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Editorial

A internacionalização dos periódicos brasileiros de 
educação: tensões de um processo em curso

Um rápido olhar sobre o sumário deste número de Educação e Pesquisa revela a forte presença de 
autores estrangeiros no conjunto de artigos aqui reunido. Sete dos 14 textos são 
provenientes de outros países, sendo cinco autores portugueses, dois da Espanha, 
três do México e quatro chilenos, em diferentes coautorias. Embora possuam 
alguns temas em comum, como veremos a seguir, todos os artigos resultam de 
envio espontâneo por parte dos autores, o que comprova o interesse crescente por 
nossa revista na América Latina e na Península Ibérica. Se parte dessa procura 
se explica pela pressão sobre os pesquisadores para que publiquem os resultados 
de seu trabalho em artigos – fenômeno de caráter internacional –, ela também 
representa o reconhecimento da seriedade de nosso trabalho.

Por outro lado, é possível identificar aqui exemplos de algumas das tensões presentes no processo 
de internacionalização da produção de conhecimentos no campo educacional 
brasileiro e, particularmente, na internacionalização de nossas revistas acadêmicas. 
Trata-se de um processo contraditório e complexo, que só pode ser compreendido 
no contexto da divisão internacional do trabalho intelectual.

 
Diversos autores, no âmbito das ciências sociais, já indicaram o desequilíbrio de poder que marca 

a produção de conhecimento em nível global, com grande concentração nos 
países capitalistas centrais, metrópoles ou nações “do norte”, em sentido mais 
político que geográfico (CONNELL, 2007; SANTOS; MENEZES, 2009; ROSA, 2014; 
para citar apenas alguns). Não temos a intenção de desenvolver esse complexo 
debate, que remonta às teorias da dependência e aos autores ligados aos estudos 
pós-coloniais. De forma geral, podemos afirmar que, nas ciências sociais, 
caberia aos intelectuais “do sul” fornecer material empírico para as construções 
teóricas das metrópoles, teorias cujo sentido universal é estabelecido a priori, por 
proclamarem a si mesmas como capazes de conhecer e classificar sem exceção 
todas as sociedades, incluindo as periféricas (MARTUCCELLI, 2010). Além disso, 
essas teorias estabelecem implicitamente a polaridade entre moderno e tradicional 
ou presente e passado, representados respectivamente pelas metrópoles e pelo 
“resto do mundo”.

Seremos nós representantes da tradição, da permanência e do passado? Poderão nossas sociedades 
ser integralmente explicadas pelas teorias gestadas nas metrópoles? Os artigos 
reunidos nesse número de Educação e Pesquisa são ótimos exemplos de que a 
resposta a essas questões só pode ser não. Quatro deles tratam das complexas 
relações entre as novas tecnologias da informação e os processos de ensino, 
temática que dificilmente seria compreendida como “tradicional”.

http://dx.doi.org/10.1590/S1517-970220144004001



870 Educ. Pesqui., São Paulo, v. 40, n. 4, out./dez.  2014.

O texto de Román e Murillo é exemplar da complexidade presente nas pesquisas educacionais 
nos países ibero-americanos, além de retratar a emergência de estudos que 
evidenciam cenários e possibilidades advindos de investimentos intelectuais e 
materiais para o ensino em contextos múltiplos. Sob o título de “Disponibilidad y 
uso de TIC en escuelas latino-americanas: incidencia en el rendimiento escolar”, 
o trabalho analisa dados provenientes de estudo realizado em escolas de 16 países 
da América Latina. Os resultados apontam um desempenho mais satisfatório em 
termos de proficiência em matemática e leitura entre os estudantes que têm acesso 
ao computador em suas casas ou escolas, bem como acesso a essa ferramenta 
em atividades escolares, em contraposição àqueles estudantes para quem o 
computador ainda é objeto distante de sua realidade e de sua experiência escolar.

Também voltado à temática das tecnologias de informação e comunicação, o estudo realizado na 
Universidade de Vigo, Portugal, por Ricoy e Couto, discorre sobre a percepção que 
alunos ingressantes no ensino superior possuem acerca dessas tecnologias. A partir 
da análise de relatos autobiográficos dos estudantes, as autoras afirmam encontrar 
evidências de avaliação positiva com relação ao uso das TIC em situações de 
ensino e aprendizagem, mesmo quando estas não estão diretamente relacionadas 
a uma estratégia didática. O texto nos leva a refletir que a importância conferida 
às TIC, ainda que elas não representem inovação em termos didático-pedagógicos, 
ancora-se na possibilidade de seu uso como ferramenta e método para intervenções 
futuras no âmbito da atuação profissional dos estudantes universitários.

O uso do computador e da internet é foco do trabalho “La confiabilidad de la información en 
Internet: criterios declarados y utilizados por jóvenes estudiantes mexicanos”, de 
autoria de Laxague e Ferreiro. Reconhecendo a importância conferida à internet 
como fonte de busca de informações, em um estudo quantitativo realizado com 
estudantes entre 14 e 18 anos de idade, as autoras propõem uma ferramenta 
de análise para essas situações, o TICómetro® e, a partir de seu uso para a 
investigação com os dados obtidos, encontram incongruência entre os critérios 
declarados para as buscas e aqueles realmente utilizados para a seleção de sites e 
buscas na internet.

A interatividade possibilitada pela internet e plataformas de ensino foi objeto de estudo do texto 
“Mapeamento de competências individuais de tutores que atuam na modalidade 
a distância”. Nesse artigo, Borges e colaboradores apresentam dados quantitativos 
e a análise dos mesmos com o objetivo de elencar competências técnicas e 
comportamentais dos tutores para o exercício de sua função no âmbito da 
Universidade Aberta do Brasil, tutores esses cujas tarefas centram-se na instrução, 
na motivação e na orientação para a realização de atividades on-line. Os resultados 
apontam a percepção dos tutores da necessidade de domínio de técnicas e de 
conteúdo para uma efetiva interação, bem como a relevância dada a aspectos da 
interação social, como, por exemplo, a cordialidade, a honestidade e a ética.

Na interface com a discussão do papel da tecnologia para o ensino e no ensino de ciências, este 
número da revista Educação e Pesquisa traz um artigo que focaliza as tecnologias 
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e seus reflexos para a educação. No texto “Olhares e reflexões contemporâneas 
sobre o triângulo sociedade-educação-tecnologias e suas influências no ensino 
de ciências”, Morais e Paiva discutem a tríade enunciada no título, retratando 
o papel que cada componente ocupa e representa nos processos de ensino e de 
aprendizagem das ciências. O objeto central do estudo é discutir se o uso da 
tecnologia em situações de ensino está voltado à aprendizagem da tecnologia 
ou se o interesse em utilizá-la tange as fronteiras da aprendizagem de conceitos, 
técnicas e procedimentos mais gerais. Ao longo da investigação, os autores 
concluem que há necessidade de um ensino que problematize situações de tal 
modo que o espírito crítico e investigativo seja promovido entre os estudantes.

A necessidade de trabalhar aspectos que coloquem os estudantes em papéis ativos, críticos e 
participativos do ensino, a partir da contextualização social e cultural, aparece 
em outros três textos deste número que abordam o ensino de ciências. Ao refletir 
sobre os saberes daqueles que precederam aos europeus na ocupação humana das 
Américas, o artigo de Quintriqueo, Quilaqueo e Torres sobre o saber dos povos 
mapuche  aponta os desafios para manter a tradição educacional e a cultura mapuche 
em ambientes educacionais que, em princípio, negligenciam a possibilidade de 
multiplicidade cultural. No texto, os autores ressaltam a importância de que, 
em escolas frequentadas por representantes da sociedade mapuche e também 
nas demais escolas, haja relações entre a cultura escolar e os saberes por ela 
divulgados e a cultura e os saberes mapuche, o que favoreceria o desenvolvimento 
da racionalidade cultural entre os estudantes. Diante desse panorama, o texto 
analisa entrevistas realizadas com 32 sábios mapuche (chamados de kimches) e, 
por meio desses dados, tece comentários acerca da incorporação de estratégias e 
métodos educativos dessa cultura ao ensino, destacando a relação com o ambiente 
natural e os seres vivos e seus desdobramentos para a aferição de calendários e 
preceitos de vida e bem-estar. 

A importância da reflexão teórica está evidenciada no trabalho de Cavalcanti, que aborda 
“Olhares epistemológicos e a pesquisa educacional na formação de professores de 
ciências”. Nesse texto, colocam-se em destaque as discussões sobre contribuições 
da dialética, positivismo, fenomenologia e estruturalismo para a pesquisa em 
educação e, em específico, aquela voltada à formação dos professores de ciências. 
Ao longo do trabalho, o autor defende a pluralidade epistemológica não como 
um obstáculo epistêmico ou didático, mas como um fator de enriquecimento, 
apontando a importância da complementaridade e a convergência de múltiplos 
olhares e significados, ao invés da exclusão e da divergência, para a construção 
de sentidos sobre situações em estudo.

Partindo de pressupostos que tangenciam a complexidade advinda da complementaridade, da 
divergência e da convergência, Almeida e Giordan, no texto “A revista Ciência 
Hoje das Crianças no letramento escolar: a retextualização de artigos de divulgação 
científica”, tem como objetivo a análise da interação das crianças com esse tipo 
de textos. O foco central do trabalho é a produção de sentidos acerca do discurso 
científico por meio dessas leituras. A compreensão e a responsividade emitidas 
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pelos estudantes ao contarem para seus colegas o que leram na revista aparecem 
como resultados do estudo da retextualização analisada com base nas ideias 
de gênero do discurso, letramento científico e oralidade. Destaca-se, portanto, 
o processo de autoria desempenhado pelos estudantes ao exporem, a partir de 
sentidos e palavras próprios, aquilo que foi lido.

Acreditamos que a centralidade mesma das investigações sobre o ensino de ciências, assim como 
os estudos sobre as tecnologias da informação, é reveladora de que a pesquisa 
educacional feita fora dos países do norte global nada tem de tradicional ou 
parada no tempo. E que a complexidade e originalidade das questões que nossa 
realidade nos coloca exigem a permanente releitura e recriação das teorias capazes 
de explicá-la e oferecer perspectivas de mudança. Como nos lembra Rosa (2014), 
apesar de sua pequena visibilidade, a ciência social também é produzida no sul.

O terceiro grande tema que se articula ao estudo de Almeida e Giordan e engloba outros dois artigos 
deste número de Educação e Pesquisa se refere à leitura e à comunicação em 
contexto educacional.  Em “Literatura y competencia comunicativa: ¿Matrimonio 
mal avenido?”, Araos aborda a relação problemática entre aprender literatura e 
desenvolver competências comunicativas, a partir do currículo escolar chileno. 
Apostando na possibilidade de ensinar literatura sem perder suas especificidades 
e de, ao mesmo tempo, desenvolver o enfoque comunicativo, a autora analisa 
diversos textos literários, colocando em relevo as competências que seu estudo 
permite desenvolver nos alunos de diferentes idades.

Um projeto amplo que também visa a desenvolver competências de leitura e de escritura, a partir 
da coautoria entre leitor e escritor, é descrito por Corazza e colaboradores em 
“Escrileituras: um modo de ler-escrever em meio à vida”. Desenvolvido em 
quatro núcleos vinculados a diferentes universidades brasileiras, o projeto 
envolve pesquisa,  ensino e  extensão, por meio de oficinas que operam com 
a didática da tradução, articulando planos filosóficos, científicos e artísticos 
para realizar processos de transcriação e ligar os conceitos de tradução poética e 
intertextualidade na perspectiva do pensamento da diferença.

Ao lidar com questões como a retextualização, a tradução e a intertextualidade, este conjunto de estudos 
fala de aspectos que também estão colocados às revistas acadêmicas, em especial 
ao nos posicionarmos no plano internacional. Nós, que produzimos conhecimento a 
partir do sul global, estamos habituados a traduzir nossos textos no sentido amplo da 
ação de traduzir. Como indica Sonia Alvarez (2009), muito além da transferência de 
significados linguísticos, traduzir em sentido amplo significa explicar e contextualizar, 
a fim de tornar nossas análises e interpretações teóricas compreensíveis para o leitor 
que não partilha o mesmo referencial cultural, histórico e político. Tal qual esses 
artigos indicam ser necessário no contexto educacional, no contexto da divulgação de 
conhecimento acadêmico, é preciso atuar como mediadores entre linguagens, culturas 
e maneiras de pensar. Esse desafio está colocado com mais intensidade para Educação 
e Pesquisa a cada artigo que é publicado também em inglês, ficando disponível para 
acesso on-line em todas as versões.
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Claudia de Lima Costa e Sonia Alvarez (2013) usam a metáfora da migração de pessoas para indicar 
que atividades como tradução, publicação e circulação de textos são controladas 
por aparatos de poder: “textos não viajam através de contextos linguísticos sem 
um visto” (COSTA; ALVAREZ, 2013, p. 580). Alguns textos acadêmicos circulam 
mais facilmente que outros e o fluxo é muito maior do centro para a periferia 
que em sentido inverso. A legitimidade de um texto, atestada por sua ampla 
circulação, depende não apenas de suas qualidades intrínsecas, mas também de 
quem o produziu, do lugar em que foi produzido, de seu instrumento de divulgação 
etc. Em geral, é difícil, para trabalhos publicados na periferia,  particularmente 
estudos teóricos, circular na metrópole e em outras partes da periferia. Os textos do 
sul global que mais circulam no norte são aqueles que trazem material empírico, 
descrições que podem ser lidas como exóticas, isto é, diferentes. E nós, intelectuais 
da periferia, tendencialmente conhecemos melhor os trabalhos das metrópoles do 
que os produzidos em outras regiões periféricas.

Não nos parece fortuito o fato de que nossa revista venha ganhando leitores e autores principalmente 
nos países da América Latina e Península Ibérica. Com eles partilhamos línguas 
irmãs – português e castelhano – e também contextos culturais, históricos e políticos 
próximos, referências que, mesmo em suas diferenças, nos são reconhecíveis. O 
esforço de tradução em sentido restrito e amplo é muito menor nesses casos do que 
em relação à pesquisa desenvolvida em outras partes do mundo. 

Também partilhamos posições semelhantes nas desiguais relações de poder presentes na produção 
de conhecimentos, pois Portugal e Espanha podem ser considerados uma espécie 
de “sul dentro do norte global”. Dessa forma, essa troca de textos, autores, ideias 
e leitores no âmbito da América Latina e países ibéricos vai na contramão da 
circulação única do norte para o sul globais e significa um patamar de oposição a 
poderosas forças políticas e econômicas, ao promover o diálogo “sul-sul”.

Esse tipo de internacionalização, contudo, é muitas vezes tomado como insuficiente, pois o grande 
alvo seriam os países de língua inglesa, a verdadeira internacionalização seria a 
publicação em inglês e o reconhecimento nos países capitalistas centrais, por meio 
de leitores, autores e citações. A nós, ficam muitas questões: como efetivamente 
traduzir nossas ideias, seu contexto de produção e seus significados? Como fazer-
-nos presentes no cenário global, sem perder o que de melhor nos traz nossa 
inserção local, contextualizada? Como legitimar nossa revista no processo de 
internacionalização, sem abrir mão da preciosa oportunidade de contribuir no 
diálogo sul-sul?

Os quatro últimos artigos presentes neste exemplar tratam de temáticas variadas, todas elas 
representativas da boa pesquisa educacional em nossos países. Uma articulação 
entre os estudos sobre elites políticas e as pesquisas sobre política educacional 
orienta a análise de Abrantes e Roldão sobre os 27 ocupantes do cargo de 
ministro da educação em Portugal, desde a revolução de 1974. No artigo “Faces e 
metamorfoses do poder: uma sociografia dos ministros da educação no Portugal 
democrático”, os autores mostram que os ministros foram homens, nascidos em 
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Lisboa, com mestrado ou doutorado e com carreiras ligadas à docência universitária 
ou à administração pública, características que os distinguem e tencionam frente 
ao campo educativo e aos professores do ensino básico.

Já Hanglei Cacete, no artigo “Breve história do ensino superior brasileiro e da formação de 
professores para a escola secundária”, oferece-nos uma história da formação de 
professores em nível superior no Brasil, entre 1930 e o início dos anos 1970. 
A autora analisa como esse setor de ensino evoluiu a partir das universidades 
públicas e das faculdades de filosofia, ciências e letras até desembocar, nos anos 
1970, nas faculdades isoladas do setor privado, que deram origem a grandes 
negócios de ensino superior nos anos 1980.

Um survey realizado na cidade do Rio de Janeiro sobre juventude e violência, envolvendo 16 
escolas públicas de ensino fundamental II e ensino médio, é utilizado como base 
empírica para o artigo “Possíveis relações entre percepções de violência dos alunos, 
clima escolar e eficácia coletiva”, de autoria de Cunha. A pesquisadora explora 
as convergências entre os conceitos de clima escolar e eficácia coletiva para 
concluir que há: uma associação negativa entre indicadores de clima escolar e de 
percepções de violência dentro da escola; relações entre percepções de violência 
dentro e fora da escola; assim como associação entre percepções a respeito da 
existência de drogas e da violência no espaço escolar.

“O conceito de compensação no diálogo de Vigotski com Adler: desenvolvimento humano, educação 
e deficiência” encerra a seção de artigos deste número de Educação e Pesquisa. 
Nele, Dainêz e Smolka trazem uma contribuição teórica particularmente relevante 
para o campo da Educação Especial, ao analisar o conceito de compensação na 
obra de Vigotski, em interlocução com os seus contemporâneos, sobretudo com o 
psicanalista austríaco Alfred Adler. Trata-se de um conceito central nos estudos 
de Vigotski sobre o desenvolvimento humano em condições orgânicas adversas, 
e que sustenta sua defesa das possibilidades de desenvolvimento para além da 
deficiência, assim como sua compreensão dos diferentes modos de humanização.

Este número se encerra com uma entrevista realizada por Galian e Louzano com o professor Michael 
Young, da Universidade de Londres, quando de sua presença na Faculdade de 
Educação da USP, em novembro de 2013. Esse é mais um texto que expressa as 
riquezas e dificuldades do diálogo internacional e da tradução, além de destacar 
quanto temos em comum no seio de nossas diferenças, desta feita no que tange 
ao debate teórico em torno do currículo escolar. Com base no que define como 
“conhecimento poderoso”, em oposição a sua noção anterior de “conhecimento dos 
poderosos”, Young defende que as escolhas curriculares não se baseiem somente 
nas disputas de poder, mas que, reconhecendo seu caráter de construção social, 
deve-se buscar fundamentar o currículo também na objetividade e fidedignidade 
dos conhecimentos, oferecendo oportunidades para o desenvolvimento dos 
estudantes.
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Enfim, os temas das novas tecnologias da informação, das complexas operações envolvidas nos 
processos de escrita e leitura e das relações de poder na produção e legitimação 
de conhecimentos, marcantes nos artigos deste número de Educação e Pesquisa, 
tocam-nos diretamente também como pesquisadoras e como editoras da revista. 
O acesso rápido e sem fronteiras a periódicos e seus artigos, seja na posição de 
leitor seja na de autor, permite ao mesmo tempo uma relação de proximidade e de 
distanciamento entre pesquisadores, leitores e seus pares. Acompanhamos de perto 
o que vem sendo produzido pelos colegas, podendo utilizar resultados, contrapor 
ideias, corroborar afirmações. Obviamente, isso não é privilégio ou objetivo 
apenas das revistas atuais, mas é preciso reconhecer que o trânsito de informações 
cresce em número e velocidade, impulsionando processos de retextualização, de 
releitura, de diálogo e confronto.

Não podemos deixar de pontuar, igualmente, que o contexto de internacionalização da nossa 
produção acadêmica está marcado não apenas pela desigualdade de poder político 
da divisão internacional do trabalho intelectual, mas também pelas forças do 
mercado. Connell nos lembra que “Textos são também objetos materiais produzidos 
por empresas editoriais e governados por leis de copyright” (2007, p. 219, nossa 
tradução). As ideias só podem circular quando materializadas em textos e textos 
circulam como mercadorias. No campo educacional brasileiro, os periódicos mais 
importantes são financiados com recursos públicos e sua edição é garantida pelo 
trabalho extra de professores e pesquisadores, seja nas comissões editoriais seja 
na emissão de pareceres, o que nos permite publicar sem qualquer cobrança aos 
leitores, que acessam gratuitamente nossa revista on-line na biblioteca SciELO.

No plano global, contudo, a divulgação da produção científica, centralizada nos periódicos, é 
dominada por grandes e lucrativas editoras comerciais, que lhe impuseram até 
mesmo sua medição de eficácia, por meio dos “fatores de impacto” por elas mesmas 
produzidos. Hoje, os journals são o principal veículo de circulação internacional 
e legitimação de textos acadêmicos, e os pesquisadores das metrópoles e das 
periferias são pressionados para publicar em alguns deles, com altos índices de 
citação, o que põe em relevo o papel dos periódicos como mediadores críticos no 
trânsito de ideias (RICHARD, 2001).

Mas até onde consegue ir uma revista em direção oposta às poderosas forças do mercado e da 
divisão internacional do trabalho intelectual? Só o desenrolar do contraditório 
processo de internacionalização em curso poderá marcar esse limite.

