educação 
de primeiro grau, todas foram decepcionantes. 
Atualmente, a reforma dos collèges tem originado 
uma forte oposição de uma parte dos professores 
(incluindo os de esquerda).

O livro termina com um balanço agridoce 
sobre a escola francesa. O senhor recorre a 
Pierre Merle para afirmar a conquista de de-
mocratização, ainda que seja uma “democra-
tização segregativa”. Poderia desenvolver um 
pouco essa noção? Em que medida a trajetória 
do sistema escolar francês lhe parece específi-
ca dentro do contexto internacional?

A publicação do resultados da edição 
de 2012 do Programme for International 
Student Assessment (PISA)13 revelou a situação 
preocupante das escolas franceses: uma 
ligeira recuperação em francês, uma baixa 
em matemática e sobretudo – insisto – um 
crescimento constante das desigualdades entre 
os melhores alunos e os mais frágeis, em relação 
aos resultados anteriores. Esse último aspecto 
é muito grave, porque, se a democratização 
quantitativa é inegável ao longo dos últimos 
setenta anos, a democratização qualitativa, 
que teve progresso sensível entre 1945 e 1980, 
diminui desde cerca de 1980-1990.

Por democratização quantitativa 
entendemos o acesso de um número crescente de 
jovens de todas as classes sociais a um nível de 
estudo e de certificação cada vez mais alto. Esse 
é o caso para o bacharelado (diploma de fim de 
estudos secundários): em 1950, cerca de 10% de 
13- Em português,  Programa Internacional de Avaliação de 
Estudantes, avaliação internacional trienal, conduzida pela Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que mede 
competências de alunos de 15 anos em matemática, ciências e língua em 
65 países e megalópoles (Xangai).

uma geração o alcançavam, 30% o faziam no 
início dos anos 1980 e cerca de 65% hoje (na 
sequência de reformas, notadamente a criação de 
um bacharelado profissional em 1985).

Para a democratização qualitativa, 
dizemos que ela se adquire se o acesso aos estudos 
é cada vez menos dependente de variáveis como 
meio social, gênero, nacionalidade ou origem 
geográfica. Se a noção de democratização 
qualitativa nos encoraja a olhar para como se 
opera a distribuição dos alunos por percursos de 
escolarização, cursos e instituições escolares em 
função de suas classes sociais de origem, somos 
conduzidos a reconhecer desigualdades sociais 
marcantes e, especialmente, o aumento dessas 
desigualdades em relação a um período anterior 
– considerando que percursos de escolarização, 
cursos e instituições escolares são socialmente 
hierarquizados e possuem valor desigual no 
mercado de trabalho. Tendo em mente o exemplo 
do bacharelado: enquanto filhos de executivos 
e de professores estão majoritariamente na série 
S (série científica seletiva), os filhos de operários 
e de empregados frequentam sobretudo o 
bacharelado profissional, o menos valorizado. 
Esses estudantes, vindos de grupos populares 
ou desfavorecidos, são mais numerosos nos 
percursos de escolarização tidos como menos 
prestigiosos. Isso é o que Pierre Merle (2009) 
chama, com precisão, de “democratização 
segregativa”: ela ocorre no plano quantitativo 
(mais alunos com trajetórias escolares mais 
longas), mas é segregada no sentido de que 
no nível dos estudos mais prestigiados e 
socialmente valorizados, as diferenças de 
frequência e de sucesso escolar crescem em 
benefício dos estudantes vindos de classes 
sociais dominantes.

O mesmo raciocínio se aplica do ponto 
de vista de gênero: enquanto as meninas se 
saem melhor do que os rapazes no bacharelado 
e nos primeiros anos de ensino superior, elas 
obtêm menos diplomas de engenheiro ou nas 
grandes écoles mais prestigiosas. Há, assim, um 
teto de vidro que proíbe a determinados sujeitos 
– em função de suas características iniciais – 
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alcançar os níveis mais altos de ensino. Daí a 
segregação no interior da educação. 

Um tema central em seus trabalhos são as 
reformas escolares. Ao analisar as dificuldades 
para concretizá-las efetivamente, o senhor 
descreve o complexo jogo de atores sociais – 
conselhos de educação, sindicatos, docentes 
– que dá a impressão de imobilismo e de 
impossibilidade de qualquer reforma proposta 
pelo Estado. A que se deve essa aparente 
fragilidade do poder político mesmo em um 
Estado altamente centralizado como o francês? 
É possível descrever as características das 
reformas mais bem-sucedidas – ou, para dizer 
de outra forma, das menos mal sucedidas?