Marília Pinto de Carvalho
Lúcia Helena Sasseron
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Disponibilidad y uso de TIC en escuelas latinoamericanas: 
incidencia en el rendimiento escolar

Marcela RománI

F. Javier MurilloII

Resumen 

Enriquecer los ambientes de aprendizaje de los estudiantes mediante 
la incorporación de tecnologías de información y comunicación 
requiere que los centros educativos dispongan de computadoras 
y conectividad - en cantidad y calidad suficiente - para que 
docentes y estudiantes puedan incorporar dichas tecnologías en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. La investigación que se 
presenta estima la incidencia del acceso y uso de computadoras 
en el logro escolar que obtienen los estudiantes latinoamericanos 
de 6° de primaria en Matemáticas y Lectura. Para ello, y mediante 
modelos multinivel de cuatro niveles (alumno, aula, escuela y país), 
se analiza información de dieciséis países de América Latina, cerca 
de 91.000 estudiantes de sexto grado y algo más de 3.000 docentes, 
disponible en la base de datos del Segundo Estudio Comparativo y 
Explicativo (SERCE) de la UNESCO. Con importantes variaciones 
entre países, los resultados dan cuenta de que apenas un tercio de 
los niños y niñas latinoamericanos que estudian 6º grado dispone 
de una computadora en casa y más de la mitad de ellos afirma que 
nunca han utilizado una computadora en la escuela.  Entre sus 
principales hallazgos se constata que un estudiante que cuente con 
una computadora en su hogar, que concurra a una escuela con más 
de diez computadoras, que los utilice al menos una vez por semana 
y tenga un profesor/a que use habitualmente la computadora en su 
casa, obtendrá un desempeño significativamente más alto en ambas 
áreas evaluadas: 23 puntos más en matemáticas y 25 en lectura. 
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The use and availability of ICT in Latin American schools: 
the impact on school performance

Marcela RománI

F. Javier MurilloII

Abstract 

Enriching learning environments for students by incorporating 
information and communication technologies requires that schools 
have both computers and connectivity - in sufficient quantity and 
quality - to be incorporated by teachers and students into the 
teaching and learning process. The following research estimates 
the impact of computer access and use on math and reading 
achievement among Latin American 6th grade students. For this 
purpose and through a four-level model (student, classroom, 
school, and country), we analyzed data from 16 countries in Latin 
America. The database corresponds to the Second Comparative 
and Explanatory Study (UNESCO), which gathered information on 
about 91,000 sixth graders and more than 3,000 teachers. With 
significant variations between countries, the results show that only 
a third of Latin American children studying in the 6th grade have a 
computer at home and more than half of them said they have never 
used a computer at school. One of the key findings is that a student 
who has a computer at home, attends a school with more than 
10 computers, uses them at least once a week, and has a teacher 
who routinely uses a computer at home will achieve a significantly 
higher performance in both of the areas evaluated: 23 more points 
in math and 25 more in reading.
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Introducción 

Mientras América Latina se mantenga 
como la región de mayores desigualdades 
sociales y con sistemas educativos que no logran 
resolver los problemas de calidad y equidad de 
la educación ofrecida en ellos, seguirá siendo 
necesario profundizar en  las condiciones y 
recursos con que cuentan y enfrentan sus 
poblaciones escolares en el proceso de aprender. 
Mirada que resulta  indispensable no solo para 
hacer más comprensible los aprendizajes o 
desempeños que alcanzan los niños y jóvenes 
en los distintos países y contextos, sino que 
en tanto insumo relevante para la definición e 
implementación de políticas que contribuyan 
a incrementar la calidad educativa y su justa 
distribución.

Dotar de computadoras, software 
educativo y acceso a internet a las escuelas, ha 
sido una compartida preocupación y esfuerzo 
de los gobiernos latinoamericanos durante las 
últimas décadas. Ello bajo la premisa que tales 
tecnologías de información y comunicación (TIC) 
son quizás los recursos más relevantes en las 
dinámicas actuales de enseñar y aprender, no sólo 
por su indiscutida condición de principal puerta 
de acceso al conocimiento y a la información, 
sino porque con su irrupción ha cambiado la 
gramática del  cómo enseñar y qué aprender 
en estas sociedades complejas, globalizadas e 
interconectadas (ENGEL, COLL; BUSTOS, 2010; 
PELGRUM; LAW, 2003; ROSEN; NELSON, 2008; 
KAZTMAN, 2010; SELWYN, 2011).  Aparece así, 
del todo obvio y necesario que estos nuevos 
estudiantes: aprendices del nuevo milenio (PEDRÓ, 
2006) o nativos digitales (BENNETT, MATON; 
KERVIN, 2008),  puedan acceder a tales recursos 
e incorporarlos en su proceso de aprehender y 
construir la realidad, relacionarse y comunicarse 
con el mundo y los otros (COLL, 2004). En este 
desafío, la escuela se constituye en el principal 
espacio social y formativo que ha de permitir 
que esto ocurra para todos los niños, niñas y 
jóvenes, independientemente del país, contexto o 
condición socioeconómica familiar. En su interior, 

la exigencia se concretiza en los profesores y 
profesoras, para que ellos integren estos recursos 
como parte sustantiva de la dinámica y práctica 
cotidiana de enseñanza. En tal sentido, las TIC 
se incorporan al escenario educativo con la 
doble expectativa de apoyar la adquisición de 
habilidades y competencias propias de este siglo, 
al tiempo que aportar al mejoramiento de los 
desempeños de los estudiantes.

El estudio que se presenta, da cuenta 
de la disponibilidad de recursos TIC en las 
escuelas de 16 países de América Latina y 
profundiza en la relación entre acceso y uso 
de la computadora y el rendimiento escolar 
en Lectura y Matemáticas, en estudiantes 
latinoamericanos de educación primaria. Dicho 
rendimiento, corresponde al logro alcanzado 
por los alumnos, controlado por factores 
externos tales como el nivel socio-económico 
y cultural de las familias. Para ello, se utiliza la 
base de datos del Segundo Estudio Comparativo 
y Explicativo, SERCE, de la UNESCO, que evalúa 
el rendimiento de los estudiantes de 3º y 6º de 
primaria y estudia los factores asociados a tales 
desempeños. La información referida se analiza 
mediante Modelos Multinivel de cuatro niveles 
de análisis: alumno, aula, escuela y país.

En un primer apartado se revisa la 
literatura referida al acceso de TIC en las 
escuelas y sistemas educativos, así como de 
su aporte a los aprendizajes y desempeños 
escolares. El segundo capítulo comparte los 
propósitos y estrategia metodológica que 
sustenta el estudio, para posteriormente en un 
tercer punto, recorrer y describir los principales 
resultados de la investigación. Al finalizar, 
se discuten los resultados con la evidencia 
disponible para desde allí, ofrecer algunas 
conclusiones y recomendaciones al respecto.

Revisión de la literatura

Diferentes estudios e investigaciones 
internacionales son concluyentes respecto 
de las importantes brechas de acceso a TIC 
entre los estudiantes en función del nivel de 
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desarrollo del país, tanto a nivel de hogares 
como en las escuelas. En efecto, según recientes 
datos de la OCDE – Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (2010), 
todas las escuelas de los países que conforman 
esta organización, con la excepción de México, 
disponen de computadoras, y cerca de un 90 por 
ciento de ellas cuenta además con conectividad 
a internet. Sin embargo, otro es el panorama 
a nivel regional, donde más de la mitad (54%) 
de las escuelas latinoamericanas no cuenta 
con computadoras para uso de los estudiantes 
(FALUS; GOLBERG, 2010). Promedio que varía 
importantemente según el país en cuestión. En el 
extremo superior y, con casi cobertura universal 
de TIC en su sistema escolar, se ubican Chile 
y Cuba, mientras que en el otro extremo, más 
del 85 por ciento de las escuelas de Guatemala, 
Nicaragua, Paraguay y República Dominicana, 
no disponen de computadoras. 

Importantes son también las diferencias 
respecto de la tasa estudiantes/computadora. 
Así, mientras que en las escuelas de los países 
OCDE, este indicador es de 5:1 en las escuelas 
(OCDE, 2010), en América Latina, la mejor 
cifra es la de Uruguay con una relación de 
27:1. Respecto de la conectividad, las cifras 
son significativamente menores y las brechas 
entre países mayores. El 60 por ciento de las 
escuelas mexicanas no disponen de internet, 
cifra que alcanza el 56 por ciento en Brasil, 
el 42 por ciento para Argentina y el 32 por 
ciento en Uruguay. Chile muestra las mejores 
cifras, con un 92 por ciento de sus escuelas 
con conectividad.

Por otra parte, la información constata 
que son los estudiantes con mayores recursos 
quienes tienen un mayor acceso a la computadora 
en la escuela y que esta disponibilidad es 
también mayor entre quienes asisten a escuelas 
privadas. Respecto de la ubicación, las escuelas 
rurales siguen estando muy rezagadas respecto 
de las urbanas, mientras que la conectividad 
(internet), es muy inferior en relación con la 
disponibilidad de computadoras en todas las 
escuelas y contextos geográficos (SUNKEL, 

TRUCCO; MÖLLER, 2011; ROMÁN; MURILLO, 
2012). Pero, si las cifras de acceso a TIC en 
las escuelas de la región ya muestran tales 
desigualdades, los datos a nivel de los hogares 
latinoamericanos son aún más lapidarios: los 
mayores porcentajes apenas hablan de un 30% 
de estudiantes con acceso a una computadora 
en casa (Chile), mientras que en el otro extremo, 
no supera el 5 por ciento en países como El 
Salvador (SUNKEL, 2007). 

El aporte de las TIC a los aprendizajes y 
desempeños escolares

A pesar de la ingente literatura sobre la 
aportación de las TIC en el rendimiento académico 
de los estudiantes, tras décadas de esfuerzos por 
equipar y dotar de recursos tecnológicos a los 
sistemas escolares y enriquecer los ambientes 
de aprendizajes en las escuelas, la principal 
certeza de que disponemos es que para alcanzar 
mejores aprendizajes no basta ni es suficiente 
con poner a disposición de alumnos y docentes 
tales tecnologías (KOZMA, 2005; CARSTENS; 
PELGRUM, 2009; CHONG, 2011). 

De manera concreta, la revisión 
y sistematización de diversos estudios y 
experiencias que han abordado la relación 
entre TIC y rendimientos escolares, no permiten 
extraer conclusiones claras y definitorias, 
como queda reflejado en los meta-análisis de 
Kulik (1994, 2003), Eng (2005), Condie, Munro, 
Seagraves y Kenesson   (2007) y de Dynarski y sus 
colaboradores (2007). Ellos coinciden en señalar 
que una de las principales complicaciones 
para comparar y encontrar regularidades entre 
unos y otros estudios, radica en la diferente 
forma de definir efecto escolar, así como en la 
metodología para medirlo. No obstante ello, 
en la mayoría de los estudios de las últimas 
décadas que fueron analizados, se encuentra 
un efecto positivo aunque moderado de las TIC 
en el aprendizaje y especialmente referido a las 
habilidades de escritura en primaria (KULIK, 
2003; ENG, 2005). Desde su mirada, estos 
hallazgos pueden estar reflejando dos aspectos 
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relevantes en el tiempo. Por una parte, el mayor 
desarrollo técnico y metodológico para medir 
y controlar tales efectos, en estas últimas 
décadas y, por otra, una mayor limitación de 
las posibilidades educativas de los recursos y 
herramientas tecnológicas disponibles en las 
décadas anteriores.

El estudio de la OCDE (2010), a partir 
de datos de PISA - Program for International 
Student Assessment 2006 y controlando por nivel 
económico, social y cultural, encuentra mayor 
efecto en el rendimiento de Ciencias en función 
del tiempo de uso: treinta puntos porcentuales 
de ventaja para aquellos estudiantes que han 
usado una computadora entre uno a tres años; 
51 puntos para los que lo han usado de tres a 
cinco años y 61 puntos para los que lo han usado 
durante más de cinco años. 

Es importante señalar que la revisión 
realizada da cuenta de un importante grupo de 
estudios que encuentran efectos muy limitados 
o simplemente nulos al analizar la relación 
entre TIC y logro escolar a nivel internacional 
(ANGRIST; LAVY, 2002; GOOLSBEE; GURYAN, 
2006; ROUSE y KRUEGER, 2004). 

La investigación a nivel regional, sin 
duda mucho menor, tampoco muestra grandes 
consensos ni es concluyente. Así por ejemplo, 
las pocas evaluaciones de las iniciativas 1 
a 1 (una computadora por estudiante) en la 
región, tampoco llegan a consensos respecto 
de su aporte al rendimiento escolar (VALIENTE, 
2010). En el caso de Ecuador, se constata un 
efecto significativo en matemáticas, pero no en 
lenguaje (CARRILLO; ONOFA; PONCE, 2010), 
mientras que la experiencia en escuelas rurales 
peruanas, no encuentra evidencia de efectos en 
los aprendizajes (SANTIAGO et. al., 2010).

La Investigación Iberoamericana sobre 
Eficacia Escolar (MURILLO, 2007), muestra que 
la calidad y adecuación de los recursos TIC 
aparecen relacionados con el rendimiento en 
Lengua en 3º de Primaria. Hallazgos que son 
ratificados mediante una explotación especial de 
estos datos (ROMÁN, 2008), donde se constata 
que los alumnos cuyos docentes usan recursos 

TIC en las actividades destinadas al aprendizaje, 
logran rendimientos significativamente 
mayores tanto en lengua como en matemáticas. 

Por último y respecto de uso y 
aprendizaje, aparecen como relevantes i) la 
frecuencia y tiempo de uso de TIC por parte 
del estudiante; ii) desde los docentes: el nivel 
de dominio de estos recursos; la valoración 
de las TIC como herramientas didácticas; la 
confianza y seguridad en el uso; tiempo para 
la planificación de la enseñanza, y iii) ciertas 
condiciones institucionales y apoyos desde la 
dirección de las escuelas y centros, entre otros 
(VENEZKY, 2002; KULICK, 2003; PELGRUM; 
LAW, 2003; SELWYN, 2004; WEB; COX, 2004; 
TRUCANO, 2005; DYNARSKI et. al., 2007; LAW 
et. al., 2008; ROMÁN, 2010). En todo caso, lo 
que si se observa es que cuando las TIC forman 
parte de la experiencia cotidiana del aula, 
hay mayores evidencias de su impacto en el 
aprendizaje y el desempeño de los estudiantes 
(CONDIE et. al., 2007; CLARO, 2010).

La investigación: objetivos y 
estrategia metodológica

La investigación se plantea como 
objetivos: 
1. Estimar y caracterizar el acceso y uso de 
computadoras para estudiantes y docentes, en 
escuelas primarias de América Latina.
2. Determinar la incidencia del acceso y tipo de 
uso de computadoras por parte de los estudiantes 
y docentes latinoamericanos de 6º de Primaria, 
en el logro escolar  que tales estudiantes 
alcanzan en las áreas de Matemáticas y Lectura. 

Se entiende por logro escolar el desempeño 
de los estudiantes controlado por factores 
externos tales como el nivel socioeconómico y 
cultural de las familias; es decir, partiendo de un 
planteamiento de valor agregado.

Para ello, se utiliza la base de datos del 
Segundo Estudio Comparativo y Explicativo, 
SERCE, de la UNESCO (2008), que evalúa el 
rendimiento de los estudiantes de 3º y 6º de 
primaria en Lectura y Matemáticas, y estudia 
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los factores asociados a tales desempeños. Para 
los objetivos de este estudio se trabaja sólo 
con datos de 6º grado que se analizan bajo 
el enfoque de Modelos Multinivel de cuatro 
niveles de análisis: alumno, aula, escuela y 
país, para alcanzar el segundo objetivo. 

Muestra

El estudio considera datos de dieciséis 
países, 2.969 escuelas, 3.903 docentes, y 91.223 
estudiantes de sexto grado de Primaria (cuadro 1). 
Esta muestra, estadísticamente representativa para 
cada país, fue seleccionada mediante muestreo 
aleatorio estratificado de conglomerados. Los 
criterios para la estratificación fueron el tipo de 
administración (privada-pública), contexto de 
la escuela (rural- urbano) y tamaño. A partir de 
cada escuela seleccionada, se eligen todos los 
estudiantes y docentes del curso analizado (en 
este caso, de 6°primaria). 

Cuadro 1. Muestra del estudio: número de escuelas, docentes 
y estudiantes

País Escuelas Docentes Estudiantes

Argentina 167 353 6.696
Brasil 157 245 5.456

Colombia 203 207 6.035

Costa Rica 171 150 4.766

Cuba 206 383 5.910

Chile 165 263 7.025

Ecuador 192 215 5.427

El Salvador 182 235 6.346

Guatemala 231 267 5.560

México 160 220 4.861

Nicaragua 205 250 6.789

Panamá 155 247 5.655

Paraguay 209 208 4.839

Perú 165 243 4.701

R. Dominicana 183 114 4.646

Uruguay 218 303 6.511
Total 2.969 3.903 91.223

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SERCE.

Las variables utilizadas son de tres 
tipos: de producto, de ajuste e independientes 
o explicativas.

• Las variables de producto son el Rendimiento 
en Matemáticas y en Lectura de los estudiantes 
de sexto grado de Primaria. Ambas están 
estimadas mediante Teoría de Respuesta al Ítem 
y escaladas con una media de quinientos y una 
desviación típica de cincuenta.
• Las variables de ajuste son cinco: 

1. Nivel socioeconómico de la familia del 
estudiante, variable tipificada y obtenida 
a partir de la profesión de los padres y de 
las posesiones familiares; 
2. Nivel cultural de la familia del 
estudiante, obtenida como promedio de 
la titulación máxima conseguida por 
ambos padres, tipificada; 
3. Género, variable dummy1; toma el 
valor 1 si la persona es mujer y cero en 
cualquier otro caso
4. Lengua materna, si la lengua materna 
del estudiante es el español/portugués2   
u otra;  variable dummy;  
5. Años de preescolarización del 
estudiante, número de años que asistió 
a algún centro educativo o asistencial 
antes de la educación obligatoria.

• Las variables independientes o explicativas 
utilizadas son: 

1. Acceso de computadoras en el hogar 
estudiantes (dummy), 
2. Frecuencia de uso de la computadora 
en la escuela estudiante (ordinal cinco 
alternativas), 
3. Uso habitual de la computadora por el 
docente en casa (dummy), o en la escuela 
(dummy), 

1- Las variables dummy, también conocidas como variables binarias o  
dicotómicas, solo pueden asumir los valores 0 y 1, indicando respectivamente 
ausencia o presencia de una cualidad o atributo.
2- Las pruebas SERCE de matemática y lectura para ambos grados 
evaluados, cuentan con versiones en español y portugués (usadas 
exclusivamente en la medición en Brasil). Por tal razón, la variable “lengua 
materna”,  se considera el español u otra cualquiera  en la totalidad de los 
países participantes del SERCE, excepto Brasil, en donde dicha variable 
puede tomar también dos valores, según se trate del portugués o de 
cualquiera otra distinta del portugués.
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4. Número de computadoras en la escuela 
(dummy: diez o menos computadoras, 
más de diez).

• Las variables fueron recogidas mediante los 
siguientes instrumentos:

1. Variables de producto (Rendimiento 
en Matemáticas y en Lectura): recogidas 
mediante pruebas estandarizadas validadas 
para todos los países. Las pruebas 
consideran dos dimensiones: los elementos 
curriculares comunes en la región y el 
enfoque de habilidades para la vida. 
2. Variables de ajuste: obtenidas 
mediante cuestionarios dirigidos a 
estudiantes (género y lengua materna) 
sus familias (nivel cultural y situación 
socio-económica de la familia y años 
de preescolarización del estudiante).
3.Variables explicativas o independientes: 
obtenidas de diferentes cuestionarios: 
dirigidas a los estudiantes, docentes y 
dirección de la escuela.

Se utilizaron Modelos Multinivel de 
cuatro niveles de análisis. Concretamente se 
desarrollaron dos procesos de Modelamiento 
multinivel, uno de cada una de las variables de 
producto. El procedimiento fue el siguiente: a) 
estimar el modelo nulo; b) calcular el modelo 
con las variables de ajuste; y c) incluir en el 
modelo ajustado cada las variables de acceso y 
uso de TIC y estimar la aportación de las mismas.

De esta forma se estimaron dos modelos 
multinivel análogos al siguiente:

Donde, para cada i=estudiante, j= aula, K= escuela 
y l= país:
Yijkl, son las diferentes medidas de desempeño 
del estudiante,
NSEijkl, Nivel socioeconómico de la familia del 
estudiante,
NCultijkl, nivel cultural de la familia del estudiante,
Preescolijkl, años de preescolarización del estudiante,
Generoijkl, si el estudiante es niño o niña,
LMijkl, lengua materna del estudiante: español/
portugués u otra,
Acce_compuijkl, si el estudiante tiene acceso a 
computadora en casa o no,
Frec_uso_escijkl, frecuencia del uso de la 
computadora en la escuela por el estudiante,
Uso_prof_casajkl, si el docente usa habitualmente 
la computadora en casa,
Uso_prof_escjkl, si el docente usa habitualmente 
la computadora en la escuela,
Compues_esckl, si la escuela tiene 10 computadoras 
o menos; o más.