Podemos definir política pública, 
conforme Duran (1999), como o produto de 
um processo social, que se desenrola num 
determinado período, num contexto que 
delimita o tipo e o nível de recursos disponíveis 
através de esquemas interpretativos e da 
escolha de valores que definem a natureza dos 
problemas públicos colocados e as orientações 
para a ação. 

A ênfase na noção de processo social 
convida a incluir na noção de política escolar 
não apenas as ações concernentes às instituições 
escolares, conduzidas em nome de uma maioria 
parlamentar, por um governo e seu ministro 
da educação, mas também o envolvimento 
de vários grupos de interesse – sindicatos de 
professores em primeiro plano. Esses grupos, 
que desenvolvem posições que vão do protesto 
reativo simples à defesa de reformas coerentes 
e ambiciosas, participam da construção de 
uma política educacional característica de um 
determinado período. Define-se, portanto, uma 
cena ou arena na qual interesses concorrentes 
se confrontam e podem influenciar a vontade 
de quem está no poder. Num contexto de regime 
democrático e de um estado ainda centralizado, 
os responsáveis por esse poder não podem 
em nenhum caso ignorar o jogo desses atores 
sociais na implementação de seus projetos 

reformistas, seja por antecipação e precaução 
(especialmente via negociações realizadas dentro 
das instâncias de regulação instituídas), seja 
por coerção, sob a pressão de protestos, greves 
e outros movimentos. Isso pode realmente levar 
à impressão de imobilismo, de impossibilidade 
de qualquer reforma ou de resolução dramática, 
necessariamente parcial e insatisfatória. Na 
França, há muitos exemplos de grandes projetos 
de reforma, particularmente em relação ao 
collège, que não puderam ser implementadas em 
razão de oposições centrais (reforma do collège 
de 1982) ou que foram realizadas de forma 
muito empobrecida em relação à sua ambição 
inicial (reforma Haby14, de 1975). A hipótese 
é que, nos modos mais descentralizados de 
organização política, a regulação ao nível local 
facilita a gestão de mudanças (por exemplo, 
na região, no departamento ou no município). 
Mas a verdade é que, pelo menos na França, as 
mudanças tratadas nesses níveis decisórios são 
menores e não correspondem ao que é chamado 
de reformas no sentido pleno.

Como o senhor analisa os estudos atuais acerca 
da questão da escola em países democráticos?

Um dos livros mais influentes parece-
-me ser L’inflation scolaire: les désillusions de 
la meritocratie, de Marie Duru-Bellat (2006). Ela 
investiga o fenômeno contemporâneo, presente 
em todas as sociedades desenvolvidas e estudados 
por ela por meio do caso francês, da extensão 
contínua da duração dos estudos para um número 
crescente de jovens (a “sobre-educação” ou o 
que chamo de “pedagogização” da sociedade) 
e o declínio contínuo da rentabilidade dos 
diplomas na própria medida de seu crescimento. 
Esse fenômeno tem um impacto duplo: muda 
o significado dos estudos (cuja espontaneidade 
desinteressada é cada vez mais relegada em 
favor de uma noção de rentabilidade) e cria 
frustração na medida em que o diploma não 
permite uma verdadeira integração no mercado 

14- Reforma que institui o collège único – reorganização das divisões de 
alunos segundo princípios heterogêneos, sem divisão entre as elites e os outros.
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de trabalho – quando permite, essa se dá sob a 
forma de “desclassificação”. Consequentemente, 
é urgente repensar profundamente a organização 
da formação e do processo de integração social 
das jovens gerações, mas sem dúvida também 
o mundo do trabalho e aspectos da própria 
sociedade, uma vez que obviamente nem tudo 
depende da escola. No fundo, a questão que se 
coloca é de como repartir e pagar as diferentes 
posições na divisão do trabalho. Em sua 
conclusão, com base em constatações científicas, 
Marie Duru-Bellat preconiza a manutenção da 
meritocracia como “mito necessário” (talvez 
menos injusto do que outros dispositivos, apesar 
de suas ilusões e fragilidades): a ideia de que os 
melhores lugares da escola e os melhores postos 
sociais são dependentes de méritos de indivíduos, 
independentemente de outras considerações. 