Resultados

En coherencia con los objetivos del 
estudios, los resultados se presentan en dos 
grandes apartados: en primer lugar se describe 
y caracteriza la situación de acceso y uso de 
las computadoras en Educación primaria en 
América Latina, referida a estudiantes, docentes 
y escuelas, y, en segundo lugar, se estudia su 
incidencia en el logro escolar en Matemáticas 
y Lectura.

Disponibilidad y uso de recursos TIC:
Disponibilidad Computadora en hogares estudiantes

Apenas un tercio de los niños y niñas 
latinoamericanos que estudian 6º grado 
dispone de un computadora en casa (31,8%) 

Yijkl = β0jkl + β1jklNSEijkl+ β2jklNCultijkl+ β3jkl Preescijkl+ 
β4jklGeneroijkl+ β5jklLMijkl+ β6jklAcce_Compuijkl+ 
β7jklFresc_uso_escijkl+ β8klUso_ prof_casajkl+ 
β9klUso_prof_escjkl+ β10lCompus_esckl+ εijkl

β0jkl =  β0 + φ0l + υ0kl + μ0jkl 
β1jkl= β1+ φ1l + υ1kl+ μ1jkl ... β7jkl= β7  + φ7l + υ7kl+ μ7jkl 
β8kl=β8+ φ8l + υ8kl . β9jkl= β9  + φ9l + υ9kl 
β10l =  β11+ φ10l

Con:
[ε0ijkl]~N(0, Ωε): Ωε  = [σ2

ε 0]
[μ0jkl]~N(0, Ωμ): Ωμ  = [σ2

μ0]
[υ0kl]~N(0, Ωυ): Ωμ = [σ2

μ0]
[φ0l]~N(0, Ωφ): Ωφ  = [σ2

φ 0]
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(Cuadro 2). Es posible agrupar a los países en 
cuatro grandes grupos: a) Países en donde cerca 
de la mitad de los estudiantes cuentan con 
computador en sus casas (Chile y Argentina); 
b) Países en los cuales el porcentaje de 
estudiantes que cuenta con un computador en 
sus hogares se mueve entre un 35 por ciento 
y un 46 por ciento (Costa Rica, México, Rep. 
Dominicana, Uruguay, Panamá, Ecuador y 
Brasil; c) Países con porcentajes que van entre 
un 25 por ciento y un 30 por ciento (Colombia, 
El Salvador, Perú, Paraguay y Guatemala y, d) 
Países con menos de un 20 por cineto de los 
estudiantes con acceso a una computadora en 
sus hogares (Nicaragua y Cuba).

Cuadro 2. Porcentaje de estudiantes de 6º grado con 
computadora en casa, por país

Total

Argentina 49,62

Brasil 36,17

Colombia 29,11

Costa Rica 46,41

Cuba 8,91

Chile 50,39

Ecuador 37,36

El Salvador 27,83

Guatemala 25,98

México 43,20

Nicaragua 17,41

Panamá 40,37

Paraguay 26,74

Perú 27,45

Rep. Dominicana 42,39

Uruguay 40,70

Promedio Países 34,38

Total AL 31,76

Fuente: Elaboración propia.

El 71,4 por ciento de los estudiantes que 
asisten a centros privados urbanos tiene acceso 
a computadora en casa, cifra que solo llega a un 
29,6 por ciento para los estudiantes de centros 

urbanos públicos y a un 12,0 por cineto para los 
estudiantes de zonas rurales (gráfico 1).  Esta 
importante situación de desigualdad es general 
en todos los países, aunque es más aguda en 
Brasil y Perú. Mientras que el 80 por ciento de 
los niños y niñas que en Brasil asisten a centros 
privados tiene computadora en casa, solo lo 
tiene el 6,6 por ciento de los que viven en zonas 
rurales. En Perú, esta diferencia es de 64,9 por 
ciento a 6,35 por ciento.

Gráfico 1. Porcentaje de estudiantes de 6º grado con 
computadora en casa, por país

Fuente: Elaboración propia.

Uso de la computadora en la escuela y hogares

Por otra parte, algo más de la mitad de 
los estudiantes latinoamericanos afirma que 
nunca utilizan al computadora en la escuela 
(51,8%). Estas cifras superan el 70 por ciento 
en Guatemala  y Paraguay, mientras que está 
en torno al 2 por ciento en Cuba (cuadro 3). 
Respecto de la frecuencia, sólo un 31,2 por 
ciento señala usarlo de forma habitual. Así, 
son cuatro los países en donde más de la 
mitad de los estudiantes de 6º señalan usar la 
computadora en la escuela una o más veces por 
semana: Cuba (85,7%), Ecuador (58,2%), Costa 
Rica (52,4%) y Colombia (51,5%). En el otro 
extremo, Paraguay (18,0%) y Brasil (22,1%).
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Cuadro 3. Frecuencia de uso de la computadora en la escuela según los estudiantes de sexto curso de Primaria de América Latina 
(sobre quienes dicen usar PC en la escuela)

Una o más veces por 
semana

Una o más veces por 
mes

Cada dos o tres 
meses Nunca

Argentina 29,78 10,33 4,14 55,75
Brasil 22,12 10,45 8,50 58,93
Colombia 51,46 14,42 5,41 28,72
Costa Rica 52,43 12,93 5,67 28,97
Cuba 85,67 8,68 3,52 2,12
Chile 42,27 18,45 12,17 27,11
Ecuador 58,22 12,17 5,59 24,03
El Salvador 38,46 10,86 5,36 45,32
Guatemala 17,33 4,50 2,31 75,85
México 43,04 11,12 5,48 40,36
Nicaragua 18,15 6,25 6,10 69,50
Panamá 48,40 11,27 4,47 35,86
Paraguay 18,01 6,61 4,27 71,11
Perú 37,39 15,88 8,09 38,64
Rep. Dominicana 30,60 8,66 5,56 55,18
Uruguay 34,03 10,23 5,87 49,88
Promedio Países 39,21 10,80 5,78 44,21
Total AL 31,20 10,58 6,46 51,76

Fuente: Elaboración propia

Por su parte, prácticamente la mitad de 
los docentes dice usar la computadora en su casa 
(48,2%), mientras que sólo un 36,12 por ciento 
señala hacerlo en la escuela, con importantes 
diferencias entre países (cuadro 4). Más del 70 por 
ciento de los docentes salvadoreños y paraguayos 
no usan computadora en ningún espacio,  cifra 

que es de apenas el 0,8 por ciento en Cuba o el 
6,4 por ciento en Costa Rica. Respecto del uso de 
la computadora en la escuela, los datos hablan 
también de importantes diferencias: mientras que 
en algunos países es excepcional, en otros es una 
práctica muy extendida, como en Cuba donde el 
82 por ciento de los docentes afirma hacerlo. 

Cuadro 4. Porcentaje de docentes que imparten 6º grado que usan la computadora todas las semanas en distintos lugares, por país

 No usa Hogar Escuela

Argentina 22,30 62,59 17,03
Brasil* - - -
Colombia 18,99 57,83 30,38
Costa Rica 9,40 39,85 10,90
Cuba 0,76 1,78 81,93
Chile 6,45 66,31 43,82
Ecuador 33,48 33,48 18,34
El Salvador 72,97 36,09 31,94
Guatemala 38,62 44,31 6,91
México 28,44 40,83 47,25
Nicaragua 66,00 4,40 8,80
Panamá 38,95 21,40 20,70
Paraguay 72,30 5,76 3,96
Perú 19,92 42,54 23,13
Rep. Dominicana 39,43 29,14 2,29
Uruguay 17,16 64,36 30,03
Promedio Países 32,35 36,71 25,16
Total AL 29,93 48,21 36,19

Nota: (*) En Brasil no se aplicó esa pregunta a los docentes.
Fuente: Elaboración propia
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Tipo y frecuencia de uso de la computadora

Cuadro 5. Distribución de los docentes de 6º grado en función 
de la frecuencia de uso de la computadora para diferentes 
fines, total América Latina

 Frecuente Ocasional Nunca

Comunicarse 14,09 25,02 60,89

Buscar Información 37,78 20,91 41,31

Procesador de Textos 39,45 19,15 41,40

Hoja de Cálculo 14,82 26,15 59,02

Presentaciones 17,29 29,02 53,69

Otros fines 20,41 21,10 58,49

Fuente: Elaboración propia

Los datos indican que el principal uso 
que los docentes dan a los computadores es 
como procesador de texto. Un 41,1 por ciento de 
los docentes a nivel regional, dicen que lo usan 
con frecuencia con dicho fin. La búsqueda de 
información aparece en segundo lugar (34,8%), 
seguido del uso dado para hacer presentaciones 
(21,6%). Sólo un 19,0 por ciento lo utiliza 
frecuentemente como hoja de cálculo y un 14,1 
por ciento para comunicarse (cuadro 5). 

Un estudio detallado por países muestra 
interesantes perfiles (gráfico 2):

• Cuba: país con el mayor porcentaje de 
docentes que usan computadora en la escuela; este 
uso es especialmente como Hoja de Cálculo y para 
presentaciones audiovisuales, pero no lo usan ni 
para comunicarse ni para buscar información.

• México: país en donde cerca de la mitad 
de sus docentes señalan usar computadora 
en la escuela;  los principales usos dados 
son como procesador de textos (35%) y para 
presentaciones (32%).

• Chile: Los docentes de este país 
declaran un uso especialmente importante para 
comunicarse (usar correo o chat, 41%) y buscar 
información (72%).

• Brasil: Los docentes declaran un uso 
mayoritario como procesador de textos (73%) y 
para buscar información (72%)

• Paraguay: país con el menor 
porcentaje de docentes que usan la 
computadora, es también el país que muestra 
los menores porcentajes de uso en cualquiera 
de los fines analizados.

Disponibilidad de computadoras en las escuelas 
latinoamericanas

Los datos señalan que el 82,4 por ciento 
de las escuelas latinoamericanas cuenta con 
al menos una computadora. En Brasil, Chile y 
Cuba todos los centros educativos de primaria 
cuentan con al menos una computadora, 
mientras que en Guatemala esta cifra es sólo 
de un 16 por ciento, en República Dominicana 
de un 29,6 por ciento y en Paraguay de un 33 
por ciento (cuadro 6).

El 28 por ciento de las escuelas de 
América Latina no tiene ninguna computadora 
con conexión a Internet; el 23,2 por ciento no 
dispone de ninguna computadora para uso de 
los estudiantes de sexto grado y un 23,5 por 
ciento no cuenta con este recurso para uso de 
los docentes. 

Considerando las escuelas que tienen 
alguna computadora, se observa que el número 
promedio de computadoras por escuela es 
muy bajo. Así, para el conjunto de la región 
el número medio de computadoras en cada 
escuela es de 9,5. Cifra que en sus extremos 
es de 3,5 en Cuba y de 16,6 en República 
Dominicana. Es interesante observar que 
existe una fuerte relación entre el porcentaje 
de escuelas sin ninguna computadora y el 
número de computadoras promedio en las 
escuelas que tienen (r=0,61), lo que indica, en 
cierta medida, el énfasis en la distribución de 
recursos educativos: o pocas para muchas o 
muchas para pocas.



889Educ. Pesqui., São Paulo, v. 40, n. 4, p. 869-895, out./dez., 2014.

BUSCAR INFORMACIÓN

Argentina
Brasil

Colombia
Costa Rica

Cuba
Chile

Ecuador
El Salvador
Guatemala

México
Nicaragua

Panamá
Paraguay

Perú
Rep. Dominicana

Uruguay

Frecuente

Ocasional

Nunca

0%           20%            40%            60%           80%         100%

HOJA DE CÁLCULO
Argentina

Brasil

Colombia

Costa Rica

Cuba

Chile

Ecuador

El Salvador

Guatemala

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Rep. Dominicana

Uruguay

Frecuente

Ocasional

Nunca

0%           20%            40%            60%           80%         100%

Gráfico 2. Distribución de los docentes de 6º grado en función de la frecuencia de uso de la computadora para diferentes 
fines, por país

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 7. Porcentaje de escuelas de América Latina sin computadora y número medio de computadoras entre las escuelas que 
tienen alguna para uso de los estudiantes de 6º, para uso de los docentes y para uso del personal administrativo, por país.

Para uso de los estudiantes de 6º Para uso de los docentes Para uso del personal 
administrativo

% sin Media % sin Media % sin Media

Argentina 52,25 9,80 44,43 4,23 28,79 1,63
Brasil ,00 10,78 ,00 4,46 ,00 2,73

Colombia 26,95 12,04 30,39 4,13 25,16 2,63

Costa Rica 60,47 14,79 53,65 4,32 46,68 2,39

Cuba 8,41 3,54 4,45 3,38 17,94 3,18

Chile 2,88 12,17 6,10 5,62 7,17 3,64

Ecuador 28,13 9,33 29,81 3,96 30,77 2,04

El Salvador 57,02 14,92 44,72 5,54 51,43 2,30

Guatemala 91,95 17,27 89,61 2,94 87,85 1,64

México 18,82 6,44 21,59 4,65 27,71 2,17

Nicaragua 37,66 15,23 37,58 4,72 35,75 1,84

Panamá 21,55 14,10 21,50 5,29 20,63 2,89

Paraguay 75,41 12,33 75,72 4,80 69,48 1,82

Perú 41,20 11,26 39,86 5,73 38,56 3,48

Rep. Dominicana 82,50 16,58 83,07 8,16 74,85 2,27
Uruguay 33,47 5,67 30,50 3,36 28,64 1,77

Promedio Países 39,92 11,64 38,31 4,71 36,96 2,40
Total AL 23,18 9,50 23,50 4,55 23,27 2,59

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 6. Porcentaje de escuelas de América Latina sin computadora y numero medio de computadoras entre las escuelas que 
tienen alguna. Total (con conexión a Internet) por país

Media de computadoras por escuela Con conexión a Internet

% escuelas sin 
computadora

Media de computadoras 
por escuela

% escuelas sin 
computadora

Media de computadoras 
por escuela

Argentina 15,40 7,91 67,47 7,20
Brasil 0,00 10,26 0,00 12,06

Colombia 20,24 15,48 42,61 13,83

Costa Rica 34,64 10,84 68,72 13,62

Cuba 0,00 3,44 98,03 3,01

Chile 0,00 16,81 9,23 17,49

Ecuador 16,53 7,21 39,82 9,05

El Salvador 37,98 10,11 65,63 16,54

Guatemala 84,33 10,78 95,05 14,29

México 14,07 7,42 18,02 7,07

Nicaragua 36,52 12,90 38,83 8,86

Panamá 20,57 13,59 23,63 17,03

Paraguay 67,39 8,47 78,05 7,46

Perú 39,23 10,17 45,90 15,30

Rep. Dominicana 70,45 14,89 81,06 7,74
Uruguay 8,41 6,07 53,27 5,49

Promedio Países 29,11 10,40 51,58 11,00
Total AL 17,56 10,02 28,13 11,68

Fuente: Elaboración propia
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Incidencia del acceso y uso de las TIC en el 
aprendizaje

Tal como se detalla en el apartado 
metodológico, para analizar la relación entre 
acceso y uso de TIC y desempeño se siguieron 
dos procesos de modelado simultáneos, uno 
para la variable producto Rendimiento en 
Matemáticas y otro en Lectura. 

Del análisis de los Modelos finales, 
tanto para Matemáticas como para Lectura 
(cuadro 8), es posible destacar:

1. Los estudiantes que tienen acceso a 
computadora en casa tienen un logro académico 
significativamente superior que los que no la 
tienen. Más concretamente, los datos indican que 
los estudiantes de sexto grado que tienen acceso 
a computadoras en casa obtienen 5 puntos en 
Lectura y de 4,4 en Matemáticas, tras controlarse 
variables tales como nivel socioeconómico y 
cultural, género o preescolarización. 

2. Existe una relación significativa entre 
logro escolar y frecuencia de uso de computadora 
en la escuela. Efectivamente, cuanto más usan 
la computadora en su escuela los estudiantes 
obtienen mejores puntuaciones en ambas materias 
(tras haber controlado el nivel socioeconómico y 
cultural, el género, la lengua materna y los años 
de preescolarización). Concretamente, en una 
escala de 1 (no se utiliza nada) a 5 (se utiliza muy 
frecuentemente), por cada punto de aumento los 
estudiantes mejoran su rendimiento 0,8 puntos 
en Matemáticas y 1,2 en Lectura. De esta forma, 
las puntuaciones podrían mejorar 3,2 puntos en 
Matemáticas y 4,8 en Lectura.

3. Los datos señalan que si el docente 
utiliza la computadora en su casa, el 
rendimiento de sus alumnos aumenta 3,4 
puntos en Lectura y 2,6 en Matemáticas. Sin 
embargo, si suele utilizar la computadora en 
la escuela o no, no parece tener efecto en el 
rendimiento de los estudiantes.

Cuadro 8. Resultados de proceso de modelamiento multinivel de cuatro niveles para Rendimiento en Matemáticas y Lectura

Rendimiento en Matemáticas Rendimiento en Lectura

B (EE) B (EE)

Parte fija

Intercepto 229,56 (5,00) 235,20 (5,87)

NSE(1) familia 1,92 (0,27 1,09 (0,26)

Nivel cultural familia 4,64 (0,26) 3,57 (0,24)

Género (varón/mujer) 2,22 (0,41) -3,96 (0,39)

Lengua materna (español o portugués /otra) -12,57 (1,06) -7,44 (1,02)

Años de preescolarización 1,01 (0,14) 1,03 (0,14)

El estudiante tiene computadora 4,99 (0,67) 4,45 (0,60)

Frecuencia de uso de la computadora en la escuela 1,28 (0,23) 0,77 (0,22)

El docente usa la computadora en casa 3,42 (0,97) 2,58 (1,11)

El docente usa la computadora en la escuela NS NS

La escuela tiene más de 10 computadoras 10,74 (1,33) 12,85 (3,08)

Parte aleatoria

Entre países 336,89 468,00

Entre escuelas 317,49 388,66

Entre aulas 96,27 159,96

Entre alumnos 1450,10 1300,01

(1): Nivel socioeconómico.

NS: No significativo a un α=0,05.

Fuente: Elaboración propia
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4. Si la escuela donde están matriculados 
los niños tiene más de 10 computadoras, el logro 
académico de los estudiantes será superior, 
concretamente 12,8 puntos en Matemáticas y 
10,7 en Lectura.

Es importante subrayar que los coeficientes 
de las cuatro variables han hecho una aportación 
significativa en el Modelo final, es decir, de forma 
simultánea. Ello implica que sus efectos son 
aditivos. De esta forma, un estudiante que tenga 
computadora en casa que utilice frecuentemente 
(una o dos veces a la semana) la computadora 
en la escuela, cuyo docente use habitualmente 
la computadora en su casa y que la escuela 
donde estudia tenga más de diez computadoras, 
su resultado será de veintitrés puntos más en 
Matemáticas y 24,5 puntos más en Lectura. Es 
decir, casi 0,5 desviaciones típicas, lo que implica 
un 16,6 por ciento más de puntuación, lo que es 
del todo impresionante.

Discusión y conclusiones

El estudio ratifica la importante 
desventaja con que enfrentan los estudiantes 
latinoamericanos su proceso educativo. Apenas 
un tercio de quienes asisten a la educación 
primaria dispone de una computadora en 
su hogar, siendo una realidad bastante más 
compleja para varios de los países de la región 
y con fuertes y graves inequidades entre 
quienes viven en las zonas rurales o urbanas 
y el nivel socioeconómico del estudiante. Estos 
hallazgos son coherentes con los encontrados 
en otros estudios que abordan la existencia de 
tecnologías de información y comunicación 
a nivel de hogares de los estudiantes y, que 
señalan un significativo mayor acceso entre 
los estudiantes que habitan zonas urbanas y 
quienes pertenecen a los sectores sociales de 
mayores ingresos (SUNKEL, 2007; OCDE, 2010). 

Un panorama algo más esperanzador 
se advierte respecto de la situación a nivel de 
las escuelas. En efecto, un 82 por ciento de las 
escuelas a nivel regional, disponen al menos de 
una computadora. Sin embargo, esta realidad 

difiere mucho entre países. Por ejemplo, el 84 
por ciento  de las escuelas en Guatemala y el 71 
por ciento de las de República Dominicana, no 
cuentan con ninguna computadora, mientras que 
en Chile, Brasil y Cuba, la cobertura es universal. 

Por otra parte, las cifras encontradas 
son bastante menores cuando se trata de 
computadoras con conectividad o para el uso 
de los estudiantes y docentes. Al igual que en 
los casos anteriores, los datos dan cuenta de 
importantes desigualdades e inequidades entre 
países y, en su interior según ubicación y nivel 
socioeconómico de la escuela. Respecto de la 
disponibilidad de computadoras para el uso de 
los profesores, es posible configurar grupos de 
países. Un grupo de avanzada: Brasil, Chile y 
Cuba en donde la casi totalidad de las escuelas 
(sobre el 94%), cuentan con al menos una 
computadora para el uso de sus docentes. El 
grupo más rezagado en donde no se supera el 17 
por ciento: República Dominicana y Guatemala. 
Entre medio, países como Argentina, El Salvador 
y Costa Rica, con porcentajes entre un 44 por 
ciento y un 54 por ciento.  Tales diferencias e 
inequidades se muestran también en recientes 
estudios a nivel regional (FALUS; GOLBERG, 
2010; SUNKEL, TRUCCO; MÖLLER, 2011).  