Mas ela também apela para o afrouxamento da 
concorrência entre os indivíduos, ao menos no 
início da escolarização, em favor de uma intenção 
deliberadamente cultural e benevolente da escola 
(como acontece, por exemplo, nas séries iniciais 
nos países nórdicos). Ela recomenda também a 
pluralização dos critérios de seleção explícitos 
de estudantes, reiterando a importância que 
atribui a uma política qualitativa do conteúdo 
cultural, em vez de uma política apenas de metas 
de desempenho, de acordo com a atual tendência 
internacional da escola de performance que já 
mencionei. E novamente cito aqui o trabalho 
de Christian Maroy (2013), que aborda de modo 
científico e crítico a situação educacional de 
muitos países do mundo submetidos à obrigação 
de resultados e à corrida pela performance 
(Bélgica, França, Israel, Suíça, Hungria, Canadá).
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Diretrizes para a submissão de artigos

No ato da submissão de um artigo, a identificação do(s) autor(es) e a filiação institucional 
serão preenchidas em espaços próprios do Sistema SciELO e não devem constar do corpo do texto, o 
qual será enviado para avaliação cega dos pares. Tampouco se aceitam quaisquer outras referências 
que permitam ao avaliador inferir indiretamente a autoria do trabalho. As informações autorais 
serão registradas à parte, como metadados, e acessadas apenas pelos editores.

Na redação do artigo, devem ser observadas as seguintes orientações: 

• O texto pode ser apresentado em português, espanhol ou inglês, devendo ser digitado em 
processador de texto Word for Windows, fonte Times New Roman, tamanho 12 e espaçamento 
1,5. Todas as páginas do original devem estar numeradas sequencialmente. O texto deve contar, 
ainda, com o mínimo de 35.000 e o máximo de 50.000 caracteres, considerados os espaços e 
excluído o resumo. 

• O título do artigo deve ter no máximo 15 palavras.

• O resumo deve conter entre 200 e 250 palavras e explicitar, em caráter informativo e sem 
enumeração de tópicos, os seguintes itens: tema geral e problema da pesquisa; objetivos e/
ou hipóteses; metodologia utilizada; principais resultados e conclusões. Recomenda-se o uso 
de parágrafo único, voz ativa e na terceira pessoa do singular, frases concisas e afirmativas. 
Devem-se evitar: neologismos, citações bibliográficas, símbolos e contrações que não sejam 
de uso corrente, bem como fórmulas, equações, diagramas etc. que não sejam absolutamente 
necessários. A revista não solicita versão do resumo em inglês na entrega dos originais, 
sendo o abstract por ela encomendado a um tradutor após a aprovação do artigo.

• As palavras-chave devem ser de 3 a 5. 

• Os agradecimentos (opcionais) devem ser citados junto ao título, mas em nota de rodapé 
e sem quaisquer referências, diretas ou indiretas, à autoria.

• Tabelas, quadros, gráficos e figuras (fotos, desenhos e mapas) devem estar numerados em 
algarismos arábicos conforme a sequência em que aparecem, sempre referidos no corpo do 
texto e encabeçados por seu respectivo título. Imediatamente abaixo das figuras devem constar 
suas respectivas legendas textuais. Os mapas devem conter escalas e legendas gráficas. 
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• As imagens devem figurar em preto e branco, estar digitalizadas eletronicamente em 
formato JPG com resolução a partir de 300 dpi e ser apresentadas em dimensões que per-
mitam sua ampliação ou redução sem que a legibilidade seja prejudicada. Todas as imagens 
devem ser enviadas separadamente, em seus arquivos originais. O nome da cada arquivo 
deve corresponder ao nome da imagem (por exemplo: Gráfico 1).

• Notas de rodapé de caráter explicativo devem ser evitadas, sendo utilizadas apenas quando 
estritamente necessárias para a compreensão do texto e tendo a extensão máxima de três 
linhas. As notas devem estar numeradas em algarismos arábicos conforme a sequência em 
que aparecem no texto.