Más preocupante resulta ser el uso que 
los estudiantes y docentes señalan hacer de 
estos recursos en las escuelas. Un 52 por ciento 
de los estudiantes de 6° de primaria, afirma 
que no usan el computador en la escuela, 
porcentajes que superan el 70 por ciento en 
Guatemala y Paraguay.  Más aún, apenas un 
15 por ciento de quienes señalan que la han 
usado, reconoce un uso frecuente (al menos 
una vez por semana). Las diferencias por país 
vuelven a ser lapidarias. Por su parte, mientras 
un tercio de los profesores declara no usar la 
computadora en ningún lugar, un magro 36 por 
ciento dice usarla en las escuelas. La situación 
por países, permite afirmar que la frecuencia 
de uso no necesariamente se relaciona con la 
cantidad disponible de computadoras. Así, 
hay países con salas de computación en más 
del 90 por ciento de sus escuelas y en donde 
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el porcentaje de docentes que lo usan con 
frecuencia, no llega a al 45 por ciento. Tal 
como lo constatan otras investigaciones, el uso 
de las TIC, no depende exclusivamente de la 
existencia y disponibilidad de estos recursos en 
las escuelas. 

De cualquier manera, la falta de TIC en 
los hogares y el bajo uso de las computadoras en 
las escuelas, está limitando en los estudiantes el 
acceso y posibilidad de construir conocimiento, 
al tiempo que los excluye de la comunicación 
e interacción que emerge y fluye en un mundo 
global, interconectado y estructurado en redes. 
Los esfuerzos deben seguir puesto en que ocurra 
una integración adecuada y eficaz de estos 
medios tecnológicos, al proceso cotidiano de 
enseñar y aprender en las escuelas. Disponer de 
estos recursos, apoyar, incentivar y asegurar el 
uso entre profesores y estudiantes, es el primer 
paso para que ello ocurra. 

El estudio constata mejores logros 
cognitivos (en Lectura y Matemáticas), en los 
estudiantes que disponen de una computadora 
en su hogar respecto de quienes no cuentan 
con este recurso en casa. En concreto, su 
desempeño se ve incrementando en cerca de 
cinco puntos, una vez que se controla por nivel 
socioeconómico y cultural de la familia, género 
o preescolarización del estudiante. Este aporte 
al logro escolar, es aún más impresionante 
respecto de la disponibilidad de computadoras 
en las escuelas. Los estudiantes de 6° grado que 
asisten a escuelas con diez o más computadoras, 
ven incrementado su desempeño en cerca 
de trece puntos en Matemáticas y once en 
Lectura. Por su parte, la frecuencia con que los 
estudiantes usan la computadora en la escuela, 
se muestra relevante respecto del logro escolar. 

Así, mientras más usan la computadora, los 
estudiantes obtienen mejores logros en Lectura  
y Matemáticas. 

Se encuentra también que los estudiantes 
cuyos docentes señalan usar la computadora en 
casa, exhiben un mejor desempeño, en ambas 
disciplinas, que aquellos cuyos profesores 
no la usan en casa. Sin embargo, el que los 
profesores la usen en la escuela, no aparece 
relacionado con el logro que alcanzan sus 
estudiantes, una vez que se controla por  las 
variables de ajuste en cuestión. Es muy probable 
que lo anterior esté relacionado con el tipo de 
uso dado a la computadora, más que con la 
frecuencia de uso. Por ejemplo, un uso en casa 
mayormente enfocado a la preparación de las 
clases (búsqueda de información, preparación 
de actividades y materiales, evaluación, otros), 
mientras que en las escuelas se haga un uso más 
administrativo y relacional que pedagógico 
(completar planillas de notas, informes a 
los padres, etc.).  Estos resultados, ameritan 
seguir indagando  y profundizando respecto 
de la finalidad de uso, tanto como en su 
incorporación en la práctica pedagógica.

Por último, y dado que todas las 
variables analizadas han hecho una aportación 
significativa y simultánea en el modelo final, es 
posible sostener que: un estudiante que cuente 
con una computadora en su hogar, que concurra 
a una escuela con más de diez computadoras, 
que las utilice al menos una vez por semana y 
tengan un profesor/a que use habitualmente la 
computadora en su casa, obtendrá 23 puntos 
más en Matemáticas y 25 en Lectura. Es decir, 
casi 0,5 desviaciones típicas, lo que implica 
cerca de un 17% más de puntuación que sus 
pares en la condición inversa. 
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As boas práticas com TIC e a utilidade atribuída pelos 
alunos recém-integrados à universidadeI

María Carmen Ricoy II

Maria João V. S. CoutoII

Resumo 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) marcam as 
dinâmicas de trabalho dos diferentes contextos profissionais, e o 
âmbito educativo não é uma exceção. Nesta investigação, pretende-
-se conhecer a percepção que têm os alunos recém-integrados 
ao ensino universitário sobre as boas práticas educativas com as 
TIC. Para tanto, analisou-se o conteúdo de relatos dos alunos, nos 
quais plasmam sua reflexão sobre as experiências e ideias prévias 
no âmbito da temática em causa. O estudo de caso abordou-se a 
partir de um enfoque qualitativo que se enquadra na investigação 
narrativa. A amostra é composta por 55 alunos com idades entre 
18 e 37 anos que frequentam o 1º ano do Grau em Educação 
Social na Universidade de Vigo (Espanha). Como resultados e 
principais conclusões, salienta-se que a simples utilização das TIC 
é associada pelos participantes às boas práticas, sem questionar 
a combinação de seu uso com o de estratégias didáticas de tipo 
inovador. Descobre-se que eles atribuem as boas práticas com TIC 
ao uso de dispositivos e aplicativos bastante atuais. Os participantes 
identificam diferentes benefícios em seu uso relativamente a: acesso 
à internet, comunicação, publicação e difusão de conteúdos numa 
multitude de formatos. Já como obstáculos, destacam o elevado 
custo econômico de alguns dispositivos, as dificuldades técnicas, 
a distração que podem produzir, assim como a perda de contato 
pessoal e de tempo. Também são capazes de extrapolar a utilização 
do que consideram boas práticas com TIC a algum aspecto do 
trabalho de sua futura profissão.
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Best practices with ICT and the value attributed by the 
students newly integrated in universityI

María Carmen RicoyII

Maria João V. S. CoutoII

Abstract
 
The Information and Communication Technologies (ICT) mark the 
work dynamics of the different contexts and the field of education is 
not an exception. This research aims to understand the perception 
that students recently integrated in university education have on 
best educational practices with ICT. In particular we analyzed the 
content of reports in which students express their reflections about 
experiences and previous ideas on the theme. The case study was 
addressed from a qualitative approach that fits in the narrative 
inquiry. The sample consists of 55 students aged between 18 and 37 
years attending the first year of Social Education Bachelor’s degree 
at University of Vigo (Spain). As main results and conclusions we 
must note that the mere use of ICT is linked by participants to best 
practices without questioning the combination of its use with that 
of innovative teaching strategies. It was found that they attach best 
practices with the use of very updated ICT devices and applications. 
Participants identify different benefits in its use related to: internet 
access, communication, publication and dissemination of content 
in a multitude of formats. As for obstacles, they highlight the 
high economic cost of some devices, technical difficulties, the 
distraction that they can produce, as well as the loss of personal 
contact and time. They are also able to extrapolate the use of what 
they consider best practices with ICT to some aspect of the work of 
their future profession.
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As Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC) são dispositivos que podem 
promover mudanças muito importantes nas dife-
rentes facetas da vida das pessoas a partir das prá-
ticas, dos serviços e do conhecimento que facili-
tam. Além das bibliotecas, a internet converteu-se 
no espaço preferencial para a procura de informa-
ção, em particular para os estudantes universitá-
rios. As TIC são muito úteis no processamento, no 
armazenamento e na transmissão de informação. 
Nesse sentido, Coelho, Rosário e Ferreira (2012) 
também consideram que elas são instrumentos 
essenciais e que impulsionam transformações, 
atu ando sobre os indivíduos e produzindo mo-
dificações físicas, cognitivas e sociais. 

Afortunadamente, hoje em dia podemos 
dizer que, em geral, a nova tecnologia já está 
ao alcance dos alunos mais novos antes de 
frequentarem o ensino universitário (FERREIRO, 
2011) e também daqueles que cursam a educação 
superior. Cada vez em maior medida, os 
dispositivos digitais proliferam particularmente 
entre os estudantes universitários, sendo 
necessários tanto em sua formação acadêmica 
quanto no exercício profissional futuro. Para 
isso, é importante aprofundar-se no uso dessa 
tecnologia na qual se requer uma boa prática, já 
que, assim como ocorre na educação,  a ela estão 
associadas grandes expectativas sociolaborais e 
de desenvolvimento. A utilização das TIC requer 
saber fazer a partir do ser e condiciona o saber 
estar para conviver com os demais. 

A finalidade central deste trabalho é 
indagar sobre as experiências, as crenças e o 
conhecimento prévio de boas práticas com as 
TIC que têm os estudantes do 1º ano dos estudos 
universitários. Isso permitirá contextualizar 
e, em maior medida, adaptar a planificação 
do ensino com futuras turmas, assim como 
integrar as TIC ao currículo acadêmico a 
partir da percepção dos estudantes. Para nos 
aprofundarmos no referido, como objetivos 
específicos consideram-se os seguintes: 
• determinar os equipamentos fixos ou móveis 
e/ou os aplicativos digitais que os alunos 
associam às boas práticas com as TIC;

• descobrir os benefícios ou a utilidade que 
atribuem às boas práticas com as TIC;
• identificar os inconvenientes que encontram 
nas boas práticas com as TIC;
• conhecer a extrapolação sobre o uso de boas 
práticas com as TIC que os estudantes projetam 
no campo de trabalho da futura profissão.

Todos esses propósitos estão encami-
nhados para a melhoria do processo de ensino-
-aprendizagem a partir da inclusão das TIC. 
Além disso, supõem um ponto de partida para 
favorecer a renovação educativa baseada na in-
tegração acadêmica das TIC.

As TIC e as boas práticas 
pedagógicas

Nos centros de educação superior, 
as infraestruturas e os novos equipamentos 
tecnológicos foram incrementados na última 
década. O desenvolvimento desse tipo de 
recurso é vertiginoso. Apesar disso, no 
âmbito educativo, o uso de boas práticas 
avança lentamente. De fato, em muitos casos, 
a aplicação das TIC encontra-se imersa em 
dinâmicas tradicionais. Por isso, coincidimos 
com De Pablos e Jiménez (2007) em que, 
para fazer frente à referida situação, também 
é preciso o desenvolvimento de novas 
competências nos professores, assim como a 
utilização de metodologias inovadoras. Tudo 
isso a partir do papel que têm as universidades 
de empreender políticas favoráveis e da função 
dos docentes na capacitação do uso das TIC, 
além da produção e difusão de conhecimento 
para um melhor aproveitamento dos recursos 
tecnológicos (VICENTINI, 2012).

No âmbito educativo, o termo inovação 
refere-se à incorporação de componentes novas 
que permitam melhorar, produzir mudanças 
entendidas como elemento de renovação 
pedagógica. Area, San Nicolás e Fariña (2010) 
ressaltam que a inovação acadêmica traduz-se 
na criação e disponibilização de materiais com 
as TIC e enfatizam a promoção da interação e 
da comunicação a partir das ferramentas das 
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redes sociais. Verdadeiramente é necessário 
impulsionar esses últimos aspectos, mas 
sem descuidar dos componentes didáticos 
renovadores. De fato, a partir do contexto 
educativo, é possível pensar em

[...] elementos definidores da sala de 
aula virtual, os quais podem fazer dela o 
cenário de uma experiência didática única, 
prazerosa, efetiva, eficaz e totalmente 
condizente com a dinâmica da sociedade da 
informação. Esses elementos definidores, 
dada sua natureza revolucionária, indicam 
a própria engrenagem do processo de 
mudança aqui discutido. São eles os 
conceitos de comunidade de aprendizagem 
em rede, de trabalho colaborativo virtual, 
de horizontaliza ção da relação educativa, 
de materiais didáti cos dinâmicos e de 
mediação pedagógica fun damentada na 
interatividade. A adoção desses conceitos 
impõe uma nova dinâmica para a re lação 
educativa virtual, distanciada de procedi-
mentos tradicionais já inoperantes na 
educação tradicional e de caminhos de 
massificação da formação e de determinismo 
tecnológico. (SANTOS, 2011, p. 317-318)

No contexto acadêmico, a expressão 
boas práticas com TIC é sinônimo do bem fazer 
didático e de uma práxis inovadora. Nesse âmbito, 
refere-se à possibilidade de inovar com os novos 
recursos tecnológicos, a partir da integração 
de estratégias didáticas dinâmicas e interativas 
que propiciem a aprendizagem significativa nos 
alunos. Seu objetivo é alcançar bons resultados 
acadêmicos e outros de elevado valor educativo, 
assim como a satisfação dos implicados. De 
fato, Coll, Mauri e Onrubia (2008) relacionam a 
aprendizagem dos alunos com a qualidade das 
práticas que desenvolvem. Na linha do referido, os 
seguintes aspectos favorecem o desenvolvimento 
de práticas inovadoras com TIC: disponibilidade 
de novos dispositivos tecnológicos, acesso à 
internet, bem fazer dos professores e implicação 
ativa dos alunos. 

Para Bates (2004), as boas práticas 
em educação estão associadas ao uso de 
métodos inovadores, respondem a experiências 
planejadas de antemão e são desenvolvidas de 
modo sistemático. Salinas (2004) considera que 
os eixos vertebrais da inovação educativa estão 
relacionados diretamente com a planificação 
docente, com as ações de melhoria da práxis 
e com a incorporação das TIC. Nesse sentido, 
entende-se que o uso dos recursos digitais como 
ferramentas de aprendizagem pode ser um 
catalisador para a transformação educacional 
(RICOY; SEVILLANO; FELIZ, 2011; YANG, 
2012). De fato, na atualidade, os profissionais 
da educação são conscientes da repercussão que 
tem a aplicação dessas práticas com aparelhos 
tecnológicos nos níveis educativos regulados e 
também nos âmbitos da educação não formal.

Tanto no ensino não universitário quanto 
no superior, procurar o sucesso acadêmico dos 
estudantes tem que constituir uma prioridade 
dos profissionais da educação e dos políticos. 
Vanderlinde, Van Braak e Dexter (2012) indicam 
que os professores, investigadores e políticos 
promovem, em alguma medida, a integração das 
TIC a partir dos planos de estudo. Além disso, 
para assumir o repto de delinear metodologias 
de intervenção capazes de produzir os efeitos 
desejados de forma consistente, é necessário 
contar com os investimentos econômicos 
oportunos. 

Também cabe às comunidades educativas 
um papel central no combate à fenda digital, 
disponibilizando os meios e o desenvolvimento 
de competências nos alunos para contrariar as 
desigualdades existentes, por meio da promoção 
dos novos recursos tecnológicos e da integração 
de estratégias de aprendizagem inovadoras. É 
de considerar, como manifestou Molina (2003), 
que as TIC trazem grandes oportunidades, mas 
também ameaças ao desenvolvimento de países 
e coletivos ou pessoas com menos recursos. 
Nesse sentido, é de salientar a importância de 
um movimento global promotor da e-inclusão. O 
fenômeno da globalização está sustentado num 
conjunto de processos atribuídos à revolução 
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tecnológica da informática e das comunicações, 
é promovido pelo potencial econômico dos 
países industrializados e influencia a esfera 
privada e pública do social, do cultural e do 
político. Adicionalmente, relativiza os conceitos 
de espaço, tempo e mobilidade, implicando o 
progresso de alguns e a desventura de muitos 
(COELHO, 2010).

Além de suscitar a mudança dos recursos 
educativos, há que insistir que a penetração das 
TIC no processo de ensino-aprendizagem requer 
uma utilização inovadora na tarefa didática. A 
partir da formação inicial, o ensino superior 
deve fomentar nos futuros profissionais a 
aquisição das habilidades, das destrezas e dos 
conhecimentos exigidos de forma geral nos 
contextos de trabalho. Isso permitirá dotar os 
estudantes universitários das competências 
digitais reclamadas pelas atuais dinâmicas 
sociolaborais.

As TIC podem ser agentes de 
transformação na universidade e a partir dela 
sempre que passem pela alteração da práxis 
tradicional e se promovam preferencialmente 
por meio de métodos colaborativos, com novas 
formas de interação em ambientes físicos e 
virtuais. De fato, o desenvolvimento do processo 
formativo exige a combinação dos espaços 
presenciais com os virtuais (DÍEZ GUTIÉRREZ, 
2012; DIRCKINCK-HOLMFELD; LORENTSEN, 
2003). Esse aspecto também é necessário 
considerar para dar respostas adequadas, a 
partir de uma nova configuração pedagógica 
na educação superior.

A integração de boas práticas no 
currículo universitário desperta especial 
interesse, em particular no marco de 
adaptação da docência ao Espaço Europeu de 
Educação Superior (EEES), na medida em que 
condiciona e repercute, entre outros aspectos, 
na qualidade do processo formativo. Além 
disso, é imprescindível basear a construção 
de aprendizagem na atividade do estudante, 
encaminhando-a para o desenvolvimento 
das competências pertinentes. Nesse sentido, 
tem que ganhar relevância o papel do aluno 

como aprendiz, a partir do uso de estratégias 
metodológicas capazes de outorgar-lhe mais 
responsabilidade e protagonismo (CANALES; 
MARQUÉS, 2007).

A identificação de boas práticas com TIC 
pelos alunos da educação superior permite-lhes 
refletir e indagar sobre elas, assim como previ-
sivelmente transferi-las no futuro ao contexto 
profissional por meio de uma visão crítica. Nesse 
caso, ganham especial relevância as vivências 
experimentadas e as crenças prévias; além dis-
so, tal identificação possibilita melhorar o grau 
de sensibilização e a resolução perante deter-
minadas problemáticas ou aproximar os alu-
nos aos âmbitos de trabalho da profissão. Por 
outra parte, essa análise favorece nos docentes 
do ensino superior a planificação da práxis e 
a implementação futura, bem como permite a 
difusão à comunidade científica e educativa. 
Também pode contribuir, de acordo com Hong 
e Songan (2011), para otimizar a execução e a 
gestão de programas e práticas futuras com as 
TIC na educação superior. 

Metodologia de pesquisa

Esta investigação insere-se numa mais 
ampla, embora, por questões de espaço, a que 
se aborda no presente artigo centre-se numa 
parte. O trabalho aqui recolhido desenvolve-
-se mediante uma metodologia qualitativa. 
Em concreto, enquadra-se na investigação 
narrativa (narrative inquiry). Esse tipo de 
metodologia possibilita o conhecimento da 
situação analisada a partir de sua própria 
idiossincrasia (GONZÁLEZ CUBILLÁN, 2009). 

O contributo feito focaliza-se num estudo 
de caso de caráter descritivo-compreensivo que 
pretende atribuir significado a partir da análise 
e da interpretação decorrente das narrativas 
dos participantes. Isso resulta factível mediante 
a descrição extensiva, assim como pela análise 
sistemática e em profundidade que se realiza da 
informação recolhida. Yin (2005) entende que 
um estudo de caso consiste numa investigação 
empírica interessada num fenômeno dentro 
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do real. De fato, este trabalho abordou-se de 
acordo com tal perspectiva em congruência 
com a temática e o contexto de estudo tratado. 

Em educação é possível fazer referência ao 
estudo de caso com um estudante, um professor, 
os alunos de uma aula, escola ou comunidade. O 
que se promoveu é de tipo instrumental e centra-
-se na análise de uma parte do tópico objeto da 
investigação, com os estudantes de uma turma 
(STAKE, 2007). Sua tipologia permite estudar a 
temática abordada a partir da visão global que 
têm os participantes e por meio de sua própria 
singularidade. Com base na perspectiva definida, 
enfatiza-se a importância das contribuições 
diretas dos implicados, da técnica utilizada 
na coleta da informação e do tipo de análise 
aplicada (LECOMPTE; PREISSLE, 1993). 

Participantes

Em sintonia com o tipo de estudo 
desenvolvido, a amostra considerada é 
reduzida para possibilitar sua análise em 
profundidade, pois não se trata de seguir 
procedimentos estatísticos. Ela é composta por 
um total de 55 alunos do Grau em Educação 
Social da Faculdade de Ciências da Educação 
na Universidade de Vigo (Espanha). Desses 
estudantes, seis são do gênero masculino 
e 49 do feminino. A desproporção está 
justificada pela composição inicial do grupo 
que frequentava o curso e que em geral ocorre 
nos cursos de educação. As idades estavam 
compreendidas entre os 18 e os 37 anos, sendo 
a média de idade de 21 anos (tabela 1).