• Citações no corpo do texto devem obedecer aos seguintes critérios:
a) citações textuais de até três linhas devem ser incorporadas ao parágrafo, transcritas entre 
aspas e acompanhadas pelas seguintes informações entre parênteses: sobrenome do autor 
da citação, ano da publicação e número de páginas; 
b) citações textuais de mais de três linhas devem estar em parágrafo isolado, com recuo de 
4 cm na margem esquerda, tamanho 11 e sem aspas;
c) caso não haja citação textual, mas apenas referência ao autor, o sobrenome deste deve 
ser indicado entre parênteses, em caixa alta, junto com o ano da publicação referida.

• As referências devem obedecer à norma técnica NBR6023, de 30/08/2002, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Apenas as obras citadas ao longo do texto devem 
figurar na bibliografia, a qual deve constar, sob o título de Referências, ao final do artigo 
e em página separada.

Métodos de estatísticas 

Quando utilizados, os métodos estatísticos precisam ser descritos com o pormenor necessário 
para permitir o acesso aos dados originais e a verificação dos resultados apresentados por um leitor 
versado no assunto; ao mesmo tempo, deve-se evitar linguagem excessivamente técnica e apresentá-
los com suficiente clareza de modo a favorecer a compreensão de um leitor não especializado. Tal 
solicitação aos autores requer providências como: procurar, sempre que possível, quantificar os 
resultados e apresentá-los com os correspondentes indicadores de erro de medição ou de incerteza 
(por exemplo, intervalos de confiança); evitar basear-se apenas em testes de inferência estatística, 
que não veiculam informação quantitativa relevante; discutir a elegibilidade das unidades de 
experimentação; fornecer informação pormenorizada sobre a aleatorização e sobre as observações; 
discutir a razoabilidade dos resultados e relatar possíveis limitações do método utilizado; especificar 
os programas informáticos utilizados; restringir quadros e figuras à quantidade necessária para 
explicitar a fundamentação do artigo e sua solidez; evitar quadros com muitos tópicos e duplicação 
de dados; definir termos estatísticos, abreviaturas e símbolos utilizados no artigo.
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Processo de avaliação pelos pares

Os artigos recebidos para eventual publicação em Educação e Pesquisa serão previamente 
avaliados pela Comissão Editorial. Todos artigos submetidos para publicação em Educação e Pes-
quisa são avaliados primeiramente pela Comissão Editorial. Aqueles que não atendem aos critérios 
e prioridades editoriais da Revista são devolvidos aos autores, acompanhados de justificativa 
para sua recusa. Os demais são analisados por pareceristas colaboradores da Revista, em processo 
duplo-cego, sendo no máximo um deles membro da Faculdade de Educação da Universidade de 
São Paulo, à qual esta publicação está subordinada. Os avaliadores consultados terão, no mínimo, 
o título de doutor e pertencerão a instituições científicas diversas. Os nomes dos autores, dos 
pareceristas e das instituições a que pertencem permanecerão em sigilo durante todo o processo. 
A revista publica anualmente os nomes de seu corpo de pareceristas ad hoc.

Os aspectos que orientam a avaliação dos originais encaminhados aos pares para análise 
são: conteúdo teórico e empírico, domínio da literatura científica, atualidade do tema, contribui-
ção para a área de conhecimento específica, originalidade da abordagem, estrutura do texto e 
qualidade da redação. Os avaliadores poderão recomendar a aceitação integral do texto, indicar 
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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Instructions to authors

Educação e Pesquisa publishes only previously unpublished articles in the field of education 
and does not consider manuscripts concurrently submitted for publication in books or other 
periodicals in Brazil or abroad. Manuscripts must be submitted via the journal’s page in SciELO 
publishing system (http://www.scielo.org/php/index.php). 

The time frame necessary for submissions to complete the review process – and be selected 
or rejected – varies according to the complexity of the reviews and possible changes suggested and 
implemented. The dates of receipt and approval of each article are stated in the published text. For each 
of the journal’s issues, the Editorial Board establishes the criteria of organization of the articles approved.

Guidelines for manuscript submission

Upon submission of an article, authorship and the author’s institutional affiliations must 
be filled out in proper spaces in SciELO System and should not be mentioned in the text, which 
will be submitted to blind peer review. Any references that enable reviewers to infer indirectly the 
authorship of the work are not accepted either. Authorship information is recorded separately, as 
metadata, and it is accessed only by the editors.

When preparing the manuscript, the following guidelines should be followed:

• The manuscript can be submitted in Portuguese, Spanish or English. It should be typed 
in Word for Windows, Times New Roman font, 12-point font size, 1.5 line spacing. All the 
manuscript pages should be numbered sequentially. The body of the manuscript should 
have a minimum length of 35,000 and a maximum length of 50,000 characters, including 
spaces and not including the abstract.

• The title of the manuscript should have 15 words or fewer.

• The abstract should contain between 200 and 250 words and describe, in an informative 
manner and without listing topics, the following items: general theme and research problem; 
objectives and/or hypotheses; methodology; main results and conclusions. It is recommended 
that the abstract should be written as a single paragraph, in the active voice, in the third 
person of the singular, in concise and affirmative sentences. The following items should be 
avoided: neologisms, bibliographical citations, symbols and abbreviations except those in 
common use, as well as formulae, equations, diagrams etc., unless absolutely necessary. The 
journal does not require an English version of the abstract along with the original text; if an 
article is accepted for publication the journal will provide an English version of its abstract.

• The article should have 3 to 5 keywords. 

• Possible acknowledgements should be cited with the title, but in a footnote, and without 
any direct or indirect reference to the authorship.

• Tables, charts, graphs, and figures (photos, drawings and maps) should be numbered 
with Arabic numerals in the order in which they appear in the text and should include 
appropriate headers. Legends should appear right below each figure. Maps should contain 
graph scales and legends.
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• Images must be grayscale, be scanned electronically in JPG format with 300 dpi or 
higher resolution and have dimensions that allow reducing or enlarging them without 
impairing their readability. All images must be submitted as separate files and named 
according to their references in the text (e.g., Graph 1).

• Explanatory footnotes should be avoided and used only when strictly necessary for 
understanding the text. Their maximum length should be three lines. Notes should be 
numbered in Arabic numerals according to the order in which they appear in the text. 

• Citations in the text should meet the following criteria:
a) quotations of up to three lines should be run in – integrated into the text in the same 
font size as the text - enclosed in quotation marks and be followed by the following 
information in parentheses: last name of the author of the quote, the year of publication 
and page numbers;
b) quotations longer than three lines should be set off as block quotations – that is, in a 
new paragraph with a hanging indent of 4 cm on the left, 11 point font, without quotation 
marks;
c) if there is no quotation, but just a reference to some work, the author’s last name should 
be cited in parentheses in capital letters along with the year of publication.

• References must conform strictly with the technical standard NBR6023 of August 30, 
2002 of the Brazilian Association of Technical Standards (ABNT). Only works cited in the 
text should be included in the reference list, under the heading References, at the end of 
the article and on a separate page.

Statistical methods

When employed, statistical methods must be described in sufficient detail to allow a com-
petent reader access to the original data and verification of the results presented, whilst avoiding 
excessively technical language and presenting results with enough clarity so as to facilitate their 
understanding by a non-specialized reader. This guidance to authors requires steps such as: 
seeking, as much as possible, to quantify the results and present them with corresponding indi-
cators of measurement error or uncertainty (for example, confidence intervals); avoiding relying 
solely on statistical inference tests that convey no relevant quantitative information; discussing 
the eligibility of the experimentation units; supplying detailed information about randomization 
and about the observations; discussing the reasonableness of the results, as well as the possible 
limitations of the method used; specifying the software employed; restricting tables and graphics 
to the amount necessary to explain the foundations of the article and their robustness; avoiding 
tables with too many topics and duplication of data; defining statistical terms, abbreviations and 
symbols used in the article.
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Peer review process

The articles received for their eventual publication in Educação e Pesquisa will be previously 
read by the Editorial Board. All articles submitted for publication in Education and Research are first 
assessed by the editorial board. Those which do not meet the editorial criteria and priorities of the 
journal are returned to their authors with a justification for the refusal. The remaining articles are peer 
reviewed by collaborators of the journal, in a double-blind process. At the most, one of the evaluators 
will be a member of the School of Educaton of the Universidade de São Paulo, to which the journal is 
subordinated. All evaluators have at least a doctor’s degree and belong to various scientific institutions. 
The names of the authors, the evaluators and the institutions they belong to will remain undisclosed 
throughout the entire process. The journal publishes annually the names of its body of evaluators ad hoc. 