Tabela 1 – Distribuição da idade e do gênero dos participantes
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N. de participantes 7 1 13 2 5 0 2 0 12 2 5 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0

Ʃ 8 15 5 2 14 5 1 2 1 1 1 55

Fonte: Dados da pesquisa.

Mais de metade dos alunos (n=29) que 
constituíram a amostra tinha 19 e 22 anos, 
e são unicamente oito os que ingressaram 
na universidade com a idade mínima (18 
anos) requerida para cursar os estudos 
universitários na Espanha. Excepcionalmente 
encontramos algum estudante a frequentar o 
1º ano da universidade com idade entre 26 e 
37 anos, ainda que esse fato não seja habitual 
no ensino superior presencial na Espanha. É 
comum que os alunos com mais de 25 anos 
acedam a esses estudos na Universidade 
Nacional de Educação a Distância, na qual a 
média de idade é elevada.

Técnica de recolha da informação 

A técnica utilizada para a coleta da 
informação foi o relato autobiográfico temático, 
descrito na primeira pessoa por cada participante. 
Essa técnica permite desenvolver uma história 
coerente e centrada num propósito determinado, 
circunscrevendo-a ao tópico de estudo por 
meio da formulação aberta da petição aos 
implicados. Os relatos autobiográficos consistem 
numa narração retrospetiva. No caso que nos 
ocupa, os alunos narraram suas recordações, 
crenças, percepções e opiniões resultantes das 
experiências próprias e/ou de outras conhecidas 



903Educ. Pesqui., São Paulo, v. 40, n. 4, p. 897-912, out./dez. 2014.

sobre as boas práticas com TIC, atribuindo-lhes 
um significado. A informação obtida a partir 
desse instrumento dificilmente seria acessível 
com a utilização de outros meios, sendo, além 
disso, um veículo idôneo para tornar explícito o 
pensamento dos próprios implicados.

O guião do relato planificou-se ad hoc 
com a finalidade de responder aos objetivos 
definidos para uma parte da investigação 
abordada. Esse protocolo esteve precedido da 
identificação pessoal, com a garantia da proteção 
dos dados de caráter privado. No relato sobre 
o tópico central de estudo, a questão definida 
foi formulada de forma aberta para conjugar 
a espontaneidade dos participantes com a 
amplitude de sua narração. Para desencadear 
a descrição, a reflexão e a valoração sobre a 
temática objeto de análise, solicitou-se aos 
alunos a partir do seguinte: “Indica e comenta as 
boas práticas na educação com as Tecnologias 
da Informação e Comunicação que tiveste a 
oportunidade de realizar ou que conheces, 
considerando a sua repercussão ou utilidade”.

Para a validação da construção do 
instrumento, recorreu-se ao juízo de especialistas, 
submetendo-se o enunciado inicial do relato à 
análise de cinco entendidos (três mulheres e dois 
homens) em metodologia qualitativa. A seleção 
atendeu ao grau de especialização tanto na 
temática em causa quanto na elaboração desse 
tipo de técnica de recolha de informação. Os 
responsáveis por esse trabalho foram docentes e 
investigadores altamente qualificados de cinco 
universidades espanholas (Universidade de 
Alcalá de Henares, Universidade de Granada, 
Universidade de Murcia, Universidade Nacional 
de Educação a Distancia e Universidade de 
Vigo). A partir de seus juízos analíticos e 
valorativos, reconstruiu-se a redação inicial 
da formulação do relato. Esse conselho de 
especialistas permitiu maior adequação e maior 
clareza do enunciado da questão apresentada, 
possibilitando compreensão ao coletivo a que 
se dirigiu. Além disso, contribuiu para que os 
participantes desenvolvessem narrativas que 
respondessem às finalidades do estudo.

Procedimento de recolha e análise da informação

Os relatos promovidos nos estudantes 
tiveram uma finalidade pedagógica e outra 
expressa para a recolha da informação. A partir 
desse fato é possível apresentar à comunidade 
científica uma contribuição com resultados 
e conclusões valiosas. A recolha de dados foi 
impulsionada por uma professora (coautora 
deste artigo) por meio da técnica do relato numa 
turma a partir de uma disciplina acadêmica da 
titulação do Grau em Educação Social.

Para o desenvolvimento do relato de 
modo autônomo e individual pelos estudantes 
fora da sala de aula, foi prevista uma dedicação 
de 60 a 90 minutos. Os participantes realizaram 
essas narrativas em formato escrito e em suporte 
digital num programa de processamento de 
textos. Depois de um debate promovido pela 
docente, incluiram-nas nos e-portfólios de 
aprendizagens seguindo as indicações. Essa 
informação, que fora depositada na plataforma 
de teleformação Claroline-Faitic (colocada 
à disposição dos alunos e professores pela 
Universidade de Vigo) nos referidos e-portfólios, 
foi retomada no final do período letivo de 2012, 
tendo sido analisada em profundidade. 

Para a análise de conteúdo aplicada 
aos documentos produzidos, procedeu-se 
primeiramente ao inventariado independente 
dos diferentes arquivos, atribuindo aos relatos 
um número correlativo de 1 a 55 em função de 
sua totalidade. Posteriormente esses textos foram 
convertidos do formato Word para o de Rich Text 
Format (RTF). Com a finalidade de empreender 
o processo de análise de conteúdo, a partir de 
uma importação individualizada, integraram-se 
no programa de Analysis of Qualitative Data 
(AQUAD), versão 6.0 para texto. Com essa 
abordagem, a informação recolhida tornar-se-ia 
manejável por meio do sistema de codificação 
categorial aplicado, que adicionalmente 
permitiria interpretá-la, responder aos objetivos 
e compreender as dimensões de estudo.

A categoria principal de análise ou de 
primeiro nível foi definida a partir da questão 
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sobre o tópico colocado no protocolo do relato. 
Para nos aprofundarmos no conteúdo, procedeu-
se à concretização da codificação, definindo 
as subcategorias (de segundo e terceiro nível). 
Para isso, parte-se dos propósitos específicos 
do estudo e da informação obtida por meio de 
ideias com sentido que permitem concretizar as 
unidades de análise (FELIZ, 2012; FLICK, 2005). 
Esse procedimento facilita a redução dos dados 
brutos através de subcategorias representativas 
(SARRADO; PRUNA; LÓPEZ, 2007). 

Como se adiantou, o processo de 
subcategorização (de segundo nível) derivou 
da informação recolhida, sendo atribuídos 
os códigos que se associam aos respectivos 
núcleos com sentido, a partir dos objetivos 
específicos. Posteriormente, aprofundou-se 
no seu conteúdo vinculando novamente 
a cada ideia relevante outro subcódigo e 
representando a correspondente subcategoria 
(terceiro nível). Por um lado, isso permitiu criar 
um sistema aglutinador do conteúdo principal 
facilmente interpretável; por outro, através das 
subcategorias encontradas em cada dimensão foi 
possível indagar sobre os objetivos específicos. 

O software utilizado também permite 
exportar posteriormente os dados ao programa 
Excel para a elaboração de gráficos e tabelas 
com as subcategorias de resultados. Essas 
representações são de utilidade para conhecer 
o nível de preponderância atribuída às 
subcategorias e apresentar evidências visuais e 
icônicas sobre os resultados obtidos. Com isso, 
não se pretende dar um enfoque quantitativo 
ao que é um estudo integralmente qualitativo.

No que respeita à fiabilidade dos 
resultados apresentados, é de indicar que 
está associada à sistematização seguida no 
desenvolvimento do processo de investigação, 
em particular ao rigor alcançado com a análise 
abordada. Além disso, consideram-se os 
elementos metodológicos essenciais: estruturou-se 
e tutelou-se oportunamente a fase de recolha 
de informação, definiu-se o procedimento 
para desenvolver a análise de conteúdo e 
apresentaram-se evidências consistentes a 

partir dos resultados expostos (HERNÁNDEZ; 
FERNÁNDEZ; BAPTISTA, 2006). É de salientar que 
se recebeu a assessoria de um especialista externo 
para determinar os critérios mais idôneos para 
o estabelecimento das subcategorias de partida, 
associando-as aos distintos níveis da análise, fato 
que também permite reforçar a consistência dos 
resultados obtidos.

Resultados

Como expressamos, a partir da percepção 
dos participantes, as boas práticas com TIC 
(que representam a categoria de primeiro nível) 
são refletidas levando em consideração as 
dimensões de análise que derivam dos objetivos 
específicos. A determinação das subcategorias 
de segundo nível é a seguinte:
• dispositivos ou aplicativos associados às boas 
práticas com TIC pelos alunos;
• utilidades ou benefícios que eles relacionam 
com as boas práticas digitais;
• obstáculos atribuídos às boas práticas com TIC;
• extrapolação das boas práticas tecnológicas à 
futura profissão.

As quatro dimensões de análise referidas 
encabeçam cada subgrupo desta epígrafe. Para 
que o leitor tenha uma melhor compreensão 
dos resultados obtidos, ilustram--se com a 
apresentação de gráficos e tabelas, bem como 
com diferentes excertos dos relatos (neste 
trabalho, traduziram-se seus textos para a 
língua portuguesa por ser o idioma no qual se 
apresenta o artigo). Das narrativas indicam-se o 
número do relato correspondente e o gênero do 
participante (exemplo: R36, feminino).

Dispositivos ou aplicativos 
associados às boas 
práticas com TIC

Como exemplo de boas práticas com TIC, 
os alunos apresentam o uso de determinados 
dispositivos e aplicativos: computadores de mesa 
e portáteis, alguns periféricos (câmaras, scanner 
e pendrive), smartphone e seus programas (por 
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exemplo: WhatsApp), livro eletrônico, software 
genérico, quadro interativo, salas de chat, 
plataformas educativas (por exemplo: Moodle 
e Claroline-Faitic), vídeo digital/documentos 
multimídia, ferramentas da web 2.0 para publicar 
e difundir conteúdos on-line (em blogs, páginas 
web e Google Drive) e e-mail (gráfico 1). 

Como se depreende dos resultados 
apresentados, os participantes identificam as boas 

práticas com TIC com dispositivos ou aplicativos 
digitais bastante atuais, que lhes resultam atrativos 
e que contam com potencial inovador. Alguns 
desses recursos (computadores, smartphone e 
suas aplicativos) têm já um importante uso em 
contextos informais. Outros aparelhos estão 
mais diretamente relacionados com as práticas 
acadêmicas (quadro interativo, salas de chat e 
plataformas educativas de teleformação). 

Gráfico 1 – Dispositivos/aplicativos para boas práticas com TIC

Um grupo de participantes relaciona as 
boas práticas com TIC a diversos aplicativos 
disponíveis on-line. Como exemplo, referem-se 
à utilização de sistemas on-line para partilhar 
arquivos, como o Google Drive. Essa platafor-
ma gratuita é utilizada essencialmente para dis-
ponibilizar documentos que, pelo seu tamanho, 
são difíceis de anexar numa mensagem de cor-
reio eletrônico e de editar, se houver a neces-
sidade, ou para realizar trabalho colaborativo.

As possibilidades do e-mail são 
reconhecidas como de grande interesse para a 
comunicação assíncrona, por permitirem aos 
participantes trocar facilmente certo volume de 

conteúdos em diferentes formatos, discutir ou 
realizar avisos com caráter formal ou informal. 
Globalmente, essa ferramenta é considerada 
muito adequada para facilitar o fluxo de 
informação entre professores e alunos. Como 
exemplo, veja-se o seguinte extrato:

No princípio abri a conta no Hotmail 
meramente para falar com amigos/as, 
mas agora a considero fundamental, 
uma vez que é uma ferramenta básica 
para comunicarmos de maneira rápida e 
fácil, assim como para enviar e receber 
informação. (R18, feminino)

 Fonte: Dados da pesquisa.
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Noutras narrativas, os participantes 
relacionam as boas práticas com TIC à 
comunicação que se pode estabelecer utilizando 
distintos aplicativos e software específico. Em 
concreto, em contextos on-line, entre outros, os 
alunos citam a vídeochamada. Uma aluna indica:

Um dos professores que tive, que é uma 
pessoa surda, explicou-nos que usava a 
webcam no messenger para falar na língua 
gestual. Não sabemos por que, mas não 
nos tinha ocorrido essa opção para pessoas 
surdas. (R27, feminino)

Outro recurso que os alunos consideram 
inovador consiste num equipamento tecnológico 
para pessoas com limitações no âmbito da 
comunicação sonora. Referem que, com um 
pequeno número de imagens (por meio de 
distintos ícones), o utilizador pode comunicar 
de forma autônoma um amplo vocabulário 
sem ter que aprender e navegar por meio de 
um grande conjunto de imagens. Nesse sentido, 
declara uma estudante:

Um exemplo de boa prática com TIC parece-
-me o comunicador que funciona com o 
sistema MINSPEAK. É uma linguagem 
visual muito simples e bastante utilizada 
em comunicação aumentativa. Com esse 
comunicador, os meninos autistas ou que 
padecem de tetraparesia espástica, sem 
comunicação verbal, que apenas contam com 
comunicação gestual, conseguem comunicar-
-se com grande facilidade. (R3, feminino) 

A utilização das plataformas educativas 
(Moodle ou Claroline-Faitic) é referida 
como exemplo de boas práticas com as TIC. 
Consideram que esse recurso de e-learning, 
disponível em muitos centros educativos, reúne 
um conjunto variado de potencialidades úteis 
para o processo de ensino-aprendizagem. Os 
participantes ressaltam que no mesmo cenário 
é possível dispor de conteúdos em distintos 
formatos (texto, áudio ou multimídia) e 

tipologias (apontamentos, exercícios, fichas de 
trabalho, apresentações, vídeos, link e testes). 
Também manifestam que é possível dinamizar 
simultaneamente o desenvolvimento de diversas 
atividades on-line (fóruns, wikis, chat, e-diários, 
e-portfólios ou exames) relacionadas com o 
envio de trabalhos. Os implicados neste estudo 
valorizam positivamente que esses recursos 
apoiem o trabalho presencial do professor e do 
aluno e permitam o ensino e aprendizagens a 
distância de forma virtual. A esse respeito, uma 
participante narra:

A experiência que me pareceu uma boa 
prática com Moodle baseou-se na criação de 
uma aula virtual. Havia a opção de comentar 
as dúvidas mediante o chat ou o fórum. [...]. 
Permitiu a criação de wikis numa disciplina 
em que tínhamos que procurar o significado 
de vários latinismos e topônimos e depois 
enviá-los através da plataforma. Também 
se podia subir ou descarregar muito 
conteúdo digital: os apontamentos, vídeos 
e PowerPoint. (R39, feminino)

A criação de páginas web ou portais 
educativos é considerada uma boa prática pela 
possibilidade que oferece de publicar e difundir 
conteúdo de modo fácil e rápido, assim como 
por todos os links que se lhe podem associar 
e os tipos de formatos que permitem integrar. 
Essas atividades são reconhecidas pelo seu 
potencial didático por alguns dos alunos. Além 
disso, os participantes refletem preocupação 
pela escassa qualidade de conteúdos publicados 
e pela grande difusão on-line que alcançam. 
Como exemplo, veja-se o seguinte extrato:

Vou referir o aplicativo que mais me 
chamou a atenção até este momento, 
que foi a construção de uma página web. 
Numa disciplina criamos uma e apreciei 
essa atividade por ter relação com a nossa 
futura profissão. Aqui pudemos comentar 
sobre os temas que quiséssemos e também 
fazê-la mais aberta introduzindo perguntas, 
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questionários para partilhar informação, 
fóruns para tratar de um tema a partir de 
um artigo publicado previamente por mim. 
(R41, feminino)

Utilidade ou benefícios 
associados às boas
práticas com TIC 

Os alunos ligam as boas práticas com 
TIC a vantagens que atribuem aos dispositivos 
e aplicativos digitais. Referem uma ampla 
gama de benefícios: poupança de tempo, 
diversidade de recursos, facilidade de utilização 

dos aparelhos, melhoria das aprendizagens, 
aumento da motivação, maior comodidade 
(pois argumentam que evita as deslocações), 
dinamização nos debates, edição de conteúdos 
em diferentes formatos, partilha de recursos, 
acesso à internet e comunicação. Eles 
concentram nesses aspectos as utilidades ou 
os benefícios derivados das boas práticas com 
TIC, vinculando-os com diferentes dispositivos/
aplicativos ou ferramentas (tabela 2). Alguns 
aspectos estão diretamente focalizados no 
campo educativo, enquanto outros têm um 
caráter mais geral e são associados a âmbitos 
informais de aprendizagens e de lazer.

Tabela 2 – Benefício/utilidade das boas práticas com TIC
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 Fonte: Dados da pesquisa.

No que se refere à promoção da 
comunicação, uma das alunas assinala o 
grande potencial das plataformas educativas, 
apresentando como exemplo o Moodle; ressalta 
que esse recurso reúne as possibilidades de uso 
da comunicação síncrona (chat) e assíncrona 

(fórum ou e-mail); também acrescenta que, 
no contexto educativo, o Moodle é de grande 
utilidade entre professores e alunos para tirar 
dúvidas, partilhar recursos, difundir avisos 
ou comunicados etc. Nesse sentido, indica 
uma estudante:
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O Moodle tem as suas vantagens e os 
seus inconvenientes. A vantagem mais 
interessante desse recurso tecnológico, 
vejo-a na grande facilidade de comunicação 
que possibilita entre professores e alunos, 
permitindo armazenar muita informação 
que ajuda o aluno na sua aprendizagem. 
(R29, feminino)

A utilização das TIC é reconhecida como 
uma mais-valia para o processo de ensino- 
-aprendizagem, particularmente no que se 
refere ao aumento da motivação apoiada no 
quadro interativo. Como exemplo, apresenta-se 
o seguinte extrato:

Com o quadro interativo, que está na sala 
de informática, o professor utilizava-o 
para explicar-nos as práticas que tínhamos 
que fazer no computador. Assim, com 
a projeção do ecrã do computador nesse 
quadro, podíamos trabalhar de uma 
maneira muito mais fácil, interessante e 
lúdica. A aprendizagem é mais visual e 
rápida, já que através do quadro interativo 
podíamos ver cada passo a realizar para 
resolver as atividades propostas. Como 
anedota, dizer que todos queríamos trabalhar 
com ele, pintar, escrever, tocar no quadro... É 
algo novo que chama a atenção e te cativa. 
(R9, feminino)

Sobre o acesso à internet através 
do computador de mesa e do portátil, os 
alunos manifestam que facilita a procura de 
informação que, de outra forma, permaneceria 
mais restrita ao uso das bibliotecas e dos livros. 
Os participantes afirmam que esse avanço 
fomenta a melhoria do processo formativo, 
principalmente pela rapidez e pela comodidade 
gerada. A esse respeito, narra uma participante:

Desde que se descobriu a internet, para 
todas ou pelo menos para uma grande 
maioria de pessoas, produziu-se uma 
mudança. Agora encontramos uma grande 

quantidade de informação na rede e as 
bibliotecas já não são o único lugar onde a 
consultamos. (R7, feminino)

Alguns dos implicados no estudo também 
consideram que o alcance formativo das TIC se 
faz notar no que se refere à atividade de partilha 
de recursos. Desse modo, disversos alunos 
assinalam as redes sociais (Twitter e Facebook) 
como exemplos de bons cenários para se 
reunirem virtualmente com os colegas de turma 
e partilharem diferentes conteúdos. Consideram 
esses canais de comunicação como um modo 
de boas práticas com TIC fundamentalmente 
por permitirem o intercâmbio de recursos e de 
informação, assim como pelo diálogo que resulta 
de utilidade também no plano acadêmico. Uma 
aluna indica:

No Facebook, com os amigos ou colegas, 
costumamos criar grupos privados em que 
nos colocamos a par sobre alguns assuntos 
da turma: perguntas de exames, exercícios 
que há que fazer, datas limite de entrega. 
(R4, feminino)

Obstáculos atribuídos às boas 
práticas com TIC 

No que se refere aos obstáculos 
associados pelos alunos às boas práticas com 
TIC, há que indicar que consideram: custo 
econômico de alguns dispositivos, dificuldades 
técnicas e/ou de acesso que encontram, nível 
de formação que lhes exigem, distração que 
podem gerar, perda de privacidade, falta de 
respeito pelos direitos de autor, diminuição de 
contato presencial, perigos imprevistos e perda 
de tempo. 

A relação detalhada sobre os obstáculos 
atribuídos a cada dispositivo/aplicativo ou 
ferramenta pelos participantes apresenta-se na 
tabela 3. Vê-se que focalizam a maior parte 
das problemáticas no computador (ainda 
que as concentrando no custo econômico e 
nas dificuldades técnicas) e nos aplicativos 
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da web 2.0 (associando-as principalmente a 
deficiências técnicas e à escassa privacidade). 
Por outra parte, no livro eletrônico e no 
software informático, somente encontram a 
desvantagem do custo econômico. 