The aspects that guide the evaluation of the articles are: theoretical and empirical content, 
author’s knowledge of scientific literature, current relevance of the topic, contribution to the specific 
area of knowedge, originality of the approach, text structure and writing style. The evaluators may 
recommend the integral acceptance of the text or its rejection, or they may suggest modifications 
for a new evaluation. The Editorial Board may submit such suggestions to the author of the article, 
and after the changes have been included, the Board will send the article again to the evaluators 
for a final evaluation

Authorship

Author is understood here as anyone who has effectively taken part in the conception of the 
study, in the development of the experimental sections, in the analysis and interpretation of data 
and in the final writing. It is recommended that the total number of authors should not be greater 
than four. If the number of authors is larger than that, the editor in charge must be informed of 
the degree of participation of each author. In the case of doubt about the compatibility between 
the number of authors and the results presented, the Editorial Board has the right to question the 
participation of authors and to refuse submission at its discretion.

By submitting an article for publication in Educação e Pesquisa the author agrees to the 
following terms:

1. The author holds the article copyrights, but its publication in the journal automatically 
implies the author’s agreement to release its complete copyright to the journal’s first issue, 
without financial compensation.
2. The ideas and opinions expressed in the article are the author’s exclusive responsibility 
and they do not necessarily reflect the opinions of the journal.
3. After the article’s first publication, the author is authorized to assume additional contracts, 
independent from the journal, to publish or present the work through other means (e.g. 
in an institutional repository or as a book chapter), as long as a complete quote of the 
authorship and of the original publication are provided.
4. The author of an article published in the journal has the right to, and is encouraged to, 
distribute the work on-line, always quoting its first publication in the journal.
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Conflicts of interest and research ethics

When the research developed or the publication of the article may raise doubts about 
potential conflicts of interest, the author should declare in an endnote that no links to funding 
agencies or to commercial or political institutions have been omitted. Similarly, the institution to 
which the author is associated, or that has collaborated in the conducting of the study, should also 
be mentioned to guarantee that there are no conflicts of interest with the results being presented. 
It is also necessary to inform that the interviews and experiments involving human beings have 
followed the ethical procedures established for scientific research.

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the 
stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any 
other party.

Contact:
Faculdade de Educação - USP
Educação e Pesquisa
Av. da Universidade, 308 - 2º andar - Biblioteca
05508-040 - São Paulo/SP
Tel./Fax: (11) 3091-3520
E-mail: revedu@usp.br
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Educação e Pesquisa publica solamente artículos inéditos en el área de Educación y no 
acepta trabajos que hayan sido enviados simultáneamente a libros u otros periódicos nacionales o 
extranjeros. Los trabajos se deben enviar a través de la página de la revista en el Sistema SciELO 
de Publicação (http://www.scielo.org/php/index.php).

El plazo para respuesta (aceptación o rechazo) varía según la complejidad de las evaluaciones 
y posibles alteraciones sugeridas y realizadas. Las fechas de recibimiento y aprobación de cada 
colaboración se informarán en el texto publicado. Le corresponde al Comité Editorial definir,  en 
cada número de la revista, los criterios para reunir los artículos ya aprobados.

Directrices para la presentación de trabajos

Al proponer un artículo, la identificación del (de los) autor(es) y la pertenencia institucional 
se deben rellenar en los espacios propios del Sistema SciELO y no deben figurar en el cuerpo del 
texto, que se enviará para evaluación. No se aceptará ninguna referencia que le permita al lector 
crítico inferir indirectamente la autoría del trabajo. Las informaciones autorales se registran a 
parte y solamente los editores tienen acceso a ellas. De esa forma, el Comité Editorial garantiza 
el anonimato de autores y evaluadores.

Al redactar el artículo, se deben considerar las siguientes orientaciones:

• El texto se puede presentar en portugués, español o inglés, se debe digitar en procesador 
de texto Word for Windows, en Times New Roman 12 pto, espacio 1,5. Todas las páginas 
del original se deben numerar secuencialmente. El texto debe tener como mínimo 35.000 
caracteres y como máximo 50.000, considerando espacios y excluyendo el resumen.

• El título del artículo debe tener como máximo 15 palabras.