Como se observa, os estudantes também 
atribuem alguma desvantagem às TIC, apesar 
de considerarem que formam parte das boas 
práticas. A modo de exemplo, mostra-se um 
excerto no qual se manifestam diferentes perigos 
associados à utilização das salas de chat:

O uso do chat é uma boa prática porque 
facilita a partilha com os colegas e com os 

professores, mas também é muito fácil ser 
enganado. Também há que considerar que 
não permite expressar algumas emoções 
do mesmo modo que em pessoa. Além 
disso, é utilizado para abordagens de todo 
tipo e, em algumas ocasiões, pode deixar-
-se de lado a vida real para atender à da 
rede. (R11, feminino)

A referência à perda de contato pessoal 
revelada por alguns alunos em relação à 
utilização das salas de chat e/ou do e-mail põe 
em evidência uma grande preocupação com 
esse aspecto.

Tabela 3 – Obstáculos gerados pelas boas práticas com TIC
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Fonte: Dados da pesquisa.

Extrapolação das boas práticas 
com TIC à futura profissão

Quase todos os participantes veem utilidade 
nas TIC para a futura profissão. Entendem, ainda, 
que nos âmbitos de trabalho da educação social 
podem recorrer ao uso de boas práticas com 
TIC, principalmente para o desenvolvimento 
de atividades de: atenção a pessoas com 
necessidades especiais, prevenção ou recuperação 

de habilidades e destrezas (particularmente em 
pessoas idosas com Alzheimer) e comunicação/
partilha de informação entre diferentes 
profissionais e usuários.

Sobre a atenção a coletivos especiais, uma 
das alunas apresenta como exemplo o uso de 
software específico que permite a comunicação 
on-line no formato de som e imagem. Além 
disso, relembra a importância da videochamada 
em grupo. Entende que esse recurso, e 
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particularmente a internet, promove o diálogo 
entre as pessoas com dificuldades físicas, no 
caso que aponta, quando apresentam problemas 
auditivos e estão dispersas geograficamente. Essa 
participante também manifesta que o recurso 
é uma alternativa valiosa para humanizar as 
relações, ter uma maior sensação de proximidade 
com outras pessoas e coletivos e incentivar que se 
envolvam em processos de aprendizagem. Com 
isso, considera que se põe em relevo o encurtar 
de barreiras associadas à distância física e às 
limitações nas atividades. A esse respeito, narra:

Uma especialista falou de programas para 
telemóvel nos quais te podem ver e podes 
ver, como é o caso do Skype através do 
computador. Entre a comunidade surda 
costuma-se usar o ooVoo, que se trata de 
videoconferência em grupo, o que nos 
resultou em grande interesse já que nós, no 
futuro, para nos comunicarmos com pessoas 
surdas, teríamos que usá-lo. (R50, feminino)

No âmbito da prevenção ou da recuperação 
de habilidades, destrezas e competências 
cognitivas, os alunos assinalam as TIC para 
exercitar a memória, vendo-as como uma boa 
prática. Alguns participantes consideram que 
o contributo principal das TIC está no uso de 
cenários apelativos e dinâmicos, assim como 
na grande diversidade de recursos gratuitos 
disponíveis na internet. A partir das aplicações 
desses recursos, referem que os educadores sociais 
poderão responder mais facilmente às exigências 
específicas de cada contexto de trabalho. De modo 
ilustrativo, veja-se o seguinte extrato:

Falando de outras experiências pessoais 
com meninos autistas, eu posso referir- 
-me às minhas práticas com eles mediante 
o uso de pictogramas no computador. Esse 
material resulta-lhes muito motivador e 
favorece suas aprendizagens. (R31, feminino)

Um aluno descreve a criação de um blog 
e considera-o muito interessante para promover 

o intercâmbio de conteúdo e/ou a partilha 
de informação dentro de uma comunidade 
educativa. Nesse caso, trata-se de uma atividade 
enquadrada no âmbito escolar, juntamente com 
a troca de informação e interação entre pai/mãe 
e professor/a. Um participante indica:

Entre os projetos desenvolvidos que 
conheço está a criação de um blog dedicado 
às famílias, o orientablog, onde podem 
expor de maneira conjunta e organizada 
os temas que lhes resultam em interesse ou 
as preocupações que têm os pais e as mães 
dos alunos. (R26, masculino)

Conclusão e discussão 

É de salientar que o simples uso das 
TIC é associado pelos alunos às boas práticas, 
colocando em relevo os aspectos de tipo 
pragmático, sem questionar sua combinação 
com as metodologias didáticas de caráter 
inovador. Para Dalsgaard (2006), a maior parte 
dos recursos digitais possibilita solucionar 
problemas relacionados com a atividade 
educativa, com o trabalho ou com a vida 
pessoal, supondo um aliciante. As boas práticas 
com TIC são vinculadas pelos participantes 
essencialmente ao uso dos computadores, à 
comunicação, aos dispositivos, ao software e 
aos aplicativos mais inovadores do mercado. 
Consideram os referidos recursos como meios 
para o desenvolvimento de atividades, em geral, 
interessantes e úteis.  

Como benefícios atribuídos às boas 
práticas com TIC, assinalam a economia de 
tempo, a diversidade de recursos, as facilidades 
para a utilização, o baixo custo econômico 
de alguns dispositivos e aplicativos, as 
melhoras propiciadas na aprendizagem, a 
edição e difusão de conteúdos em diferentes 
formatos, a partilha de recursos, o acesso à 
internet e à comunicação. Guimarães (2007) 
também reconhece vantagens nesses aspectos 
por facilitarem a dinamização do trabalho 
colaborativo em rede, já que as TIC permitem o 
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manejo de grande volume de dados em diversos 
formatos, com independência física e temporal. 
Dessa forma, é compreensível e desejável que 
se potencie o uso dos recursos on-line para 
promover também a aprendizagem ubíqua a 
partir de novos paradigmas pedagógicos.

Como obstáculos associados pelos 
participantes à utilização das boas práticas com 
TIC, são de destacar as dificuldades técnicas que 
eles encontram. Além disso, eles mencionam 
necessidades de formação, a distração que se 
pode gerar, a perda de privacidade e de tempo, o 
deterioramento do contato presencial, os perigos 
da rede e o elevado custo de alguns dispositivos. 
Vajargah, Jahani e Azadmanéh (2010) afirmam 
a importância do acompanhamento e da 
interação oferecida pelos professores para que 
o alcance formativo responda às expetativas 
dos alunos.

Ainda que se trate de alunos que se in-
corporaram recentemente aos estudos univer-
sitários, com acerto e de forma fundamentada, 
já extrapolam a utilização de alguns aparelhos 
de TIC às diferentes áreas de trabalho da pro-
fissão. Os participantes reconhecem principal-
mente a utilidade desses recursos no âmbito 
da educação social para a atenção a coletivos 
com algum tipo de deficiência ou limitação, na 
comunicação/partilha de conteúdos entre dife-
rentes usuários de uma comunidade educativa. 
De fato, Bruno et al. (2006) têm apresentado 
evidências da importância da utilização das TIC 
como recursos educativos. Sustentam, ainda, 
que tais tecnologias possuem um grande poten-
cial capaz de promover a melhoria da qualidade 
da formação, nomeadamente na utilização de 
software específico para pessoas que apresen-
tam dificuldades de aprendizagem.

Referências 

AREA, Manuel; SAN NICOLÁS, María Belén; FARIÑA, Elena. Buenas prácticas de aulas virtuales en la docencia universitaria 
semipresencial. Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, Salamanca, v. 11, n. 3, p. 7-31, 
2010. Disponível em: <http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/72859/1/BUENAS_PRACTICAS_DE_AULAS_VIRTUALES__
EN_.pdf>. Acesso em: 11 maio 2012.

BATES, Tony. Más allá del teclado. In: EPPER, Rhonda; BATES, Tony (Coords.). Enseñar al profesorado como utilizar la tecnología: 
buenas prácticas de instituciones líderes. Barcelona: Editorial UOC, 2004. p. 171-182.

BRUNO, Alicia et al. Análisis de un tutorial inteligente sobre conceptos lógico-matemáticos en alumno con Síndrome de Down. 
Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, México, v. 9, n. 2, p. 211-226, 2006. Disponível em: 
<http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-24362006000200003&script=sci_arttext >. Acesso em: 30 abr. 2013.

CANALES, Roberto; MARQUÉS, Pere. Factores de buenas prácticas educativas con apoyo de las TIC: análisis de su presencia en 
tres centros educativos. Educar, Barcelona, v. 39, p. 115-133, 2007.

COELHO, Bárbara. Políticas de informação, as tecnologias de informação e comunicação e a participação no âmbito da sociedade 
da informação: enfoque na inclusão digital do global ao local. TransInformação, Campinas, v. 22, n. 1, p. 47-60, 2010.

COELHO, Bárbara; ROSÁRIO, Raquel; FERREIRA, Henriette. A condição estruturante das tecnologias nas relações sociais: 
potencialidades na interlocução entre biblioteca e usuário. Informação & Sociedade: Estudos, Paraíba, v. 22, n. 3, p. 25-31, 2012.

COLL, César; MAURI, Teresa; ONRUBIA, Javier. Análisis de los usos reales de las TIC en contextos educativos formales: una 
aproximación socio-cultural. Revista Electrónica de Investigación Educativa, Cáceres, v. 10, n. 1, p. 1-18, 2008. Disponível em: 
<http://redie.uabc.mx/index.php/redie/article/view/177/307>. Acesso em: 30 abr. 2013.

DALSGAARD, Christian. Social software: e-learning beyond learning management systems. European Journal of Open, Distance 
and E-learning, Castlethorpe, v. 2, p. 1-7, 2006.

DE PABLOS, Juan; JIMÉNEZ, Rocío. Buenas prácticas con TIC apoyadas en las políticas educativas: claves conceptuales y 
derivaciones para la formación en competencias ECTS. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, Cáceres, v. 6, n. 2, 
p. 15-28, 2007. Disponível em: <http://campusvirtual.unex.es/cala/editio/index.php?journal=relatec&page=article&op=view&pat
h[]=345&path[]=293>. Acesso em: 12 fev. 2012.

DÍEZ GUTIÉRREZ, Javier. Modelos socioconstructivistas y colaborativos en e luso de las TIC en la formación inicial del profesorado. 
Revista de Educación, Madrid, v. 358, p. 175-197, 2012. Disponível em: <http://www.educacion.gob.es/dctm/revista-de-
educacion/articulos-re358/re35809.pdf?documentId=0901e72b8128205e>. Acesso em: 19 mar. 2012.



912912 María Carmen RICOY; Maria João V. S. COUTO. As boas práticas com TIC e a utilidade atribuída pelos alunos... 

DIRCKINCK-HOLMFELD, Lone; LORENTSEN, Annette. Transforming university practice through ICT-integrated perspectives on 
organizational, technological, and pedagogical change. Interactive Learning Environments, Londres, v. 11, n. 2, p. 91-110, 2003.

FELIZ, Tiberio. Análisis de contenido de la comunicación asíncrona en formación universitaria. Revista de Educación, Madrid, v. 
358, p. 282-309, 2012. Disponível em: <http://www.educacion.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulos-re358/re35814.pdf?
documentId=0901e72b8128267e>. Acesso em: 14 maio 2012.

FERREIRO, Emilia. Alfabetización digital: ¿De qué estamos hablando? Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 37, n. 2, p. 423-438, 2011. 

FLICK, Uwe. Uma introdução à pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Bookman, 2005.

GONZÁLEZ CUBILLÁN, Lesbia. Estudio de casos bajo el enfoque transdisciplinar. Multiciencias, Zulia, v. 9, n. 3, p. 303-312, 2009. 
Disponível em: <http://revistas.luz.edu.ve/index.php/mc/article/viewFile/3708/3604>. Acesso em: 13 jun. 2012.

GUIMARÃES, Jane. Educação, globalização e educação à distância. Revista Lusófona de Educação, Lisboa, v. 9, p. 139-158, 
2007. Disponível em: <http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/rle/n9/n9a09.pdf>. Acesso em: 14 jul. 2012.

HERNÁNDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos; BAPTISTA, Pilar. Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill, 2006.

HONG, Kian-Sam; SONGAN, Peter. ICT in the changing landscape of higher education in Southeast Asia. Australasian Journal 
of Educational Technology, Tugun, v. 27, n. 8, p. 1276-1290, 2011. Disponível em: <http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet27/hong.
pdf>. Acesso em: 12 maio 2012.

LECOMPTE, Margaret; PREISSLE, Judc. Ethnography and qualitative design in educational research. San Diego: Academic 
Press, 1993.

MOLINA, Alfonso. The digital divide: the need for a global e-inclusion movement. Technology Analysis & Strategic Management, 
Londres, v. 15, n. 1, p. 137-152, 2003.

RICOY, María Carmen; SEVILLANO, María Luisa; FELIZ, Tiberio. Competencias necesarias para la utilización de las principales herramientas 
de Internet en la educación. Revista de Educación, Madrid, v. 356, p. 483-507, 2011. Disponível em: <http://www.educacion.gob.es/
dctm/revista-de-educacion/articulosre356/re35620.pdf?documentId=0901e72b81203170>. Acesso em: 2 mar. 2012.

SALINAS, Jesús. Los recursos didácticos y la innovación educativa. Comunicación y Pedagogía, Barcelona, v. 200, p. 36-39, 2004.

SANTOS, Gilberto Lacerda dos. Ensinar e aprender no meio virtual: rompendo paradigmas. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 
37, n. 2, p. 307-320, 2011. 

SARRADO, Juan José; PRUNA, Mónica; LÓPEZ, Pau. El cuento como entorno de crecimiento sociopersonal en la intervención 
psicopedagógica con población adolescente infractora. Estudios Sobre Educación, Navarra, v. 13, p. 57-85, 2007. Disponível 
em: <http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/9045/1/Ed%2013.pdf>. Acesso em: 11 jul. 2012.

STAKE, Robert. A arte de investigação com estudos de caso. Lisboa: Fundação Gulbenkian, 2007.

VAJARGAH, Kourosh Fathi; JAHANI, Sheida; AZADMANÉH, Nahid. Application of ICTS in teaching and learning at university level: 
the case of Shahid Behéhti University. Turkish Online Journal of Educational Technology, Sakarya, v. 9, n. 2, p. 33-39, 2010. 
Disponível em: <http://www.tojet.net/articles/v9i2/924.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2012.

VANDERLINDE, Ruben; VAN BRAAK, Joan; DEXTER, Sara. ICT policy planning in a context of curriculum reform: disentanglement of 
ICT policy domains and artifacts. Computers & Education, Amsterdam, v. 58, n. 4, p. 1339-1350, 2012.

VICENTINI, Maria José. Impacto das tecnologias de Informação e comunicação: cultura digital e mudanças sócio-culturais. 
Informação & Sociedade: Estudos, Paraíba, v. 22, n. 2, p. 13-25, 2012.

YANG, Hao. ICT in English schools: transforming education? Technology, Pedagogy and Education, Londres, v. 21, n. 1, p. 101-118, 2012. 

YIN, Robert. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2005.

Recebido em: 05.05.2013

Aprovado em: 27.06.2013

María Carmen Ricoy é doutora com prêmio extraordinário (2001) e professora titular na Universidade de Vigo (Espanha). 
Atua fundamentalmente na área de novas tecnologias aplicadas à educação.

Maria João V. S. Couto é doutoranda da Universidade de Vigo (Espanha) e bolsista da Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
(Portugal). Atua na linha de pesquisa de novas tecnologias aplicadas à educação matemática e como professora convidada.



913Educ. Pesqui., São Paulo, v. 40, n. 4, p. out./dez, p. 913- 934,  2014.

La confiabilidad de la información en Internet: criterios 
declarados y utilizados por jóvenes estudiantes mexicanosI

Marina KriscautzkyII

Emilia FerreiroIII

Resumen

La frecuencia del uso de Internet con propósitos de estudio entre 
jóvenes y niños pone de relieve la necesaria utilización de criterios de 
confiabilidad propios del medio. El tema es motivo de preocupación 
en el ámbito educativo y ha sido investigado, principalmente, con 
encuestas de opción múltiple. La originalidad del presente trabajo 
consiste en diseñar y aplicar un instrumento que permite un 
acercamiento a las discordancias entre datos de carácter declarativo 
y datos próximos a las decisiones a tomar en un contexto de acción. 
El TICómetro® es una encuesta en línea aplicada a 628 estudiantes 
mexicanos, entre 14 y 18 años de edad. Cuatro de las veintiséis 
preguntas del cuestionario son analizadas. Una de ellas remite a 
una lista de criterios para evaluar la confiabilidad de la información 
(opción múltiple); las otras tres preguntas exigen la selección de 
sitios Web confiables, con base en imágenes tomadas de Internet 
(screen shots). Es una situación más próxima a la búsqueda real 
en pantalla que permite contrastar los criterios declarados con los 
efectivamente utilizados. El análisis estadístico de los datos muestra 
que los criterios declarados no coinciden con los utilizados a la hora 
de seleccionar sitios Web confiables, en ambos grupos de edad. Sin 
embargo, aparecen diferencias significativas entre los dos grupos 
de edad en lo que concierne a los criterios enunciados.  
Otra contribución del presente trabajo consiste en proponer un 
nuevo agrupamiento de los datos declarativos, utilizando la 
distinción clásica entre texto y paratexto, proveniente de la teoría 
literaria, con los ajustes necesarios para tratar textos informativos 
en el espacio digital. 
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The credibility of information on the Internet: criteria 
stated and criteria used by Mexican studentsI 

Marina KriscautzkyII

Emilia FerreiroIII

Abstract

The frequency of Internet use for purposes of study among the 
young and children highlights the need to use medium-specific 
criteria of credibility. The issue is of concern in education and has 
been investigated mainly by means of multiple choice surveys. The 
originality of this work is the design and implementation of a tool 
that allows approaching the inconsistencies between declarative data 
and data close to the decisions made when in action. TICómetro® 
is an online survey applied to 628 Mexican students, aged 14 to 
18 years. We have analyzed four of the twenty-six questions in 
the survey. One of them brings a multiple choice list of criteria for 
assessing the credibility of information; the other three questions 
require the selection of credible websites, based on images taken 
from the Internet (screen shots). Such procedure is closer to the 
actual search on the screen and it allows comparing the criteria 
stated to the criteria actually used. Statistical analysis of the 
data shows that the stated criteria do not match those used when 
selecting credible websites, in both age groups. However, there were 
significant differences between the two age groups with respect to 
the criteria. Another contribution of this study is the proposal of 
a new grouping of declarative data using the classical distinction 
between text and paratext, from literary theory, with the necessary 
adjustments to deal with informational texts in the digital space.

Keywords

Credibility of information — Digital information — Internet — Young 
students.

I- This article reports some of the 
results of the first author’s PhD 
dissertation, which was developed 
in Departamento de Investigaciones 
Educativas (Department of Educational 
Research) of CINVESTAV, under the 
supervision of Dr. Emilia Ferreiro. We 
thank the authorities of Dirección 
General de Cómputo y de Tecnologías 
de Información y Comunicación 
(General Directorate of Computer 
and Information and Communication 
Technology) of UNAM and the entire 
staff of Coordinación  h@bitat puma  
for making the implementation of 
TICómetro® possible. 
II- Universidad Nacional Autónoma de 
México, Ciudad de México, México.
Contact: mkriscau@unam.mx
III- Instituto Politécnico Nacional, San 
Pedro Zacatenco, México. 
Contact: ferreiro@cinvestav.mx

http://dx.doi.org/10.1590/s1517-97022014121511



915Educ. Pesqui., São Paulo, v. 40, n. 4, p. out./dez, p. 913- 934,  2014.

Introducción

El uso de Internet para buscar 
información con fines de estudio se va 
incorporando rápidamente a las prácticas 
pedagógicas en los distintos niveles educativos. 
En el ámbito universitario ya hace más de 
una década que las búsquedas en Internet se 
han hecho indispensables. Pero también en la 
educación básica se recurre a esa tecnología 
con creciente frecuencia y en edades cada vez 
más tempranas. 

Sin embargo, los educadores manifiestan 
inquietud por la manera en que los jóvenes 
estudiantes realizan las búsquedas. Suelen decir 
que se limitan a poner una palabra de búsqueda 
en Google, entran al primer resultado, copian 
y pegan, casi sin leer lo que han seleccionado 
y mucho menos planteándose alguna pregunta 
acerca de la validez de la información obtenida. 
¿Hacen esto porque son incapaces de abordar 
cuestiones de validez y confiabilidad? ¿La 
manera de plantear el problema, en términos 
didácticos, contribuye a que esas cuestiones 
sean invisibles? Hay investigaciones didácticas 
con niños de los últimos grados de la escuela 
primaria y la escuela media (COIRO, 2005; 
PERELMAN, et al., 2009; VEGA DÍAZ; 
ROJAS-DRUMMOND, 2012; COLWELL; HUNT-
BARRON; REINKING, 2013) que muestran 
la posibilidad de plantear problemas que 
suscitan la discusión en grupo y la puesta en 
práctica de estrategias de búsqueda, selección 
y evaluación de las informaciones que se van 
encontrando. Niños de esas edades parecen 
estar disponibles, bajo ciertas condiciones, para 
considerar problemáticas complejas relativas a 
la confiabilidad de la información. 

Se espera de los jóvenes de niveles 
educativos superiores una mayor autonomía 
en la búsqueda de información en Internet. 
Por eso es importante saber si jóvenes que 
acaban de terminar el nivel secundario y 
aspiran a ser estudiantes universitarios tienen 
recursos para tomar decisiones en la selección 
de información con fines de estudio.  Hay dos 

modos de hacerlo: encuestas o algún tipo de 
entrevista. Las encuestas permiten obtener 
datos de cientos o miles de individuos para 
poder caracterizar a cierto tipo de población. 
Esta ventaja cuantitativa de las encuestas 
tiene la limitación de obtener datos de tipo 
declarativo a través de preguntas de opción 
múltiple. Por supuesto, se pueden plantear 
preguntas abiertas pero son muy difíciles de 
analizar y categorizar para tratarlas al mismo 
nivel que las preguntas cerradas.  Las entrevistas 
individuales, en parejas o en pequeños grupos, 
por su parte, tienen la ventaja de la flexibilidad 
y la adecuación a los casos singulares, siendo 
su desventaja evidente la imposibilidad de 
caracterizar, a partir de pocos casos, a un grupo 
numéricamente importante.

No creemos que los métodos cualitativos 
y cuantitativos se opongan de tal manera que 
sean excluyentes.  Por el contrario, buscamos 
la manera de aprovechar las virtudes de ambos.  
Por esa razón, en la presente investigación 
el diseño de las preguntas de la encuesta 
fue precedido por algunas entrevistas para 
incorporar en dichas preguntas el punto de 
vista de los jóvenes. No solo eso. También los 
resultados de las encuestas masivas sugirieron 
nuevas entrevistas. Volveremos sobre esto.
Datos sobre el tema de la confiabilidad de la 
información han sido recogidos desde hace 
más de una década, especialmente en Europa y 
Estados Unidos. La mayor parte de los estudios 
obtienen los datos mediante encuestas de 
opción múltiple, ya sea en papel o en línea, con 
jóvenes universitarios (WATHEN;  BURKELL, 
2002; HAAS; WEARDEN, 2003; METZGER; 
FLANAGIN; ZWARUN, 2003; LIU, 2004; LIU; 
HUANG, 2005; BIDDIX; CHUNG; PARK, 2011; 
FRANCKE; SUNDIN; LIMBERG, 2011; HENKEL; 
MATTSON, 2011; FRANCKE; SUNDIN, 2012; 
EDWARDS, et al., 2013; LIM, 2013; LUCASSEN; 
SCHRAAGEN, 2013). Como la edad de los 
usuarios de Internet ha ido bajando de manera 
acelerada, otros estudios  recientes se ocupan 
de estudiantes de nivel secundario, 11 a 18 
años (FLANAGIN; METZGER, 2011; TERRA; SÁ, 
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2012). La Prueba PISA de lectura digital 2009, 
en la que participaron Chile y Colombia (OCDE, 
2011), también ofrece datos sobre confiabilidad 
de la información en jóvenes de 15 años.

En este trabajo reportaremos los 
resultados de una encuesta en línea a 628 
jóvenes de 14 y 18 años, aspirantes a ingresar a 
la educación media superior o a la universidad. 
En este sentido, nuestro trabajo se vincula 
con las investigaciones previas mencionadas, 
particularmente en lo relativo a contar con 
una muestra amplia de sujetos encuestados. 
Sin embargo, se diferencia en un aspecto clave: 
la encuesta se diseñó con algunas preguntas 
que plantean al encuestado una situación 
lo más semejante posible a la selección real 
de sitios por medio de imágenes de páginas 
Web que debían seleccionar para obtener 
información confiable con fines de estudio. 
Tanto los criterios a seleccionar (en preguntas 
de opción múltiple) como las imágenes de 
los sitios propuestos fueron definidos a 
partir de entrevistas cualitativas realizadas 
previamente. Elegimos el contexto de estudio 
porque consultar información para estudiar es 
uno de los propósitos lectores que involucra 
la necesidad de validar la confiabilidad de la 
información. Cuando se trata de confiabilidad, 
lo declarativo no necesariamente coincide con 
lo operativo. ¿Cómo operan los jóvenes cuando 
deben tomar decisiones frente a una pantalla 
real? ¿Utilizan los indicadores que, de alguna 
manera, aprendieron a enunciar?

¿Qué se entiende por  
confiabilidad?

La información disponible en Internet 
está constituida por textos, imágenes (fijas y 
en movimiento) y sonidos. Sin embargo, en 
este trabajo nos referimos primordialmente a la 
información textual que se consulta con fines de 
estudio, tal como ocurre en casi todos los trabajos 
de investigación publicados sobre este tema.  

¿Qué se entiende por confiabilidad de la 
información en esos trabajos? En inglés, que es la 

lengua dominante de los trabajos publicados, se 
utilizan indistintamente los términos credibility 
or believability (confiabilidad y credibilidad) 
los cuales también se relacionan con 
trustworthiness y plausibility.  Estos términos 
se vinculan con un listado de características 
que tiene que tener la información o el mensaje 
para ser confiable o creíble.  En esas listas, que a 
menudo son muy largas, aparecen propiedades 
vinculadas con la fuente emisora del mensaje, el 
receptor, el mensaje mismo, así como opiniones 
de autoridades o de compañeros, experiencias 
anteriores del receptor con la página visitada, 
tiempo disponible para la búsqueda y 
conocimientos, creencias o informaciones 
previas.  Se sostiene que la credibilidad resulta 
de una “interacción entre todos esos factores” 
(WATHEN; BURKELL, 2002, p. 140) y se 
presentan tentativas para clasificar de alguna 
manera elementos tan diversos. Por ejemplo, 
Tseng y Fogg (1999) los agrupan alrededor de 
cuatro tipos de credibilidad (presumed, reputed, 
surface and experienced). Terra y Sá (2012) 
hacen también una clasificación en cuatro 
grupos parcialmente coincidentes (credibilidade 
conferida, votada, por reputação, emergente). 

Rieh y Beikin (1998; 2000) listan siete 
criterios que afectan la credibilidad de la 
información en Internet, dentro de los cuales 
están las características de la fuente, el 
contenido, el formato y la presentación, pero 
incluyen también la velocidad de carga (speed 
of loading), al mismo nivel que la actualidad y 
precisión de la información.  

¿Cómo organizar esas listas de 
componentes de la credibilidad? Hablar de las 
características del mensaje y del productor de 
ese mensaje parece ineludible, así como hablar 
de las características del receptor. Sin embargo, 
en el listado de características de este último 
aparecen cosas tales como cultural background 
y previous beliefs (bagaje cultural y creencias 
previas), lo cual indica que es muy difícil saber 
qué queda fuera.

En un intento de tratar de ofrecer una 
aproximación diferente a esta manera de 
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caracterizar a los ingredientes de la confiabilidad 
recurrimos a una fuente completamente distinta 
y a una disciplina aparentemente ajena a esta 
discusión.  La disciplina es la teoría literaria y 
el autor es Gérard Genette (1982, [1987] 2001).    

Este autor propuso el concepto de paratexto 
(1982, [1987] 2001) como aquello que rodea al 
texto en sí y que lo presenta como tal ante el 
lector, condicionando su recepción porque ofrece 
elementos al lector para anticipar el contenido del 
texto. Refiriéndose a la obra literaria en formato 
impreso como libro, Genette sostiene:

(…) el texto raramente se presenta desnudo, 
sin el refuerzo y acompañamiento de cierto 
número de producciones, verbales o no, como 
el nombre del autor, un título, un prefacio, 
ilustraciones, que no sabemos si debemos 
considerarlas o no como pertenecientes al 
texto, pero que en todo caso lo rodean y lo 
prolongan precisamente por presentarlo, en el 
sentido habitual de la palabra, pero también 
en su sentido más fuerte: por darle presencia, 
por asegurar su existencia en el mundo, su 
recepción y su consumación, bajo la forma 
(al menos en nuestro tiempo) de libro. Este 
acompañamiento, de amplitud y de conducta 
variables, constituye lo que he bautizado, 
conforme al sentido a veces ambiguo de este 
prefijo en francés, el paratexto de la obra. 
(GENETTE, [1987] 2001, p. 7)

Alvarado (1994) retoma a Genette y 
define el paratexto como una guía de lectura, 
es decir, como el conjunto de elementos que 
permiten anticipar el contenido del texto:

Umbral del texto, primer contacto del 
lector con el material impreso, el paratexto 
es un instructivo, una guía de lectura. 
(…) Esto es particularmente evidente en 
el caso de la prensa (…) pero también 
los géneros literarios, científicos o de 
divulgación ofrecen al lector, desde su 
formato, elementos de reconocimiento 
y la oportunidad de formular primeras 

hipótesis sobre el contenido del texto, 
que la lectura, a posteriori, confirmará o 
refutará. (ALVARADO, 1994, p. 2)

Tratándose de textos impresos 
(libros, revistas, gacetas, etc.), los elementos 
paratextuales se refieren a las características 
del formato gráfico que definen a cada tipo 
textual, los elementos gráficos (imágenes, 
ilustraciones) que acompañan al texto, las 
marcas que identifican a la editorial y al autor, 
la fecha de publicación junto con todos aquellos 
textos (prólogos, reseñas, comentarios) que 
refieren a la obra y dan elementos al lector para 
interpretarla. En el texto digital, se conservan 
algunos elementos paratextuales del objeto libro, 
pero aparecen elementos nuevos. Uno de ellos, 
que interesa particularmente en el contexto de 
esta investigación, es la dirección electrónica o 
URL la cual permite anticipar de qué tipo de sitio 
Web se trata: si tiene una institución de respaldo, 
de qué país proviene e, incluso, si es un sitio de 
buena reputación, o por el contrario, un sitio que 
no merece ser consultado.

Los elementos paratextuales tienen un 
carácter anticipatorio con respecto al contenido 
del texto pues permiten que el lector se formule 
hipótesis con respecto a la información, tanto 
en lo relativo a su contenido como a su calidad. 
Es en ese último sentido en el que el paratexto 
puede considerarse importante cuando se trata 
de evaluar la confiabilidad de la información.

La distinción entre elementos textuales y 
paratextuales coincide, de alguna manera, con 
la perspectiva desde la que se ha abordado la 
evaluación de la confiabilidad de la información 
en diversos ámbitos de investigación (psicología, 
comunicación, bibliotecología, educación) 
distinguiendo, al menos, dos elementos básicos: 
la confiabilidad del mensaje (calidad de la 
información, redacción, tipo de argumentación) 
y la confiabilidad de la fuente (autor, editor) 
(HOVLAND; JANIS; KELLEY, 1953). Otros autores 
introducen el medio como tercer elemento a 
evaluar (WATHEN; BURKELL, 2002; FLANAGIN; 
METZGER, 2007; HILLIGOSS; RIEH, 2008). Por 
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medio entienden las formas en que circula la 
información: televisión, Internet, lo impreso. 
Pareciera, entonces, que podemos distinguir entre 
la confiabilidad del mensaje como tal (elementos 
textuales) y la confiabilidad del medio y la 
fuente (elementos paratextuales que permiten 
anticipar la confiabilidad de la información). El 
conjunto de los elementos paratextuales no es 
fácil de establecer en Internet pero consideramos 
que la distinción antedicha contribuye a la 
necesaria discusión teórica sobre las maneras de 
conceptualizar la confiabilidad.

En consecuencia, nos parece pertinente 
mantener la distinción entre criterios de 
evaluación de la confiabilidad referidos al texto, 
mensaje o contenido y criterios de evaluación 
de la confiabilidad referidos al paratexto.

En el diseño de las preguntas de la 
encuesta tuvimos en cuenta estos dos aspectos 
(ver Metodología, donde se describen en estos 
términos los criterios incluidos en la pregunta 14): 

a) valoración de los elementos textuales 
(cómo está escrito, qué tan comprensible es 
para el lector, cómo responde a las necesidades 
de información del que busca, escritura en el 
idioma del país donde se realiza la encuesta o 
en inglés, lengua dominante de la comunidad 
científica internacional);

b) valoración de los elementos 
paratextuales: de qué tipo de sitio se trata 
(educativo, de investigación, enciclopedia, 
o bien blog, revista, comercial); datos de 
identificación (autor, creador del sitio, 
institución de respaldo); fecha de publicación; 
presencia o ausencia de publicidad, imágenes o 
elementos multimedia, junto con características 
tipográficas tales como color, tamaño, tipo de 
fuente elegida.

Metodología

Diseñamos una encuesta en línea, 
denominada TICómetro®. Para desarrollarla 
utilizamos la plataforma Moodle. Ésta es una 
plataforma de código abierto que cuenta con 
un módulo para desarrollar cuestionarios en 

los que el orden en que aparecen las preguntas 
y las opciones de respuesta (imágenes o texto) 
cambia cada vez que se abre el instrumento. 
Por lo tanto, la distribución de las opciones de 
respuesta es diferente para cada entrevistado. Este 
procedimiento de ordenamiento aleatorio distingue 
al presente estudio de todos los otros considerados 
como antecedentes (FLANAGIN; METZGER, 
2011; BRATEN; STROMSO; SALMERÓN, 2011; 
KUBISZEWSKI; NOORDEWIER; COSTANZA, 
2011; TERRA; SÁ, 2012).

Para hacer posible la presentación de 
imágenes de sitios Web se desarrolló un script 
que permite la integración de imágenes como 
opciones de respuesta y su ampliación al dar 
clic sobre cada una.

El TICómetro® se aplicó a 302 jóvenes 
aspirantes a ingresar a la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) en el nivel 
Bachillerato (14 años) y 326 jóvenes en el nivel 
Licenciatura (18 años), pocas semanas antes del 
inicio del año escolar. En total, 628 jóvenes entre 
14 y 18 años. El 86% de la población encuestada 
proviene de escuelas públicas gratuitas. Los 
jóvenes participaron voluntariamente en un 
stand de la Feria de Orientación Educativa que 
anualmente organiza la UNAM para informar 
a los jóvenes acerca de la oferta educativa que 
ofrece. En dicho stand se les proponía conocer 
sus habilidades en el uso de tecnologías de 
información y comunicación obteniendo 
automáticamente un puntaje expresado en 
rangos como principiante, intermedio y experto. 
Había cuatro computadoras con una persona 
disponible para ayudar a cada encuestado, 
en caso necesario. No había límite de tiempo 
para responder. En promedio, cada participante 
contestó en el intervalo de 15 a 20 minutos.

El instrumento consta de cuatro ítems de 
información general: género, edad, nivel educativo 
al que ingresan (bachillerato o licenciatura) 
y tipo de escuela de procedencia (privada o 
pública). Estos ítems aparecieron siempre al inicio 
y en el mismo orden. Luego, los estudiantes 
contestaron 26 preguntas relacionadas con cuatro 
temas: comunicación y colaboración en línea; 
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procesamiento de la información; uso seguro de 
la computadora y de Internet; acceso, selección 
y evaluación de la información. Las 26 preguntas 
aparecieron en diferente orden cada vez que un 
estudiante ingresaba al cuestionario. No solo las 
preguntas sino también las opciones de respuesta 
de cada pregunta aparecían en diferente orden en 
cada intento.

En el presente trabajo sólo se analizarán 
las preguntas 11, 14, 16 y 18 porque son las 
que se enfocan al problema de investigación: 
criterios de evaluación de la confiabilidad de 
sitios de Internet con propósitos de estudio. 

La pregunta 14 (Para seleccionar 
información confiable te fijas en…) reproduce el 
modelo de información declarativa con respuesta 
de opción múltiple. Se solicita al encuestado que 
seleccione de una a tres opciones de una lista de 
criterios para evaluar la confiabilidad.

Opciones de respuesta de la pregunta 14. 
a. Si el URL o dirección es .edu, .gob, o una universidad. 

b. Si trae toda la información que busco. 

c. Si el sitio tiene fotos o imágenes. 

d. Si la información que trae es fácil de entender para mí. 

e. Si el diseño del sitio es atractivo. 

f. Si tiene autor. 

g. Si la fecha en que se publicó la información es reciente. 

h. Si la información está bien redactada. 

La lista de opciones fue construida a 
partir de criterios reportados en la bibliografía 
analizada, datos de entrevistas cualitativas 
previas y la distinción que planteamos entre 
elementos textuales y paratextuales. Para fines 
expositivos mostramos las opciones ordenadas 
según este último criterio:

Si la información que trae es fácil de entender 
para mí (textual)
Si la información está bien redactada (textual)
Si trae toda la información que busco (textual)
Si el diseño es atractivo (paratextual)
Si la fecha en que se publicó la información es 
reciente (paratextual)
Si el URL o dirección electrónica es .edu, .gob o 
de una universidad (paratextual)
Si el sitio tiene fotos o imágenes (paratextual)
Si tiene autor (paratextual)

Las preguntas 11, 16 y 18 son las más 
originales del instrumento. Se trata de tríos 
de imágenes de sitios Web frente a los cuales 
el encuestado debe seleccionar uno o dos. La 
pregunta 11 solicita a los encuestados elegir sitios 
que sirvan para estudiar, sin hacer referencia 
explícita a la confiabilidad. (Figura 1)

Figura 1. Elige un sitio que sirva para estudiar. (Pregunta 11).

Imágenes de tres sitios Web para seleccionar. Cada imagen se agranda al dar clic sobre ella a un tamaño de 800 x 600 pixeles.
Fuente: elaboración propia, basado en el TICómetro® versión 2011.
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Los sitios presentados en esta pregunta 
son Wikipedia, MedlinePlus e Ideas rápidas, con 
la opción “ninguno” como cuarta alternativa. 
Todas las páginas visibles se refieren al mismo 
contenido: las células madre, un contenido que 
no forma parte aún de los contenidos biológicos 
de la educación obligatoria, pero que tiene una 
creciente presencia social por sus aplicaciones 
médicas. Se escogió Wikipedia por ser el sitio 
más consultado entre los entrevistados de 

nuestra investigación previa y porque es un 
sitio que provoca debate con respecto a la 
confiabilidad (KUBISZEWSKI, NOORDEWIER; 
COSTANZA, 2011; FRANCKE; SUNDIN, 2012; 
LIM, 2013; LUCASSEN; SCHRAAGEN, 2013).

MedlinePlus (Figura 2) es una 
enciclopedia virtual de temas médicos publicada 
por la Biblioteca Nacional de Medicina de 
Estados Unidos, reconocida en el ámbito de la 
salud por su información actualizada y rigurosa.

Figura 2 

Imagen del sitio MedlinePlus.
Fuente: captura de pantalla de  www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/stemcells.html (Fecha de consulta: septiembre 2011)

El sitio www.ideasrapidas.org (Figura 
3) es un sitio sin autores declarados y con una 
orientación religiosa que puede observarse en 
el tipo de temáticas que ofrece en su menú 
de temas (doctrina cristiana, misa, confesión, 
infierno, etc.).

Por lo tanto, el contraste se presenta entre 
un sitio popular (Wikipedia), un sitio confiable 
para una comunidad científica (MedlinePlus) 
y un sitio que no cumple con los criterios de 

confiabilidad paratextuales pero que ofrece 
información textual comprensible y práctica.

Las preguntas 16 y 18 plantean 
explícitamente la selección de información 
confiable con respecto a un mismo contenido: 
las momias del antiguo Egipto. Se trata de un 
contenido presente en el currículo de educación 
básica pero que, además, tiene gran popularidad 
entre los niños y jóvenes. Adicionalmente, 
hay que tener en cuenta que en México hay 
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momias naturales encontradas en el Estado 
de Guanajuato, que reciben muchos visitantes 
del país y del extranjero. La pregunta 16 se 
formula así: ¿En qué sitio crees que puedes 
encontrar información confiable? Presenta tres 
opciones de sitios Web en imágenes. Una es de 
un periódico de Egipto publicado en inglés que 
relata una noticia sobre el descubrimiento de 
una momia e incluye tres fotos. (Figura 4). 

Otra es el Museo Británico, de renombre 
internacional, en la sección de su sitio oficial 
dedicada a las momias egipcias, con información 
muy breve en inglés y fotos. (Figura 5). 

Ambos sitios aparecen en inglés para 
indagar qué aspectos evalúan los encuestados 
cuando no pueden comprender fácilmente el 

contenido del texto por estar en otro idioma. 
En este sentido, estos dos sitios dificultan 
considerablemente la evaluación de los aspectos 
textuales. Finalmente, la última opción es el 
popular sitio Yahoo Respuestas (Figura 6), también 
con una pregunta sobre momias egipcias; es bien 
sabido que en este sitio cualquier persona puede 
publicar una pregunta y el público en general 
responde a partir de su experiencia. 

En la pregunta 18 se repite la situación 
de selección de información confiable a partir 
de imágenes con otro grupo de páginas Web: un 
blog (Figura 7), Yahoo Respuestas (el mismo de 
la pregunta anterior) y monografías.com (Figura 
8), un sitio comercial donde se publican tareas 
escolares que los usuarios pueden descargar. 