• El resumen debe contener entre 200 y 250 palabras y explicitar, con carácter informativo 
y sin enumeración de tópicos, los siguientes ítems: tema general y problema de la investiga-
ción; objetivos y/o hipótesis; metodología empleada; principales resultados y conclusiones. 
Se recomienda el uso de un único párrafo, voz activa y tercera persona del singular, frases 
concisas y afirmativas. Se deben evitar: neologismos, citaciones bibliográficas, símbolos 
y contracciones que no sean de uso corriente, así como fórmulas, ecuaciones, diagramas, 
etc. que no sean absolutamente necesarios. La revista no solicita la versión en inglés en la 
entrega de los originales, sino que le encarga el abstract a un traductor una vez aprobado 
el artículo.

• Se deben incluir de 3 a 5 palabras clave.

• Los agradecimientos (opcionales) se deben mencionar junto al título, pero en nota de pie 
de página y sin ninguna referencia, directa o indirecta, a la autoría.

• Tablas, cuadros, gráficos y figuras (fotos, dibujos y mapas) deben estar numerados con 
números arábigos según la secuencia en que aparezcan, siempre referidos en el cuerpo del 

Instrucciones a los autores
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texto y encabezados por su respectivo título. Inmediatamente debajo de las figuras deben 
constar sus respectivos subtítulos. Los mapas deben presentar escalas y subtítulos gráficos.

• Las imágenes deben figurar en blanco y negro y deben estar digitalizadas electrónicamente 
en formato JPG con resolución a partir de 300 ppp. Deben presentarse en dimensiones 
que permitan ampliarlas o reducirlas sin perjudicar su legibilidad. Todas las imágenes 
deben enviarse separadamente, en sus archivos originales. El nombre de cada archivo debe 
corresponder al nombre de la imagen (por ejemplo: Gráfico 1).

• Notas de pie de página de carácter explicativo se deben evitar. Pueden utilizarse 
únicamente cuando sean imprescindibles para la comprensión del texto y deben tener la 
extensión máxima de tres líneas. Las notas deben estar numeradas con números arábigos 
según la secuencia en que aparezcan en el texto. 

• Las citas en el cuerpo del texto deben obedecer a los siguientes criterios:
a) Citas textuales que tengan hasta tres líneas se deben incorporar al párrafo, transcritas 
entre comillas y acompañadas de las siguientes informaciones entre paréntesis: apellido 
del autor de la cita, año de publicación y número de página;
b) Citas textuales que tengan más de tres líneas deben estar en párrafo aislado, con margen 
izquierdo de 4 cm, letra tamaño 11 y sin comillas;
c) Si no hay cita textual sino cita bibliográfica, el  apellido del autor tiene que estar indicado 
entre paréntesis, con letras mayúsculas, junto al año de la publicación mencionada.

• Las referencias deben obedecer a la norma técnica NBR6023, de 30/08/2002, de la Asso-
ciação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Solamente las obras mencionadas a lo largo 
del texto deben figurar en la bibliografía, que debe constar con el título de Referencias, al 
final del texto y en página separada.

Métodos y estadísticas

Cuando utilizados, los métodos estadísticos se tienen que describir con el detalle necesario 
para permitir el acceso a los datos originales y la comprobación de los resltados presentados por 
un lector versado en el asunto; por otro lado, se debe evitar un lenguaje excesivamente técnico y 
presentarlo con suficiente claridad de modo a favorecer la comprensión de un lector no especia-
lizado. Tal solicitud a los autores requiere providencias tales como: buscar, siempre que posible, 
cuantificar los resultados y presentarlos con los correspondientes indicadores  de error de medición 
o de incertidumbre (por ejemplo, intervalos de confianza); evitar basarse solamente en tests de 
inferencia estadística, que no vehiculan información cuantitativa relevante; discutir la elegibilidad 
de las unidades de experimentación; proveer información pormenorizada sobre lo aleatorio y sobre 
las observaciones; discutir la razonabilidad de los resultados y dar a conocer posibles limitacio-
nes del método utilizado; especificar los programas informáticos empleados; restringir cuadros y 
figuras a la cantidad necesaria para explicitar la fundamentación del artículo y su solidez; evitar 
cuadros con demasiados tópicos y duplicación de datos; definir términos estadísticos, abreviaturas 
y símbolos utilizados en el artículo.
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Proceso de revisión por pares

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-
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