Figura 3

Imagen del sitio ideasrapidas.org
Fuente: captura de pantalla de  http://www.ideasrapidas.org/celulasmadre.htm  (Fecha de consulta: septiembre 2011)
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Figura 4

Figura5

Imagen del sitio del periódico egipcio Al-Ahram.
Fuente: captura de pantalla de  http://weekly.ahram.org.eg/2006/808/hr2.htm (Fecha de consulta: septiembre 2011)

Imagen del sitio del Museo Británico.
Fuente: captura de pantalla de  http://www.britishmuseum.org/explore/young_explorers/childrens_online_tours/journey_into_the_mummy/journey_into_
the_mummy.aspx (Fecha de consulta: septiembre 2011)
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Figura 6

Imagen del sitio Yahoo Respuesta.
Fuente: captura de pantalla de  http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061208132815AA6EbAO (Fecha de consulta: septiembre 2011)

Figura 7

Imagen del Blog http://momia.wordpress.com/
Fuente: captura de pantalla de  http://momia.wordpress.com/ (Fecha de consulta: septiembre 2011)
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Imagen del sitio monografías.com
http://www.monografias.com/trabajos42/momificacion-egipto/momificacion-egipto.shtml  (Fecha de consulta: septiembre 2011)

Figura 8

Los tres sitios se presentaron con la 
suposición de que elegirían la opción ninguno 
porque carecen de elementos que permitan 
otorgar credibilidad. Los tres están en español, 
con lo cual se da acceso a la evaluación de 
elementos textuales. Con respecto a los datos 
paratextuales, en las tres opciones hay elementos 
para valorar la poca confiabilidad de los sitios 
y, por tanto, de la información que estos 
contienen: el URL, la falta de datos de autor y / o 
institución, la ausencia de fecha de publicación y 
las características del formato gráfico.

Esperábamos que el contraste entre las 
respuestas declarativas y las que aproximan el 
comportamiento a una situación real de toma 
de decisiones nos acercara a la respuesta que 
estamos buscando. 

Resultados

La gráfica 1 muestra los criterios 
elegidos con mayor frecuencia por el total de 
los encuestados para seleccionar información 
confiable, en una situación de opción múltiple 
entre enunciados. La buena redacción aparece 
como el criterio elegido mayoritariamente 
(opción: la información está bien redactada). 
El siguiente criterio por orden de frecuencia 
también es de carácter textual: la información 
es confiable si satisface las necesidades del 
que busca (opción: trae toda la información 
que busco). Le sigue la consideración del URL, 
la fecha de publicación y la localización o 
identificación del autor, todos ellos elementos 
paratextuales. La fecha de publicación 
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posiblemente se vincula con el conocimiento 
que tienen los jóvenes acerca de la inestabilidad 
de las publicaciones en Internet o con la 
constatación diaria de que la información 
se produce y cambia a gran velocidad. La 
localización o identificación del autor quizás 

sea consecuencia de la experiencia de que 
cualquiera puede escribir en Internet y de los 
criterios que predominan en el mundo de los 
textos impresos, en el que el autor es un dato 
importante para decidir la confiabilidad de la 
información consultada.

Gráfica 1. Cantidad de veces que los 628 encuestados seleccionaron cada una de las opciones de la lista de criterios declarativos 
para seleccionar información confiable. (Pregunta 14)

Fuente: elaboración propia, basado en el TICómetro® versión 2011.

Se presentan los datos por orden de 
frecuencia, en números absolutos. No son 
sumables porque cada entrevistado eligió de una 
a tres opciones. Ver anexo 1 donde se muestra 
una de las combinaciones que se presentaron a 
los estudiantes de manera aleatoria.

De los 628 encuestados, sólo 413 
eligieron tres opciones. Con este subconjunto 
analizamos las combinaciones seleccionadas con 
mayor frecuencia. El hecho de que los jóvenes 
pudieran elegir tres de ocho opciones genera 56 
combinaciones posibles. Si cada combinación 
fuera elegida con igual frecuencia, tendríamos 
7.37 alumnos para cada combinación. En nuestra 
muestra, las tres combinaciones más frecuentes 
fueron elegidas por 49, 43 y 41 estudiantes 
respectivamente. Estas frecuencias son relevantes 
por ser siete veces más que la cantidad esperada, 

bajo el esquema de equiprobabilidad en las 
selecciones de cada terna.

La primera combinación, en orden 
de frecuencia, es: la información está bien 
redactada + trae toda la información que busco+ 
la información que trae es fácil de entender 
para mí. Se trata de tres criterios textuales 
que sólo pueden aplicarse mientras se lee la 
información. Le sigue la combinación de las 
siguientes opciones: la información está bien 
redactada +tiene autor + el URL o dirección es 
.edu, .gob, o una universidad. Aquí se combinan 
dos criterios paratextuales con uno textual. 
La tercera combinación de respuestas es: la 
información está bien redactada + trae toda 
la información que busco + la fecha en que se 
publicó la información es reciente, contiene un 
criterio paratextual y dos textuales. 
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Las tres combinaciones más frecuentes 
incluyen un criterio textual vinculado con la 
calidad de la redacción. Aunque no podamos 
inferir con certeza qué entendieron los jóvenes 
encuestados por información bien redactada, 
no cabe duda de que se refieren a aspectos 
específicamente textuales. Adicionalmente, 
dos de las combinaciones más frecuentes 
incorporan otro elemento textual, que incluye 

las expectativas del lector con respecto a la 
información (trae toda la información que 
busco).    

Sin embargo, cuando los encuestados se 
enfrentaron a la situación de elegir un sitio para 
estudiar a partir de las imágenes de los mismos, 
los criterios antes enunciados no siempre 
fueron tenidos en cuenta, como se muestra en 
la gráfica 2.

Gráfica 2. Cantidad de veces que los 628 encuestados seleccionaron cada una de las tres opciones de imágenes de sitios Web 
para estudiar. (Pregunta 11)

Se presentan los datos por orden de 
frecuencia, en números absolutos. No son 
sumables porque cada entrevistado eligió una o 
dos opciones, o bien, la opción Ninguno.

La gráfica 2 muestra que la mayor parte 
de los encuestados (85%) elige Wikipedia. La 
diferencia de frecuencia de elección con los otros 
dos sitios es notable. Hay poca diferencia entre la 
elección de MedlinePlus y la de ideasrapidas.org 
a pesar de que se trata de sitios muy diferentes 
entre sí en todos los elementos paratextuales y 
textuales. Ideas rápidas, como se puede observar 
en la figura 3, no contiene datos del sitio, del 
autor / creador del mismo, no tiene fecha de 
publicación ni pistas que permitan saber si hay 
alguna institución de respaldo. 

Por el contrario, como puede observarse 
en la figura 2, MedlinePlus es un sitio en el 
que encontramos elementos paratextuales que 
sustentan la confiabilidad de la información: 
es un sitio .gov; está claramente identificado 
como un servicio de la Biblioteca Nacional de 
Medicina de EE.UU, tiene un vínculo a la sección 
Sobre MedlinePlus donde se puede saber quién 
hace el sitio y quién se hace responsable de la 
información así como una sección de contacto 
que permite al lector ponerse en comunicación 
con los desarrolladores del sitio.

La poca diferencia entre la elección 
de MedlinePlus e ideasrapidas.org nos lleva 
a pensar que, en una situación concreta de 
selección frente a la pantalla, los criterios 
declarativos paratextuales no se manifiestan. 

Fuente: elaboración propia, basado en el TICómetro® versión 2011.
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La consigna de la pregunta 11 habla de 
sitios para estudiar sin hacer mención explícita 
a la confiabilidad. En cambio, las preguntas 16 
y 18 se refieren explícitamente a la confiabilidad 

y nos permitirán observar si hay coincidencia o 
discrepancia entre los criterios enunciados y los 
utilizados al elegir sitios con información confiable. 
Las gráficas 3 y 4 presentan los datos obtenidos.
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Gráfica 4. Cantidad de veces que los 628 encuestados seleccionaron cada una de las tres opciones de imágenes de sitios Web 
donde creen que pueden obtener información confiable. (Pregunta 18)

Fuente: elaboración propia, basado en el TICómetro® versión 2011.
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Se presentan los datos por orden de 
frecuencia, en números absolutos. No son 
sumables porque cada entrevistado eligió una o 
dos opciones, o bien, la opción Ninguno.

Es interesante ver que los dos sitios más 
elegidos son el periódico egipcio y el sitio del museo 
británico, ambos con imágenes sobre el mismo 
tema. Ambos están en inglés, lo cual hace muy 

Gráfica 3. Cantidad de veces que los 628 encuestados seleccionaron cada una de las tres opciones de imágenes de sitios Web 
donde creen que pueden obtener información confiable. (Pregunta 16)

Fuente: elaboración propia, basado en el TICómetro® versión 2011.
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difícil el acceso al contenido textual. En el sitio del 
periódico puede observarse la fecha de publicación 
y otros elementos gráficos que indican que se trata 
de un periódico digital, donde es posible encontrar 
noticias (Ver Figura 4). El nombre del museo está 
en inglés pero la palabra es próxima al español; 
las fotografías muestran objetos de exposición 
museográfica y el diseño es consistente con un sitio 
institucional. (Ver Figura 5).

Se presentan los datos por orden de 
frecuencia, en números absolutos. No son 
sumables porque cada entrevistado eligió una o 
dos opciones, o bien, la opción Ninguno.

Finalmente, en la pregunta 18 incluimos 
tres sitios que no cumplen con los criterios de 
confiabilidad, con la hipótesis de que podrían 
elegir la opción Ninguno. Sin bien esta opción fue 
elegida 144 veces, está muy lejos de ser la opción 
mayoritaria. El blog fue elegido 351 veces. La 
página del blog (como todas las otras) se refiere 
al mismo contenido: las momias del antiguo 
Egipto. Está diseñada en uno de los servicios más 
utilizados para la creación de blogs (Wordpress) en 
una plantilla muy común, que le da la apariencia 
de un libro. Título y subtítulo podrían ser de un 
libro pero el texto está redactado en primera 
persona, en forma dialógica (inicia con: Muchas 
gracias a todos por vuestros comentarios de 
felicitación). Solo la similitud de la página con la 
de un libro y el título (Momias del Antiguo Egipto) 
podrían justificar la elección, ya que ninguno de 
los criterios declarados se ponen de manifiesto en 
este blog. (Ver Figura 7).

Con respecto a monografias.com la 
distancia entre los criterios declarados y las 
propiedades de este sitio es enorme. Aunque 
haya recibido 182 preferencias, lo cierto es 
que no debería haber recibido ninguna porque: 
está rodeado de publicidad manifiesta, incluso 
de una oferta para participar en un concurso y 
ganar dólares; no contiene información textual 
a pesar de un título similar al anterior. Por lo 
tanto, ninguno de los criterios declarados pudo 
haber sido utilizado. (Ver Figura 8). Algo similar 
podemos decir con respecto a YahooRespuestas, 
elegido 56 veces.

Esperábamos en esta pregunta 18 tener un 
número considerable de respuestas rechazando 
las opciones ofrecidas. Tenemos apenas 144. Esto 
podría deberse a que los encuestados interpretaron 
esta pregunta como debo elegir una de las opciones 
ofrecidas. Sin embargo, también podemos 
interpretar este resultado, conjuntamente con los 
anteriores, en el sentido de la hipótesis principal: 
los criterios que los jóvenes declaran como 
necesarios para seleccionar información confiable 
no se ponen en juego en todas las situaciones 
donde hay que elegir un sitio.

El análisis de los datos en función del 
tipo de escuela de procedencia y el género no 
arrojó diferencias significativas. Sin embargo, 
aparecen diferencias que merecen ser tomadas 
en cuenta cuando comparamos las respuestas 
de los jóvenes de 14 años, que ingresan al 
bachillerato, con las de los jóvenes de 18 años, 
aspirantes a la licenciatura.

De los 413 estudiantes que eligieron tres 
opciones de respuesta en la pregunta 14 sobre 
criterios para saber cuándo la información es 
confiable, 210 son de licenciatura y 203 de 
bachillerato. Con los totales de cada subconjunto 
calculamos las frecuencias absolutas y relativas de 
selección de las tres combinaciones más elegidas. 
Observamos que las combinaciones más elegidas 
son diferentes en cada grupo de edad. Entre los 
jóvenes de ingreso a la licenciatura la combinación 
más elegida es: la información está bien redactada 
+ tiene autor + el URL o dirección es .edu, .gob, 
o una universidad. La segunda combinación en 
orden de frecuencia es: la fecha en que se publicó 
la información es reciente + tiene autor + el URL 
o dirección es .edu, .gob, o una universidad. La 
tercera es: el URL o dirección es .edu, .gob, o una 
universidad + la información está bien redactada 
+ trae toda la información que busco.

En cada una de estas tres combinaciones 
aparece un criterio paratextual (el análisis del 
sitio a partir del URL o dirección electrónica) 
que pertenece al ámbito digital de manera 
exclusiva. En una de las combinaciones este 
criterio aparece junto a otros dos criterios  
paratextuales: la fecha de publicación y el 
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autor. En las otras dos combinaciones, la 
referencia al URL incluye un criterio textual: la 
buena redacción. 

Tabla 1. Combinaciones más frecuentes de criterios de 
confiabilidad en licenciatura.

Licenciatura Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Redacción, autor, URL, 30 0.14

Fecha, autor, URL 23 0.11

URL, redacción, completud 21 0.10

Frecuencias absolutas y relativas de selección de combinaciones de 
criterios de confiabilidad entre estudiantes de licenciatura. Total = 210
Fuente: elaboración propia, basado en el TICómetro® versión 2011.

Veamos las diferencias con los jóvenes 
de 14 años, de ingreso al bachillerato. En este 
caso las combinaciones son las siguientes:

Tabla 2. Combinaciones más frecuentes de criterios de 
confiabilidad en bachillerato.

Bachillerato Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Redacción, entendible completud 30 0.15

Redacción, completud, fecha 26 0.13

Redacción, autor, URL 13 0.06

Frecuencias absolutas y relativas de selección de combinaciones de 
criterios de confiabilidad entre estudiantes de bachillerato. Total = 203
Fuente: elaboración propia, basado en el TICómetro® versión 2011.

En este grupo todas las combinaciones 
incluyen criterios textuales. En las tres 
combinaciones aparece la buena redacción 
de la información. El criterio paratextual, 
análisis del URL, dominante en el grupo de los 
jóvenes de 18 años, aparece en una sola de las 
combinaciones, la menos frecuente. 

En consecuencia, los jóvenes de mayor 
edad tienden a tener en cuenta aspectos 
paratextuales y los menores se enfocan más hacia 
aspectos textuales. Esto podría indicar que los 
mayores pueden, al menos desde el punto de vista 
declarativo, considerar elementos predictores de 
la confiabilidad de la información, tal como el 
URL. Los más jóvenes se enfocan en elementos 
del texto que demuestran una preocupación por 
el logro de los propósitos lectores (la información 
es entendible, está completa y bien redactada) 
más que por la evaluación de la confiabilidad. 

Nos resta considerar la concordancia o 
discordancia entre el decir y el hacer, es decir, 
entre los criterios que declaran tener en cuenta 
y los que efectivamente utilizan para seleccionar 
un sitio confiable. 

Para verificarlo realizamos un análisis 
de independencia entre dos variables usando la 
expresión propia para la independencia estocástica 
P(A∩B) = P(A)*P(B), donde P es la probabilidad de 
selección de un criterio o de una opción, A es el 
conjunto de ternas o tríos de criterios declarativos 
y B es el conjunto de opciones de imágenes 
de sitios Web. Esto, con el fin de determinar 
la relación entre los criterios declarados en la 
pregunta 14 y la selección de sitios en la pregunta 
18. Esta pregunta, como ya lo mencionamos, se 
diseñó bajo la hipótesis de que elegirían la opción 
ninguno, ya que los sitios propuestos no cumplen 
con los criterios de evaluación de la confiabilidad 
reportados en la literatura e incluidos en las 
opciones de la pregunta 14, de tipo declarativo. 
La tabla 3 muestra, para el grupo de licenciatura, 
el cálculo de la probabilidad de selección de 
cada una de las tres combinaciones de criterios 
declarativos y la probabilidad de selección de 
cada una de las opciones de la pregunta 18:

Tabla 3. Frecuencias relativas de selección de las cuatro opciones de respuesta de la pregunta 18.

Licenciatura Blog Monografías.com Yahoo Ninguno Totales

Redacción, autor, URL, 0.2973 0.0676 0.0000 0.0405 0.4054

Fecha, autor, URL 0.1081 0.0811 0.0135 0.1081 0.3108

URL, redacción, completud 0.1216 0.0405 0.0541 0.0676 0.2838

Totales 0.5270 0.1892 0.0676 0.2162 1.0000

Cálculo de probabilidad de selección de cada terna de criterios de confiabilidad por la probabilidad de selección de cada opción de respuesta para el grupo 

licenciatura. (Total = 210)  Fuente: elaboración propia, basado en el TICómetro® versión 2011.
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Con estos datos verificamos la relación entre 
cada una de estas combinaciones y la respuesta 
ninguno, siendo ésta la mejor respuesta en 
virtud de los criterios de selección de los sitios 
presentados. Esto es lo que muestra la tabla 4.   

Tabla 4. Relación de independencia entre criterios declarativos 
y la opción ninguno en la pregunta 18.

Licenciatura P 
Ninguno P Terna P(Ninguno= 

0.2162)*P(Terna)

Autor, URL, redacción 0.0405 0.4054 0.0877

Fecha, autor, URL 0.1081 0.3108 0.0672

URL, redacción, 
completud 0.0676 0.2838 0.0614

Totales 0.2162 1.0000

Probabilidad de selección de cada terna de criterios de confiabilidad por la 
probabilidad de selección de la opción ninguno en la pregunta 18 para el 
grupo licenciatura. 
Fuente: elaboración propia, basado en el TICómetro® versión 2011.

En la tabla 4 se observa la relación 
entre los criterios declarativos y la selección 

de la opción ninguno. En las dos primeras 
ternas o combinaciones (0.0405 - 0.0877; 
0.1081 – 0.0672) las cifras distan mucho de 
ser semejantes, indicando que tener en cuenta 
los criterios enunciados en las dos primeras 
combinaciones influye en la probabilidad de 
selección de la opción ninguno. En cambio, 
en el caso de la terna tres, los resultados son 
semejantes (0.0676 – 0.0614). Esto podría 
indicar que hay una relación de independencia 
entre este trío de criterios y la selección de la 
opción ninguno.

Veamos qué sucede en el grupo de menor 
edad, los que ingresan al bachillerato. La tabla 
5 muestra el cálculo de la probabilidad de 
selección de cada una de las tres combinaciones 
de criterios declarativos en relación con la 
probabilidad de selección de cada una de las 
opciones de la pregunta 18:

Tabla 5. Frecuencias relativas de selección de las cuatro 
opciones de respuesta de la pregunta 18

Bachillerato Blog Monografías.com Yahoo Ninguno Totales

Entendible, redacción, completud 0.1159 0.1594 0.1014 0.0580 0.4348

Redacción, completud, fecha 0.1739 0.0725 0.0435 0.0870 0.3768

Redacción, autor, URL 0.0580 0.0145 0.0145 0.1014 0.1884

Totales 0.3478 0.2464 0.1594 0.2464 1.0000
 
Cálculo de probabilidad de selección de cada terna de criterios de confiabilidad por la probabilidad de selección de cada opción de respuesta para el grupo 
bachillerato. (Total = 203)
Fuente: elaboración propia, basado en el TICómetro® versión 2011.

Con estos datos procedimos a verificar la 
relación entre cada una de estas combinaciones 

y la respuesta ninguno. Esto es lo que muestra 
la tabla 6.   

Tabla 6. Relación de independencia entre criterios declarativos y la opción ninguno en la pregunta 18

Bachillerato Ninguno Totales P (Ninguno= 0.2464)*P(Terna)

Entendible, redacción, completud 0.0580 0.4348 0.1071

Fecha, redacción, completud 0.0870 0.3768 0.0928

Autor, URL, redacción 0.1014 0.1884 0.0464

Totales 0.2464   

Probabilidad de selección de cada terna de criterios de confiabilidad por la probabilidad de selección de la opción ninguno en la pregunta 18 para el grupo 
bachillerato.  Fuente: elaboración propia, basado en el TICómetro® versión 2011.
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En este grupo de menor edad los resultados 
son diferentes para las tres ternas. Por tanto, no 
hay congruencia entre los criterios declarativos y 
la probabilidad de seleccionar la opción ninguno, 
ya que cualquiera de las ternas de criterios 
declarativos puede influir en la selección de la 
opción ninguno. Podemos confirmar la hipótesis 
de que lo que pueden declarar es diferente de lo 
que pueden tomar en cuenta en un contexto de 
selección de sitios confiables.

Conclusiones

Los datos obtenidos muestran una 
diferencia interesante entre los dos grupos de 
edad (14 y 18 años), diferencia que no aparece 
en otros trabajos publicados (por ejemplo, 
FLANAGIN;  METZGER, 2011).  Los más jóvenes 
hacen referencia a las propiedades que debe 
tener la información textual para ser accesible 
a ellos como lectores: estar bien redactada, ser 
fácil de entender y presentar una información 
completa.  Se trata de criterios propios a la 
información textual, ya sea en pantalla o en 
papel.  Una propiedad específica del medio 
digital que permite anticipar confiabilidad 
antes de empezar a leer (el URL) es tomado 
en cuenta de manera preponderante por los 
jóvenes de mayor edad. Esto podría deberse a 
muchos factores sobre los que solo podemos 
elucubrar. Podría ser que estos jóvenes hayan 
acumulado más tiempo de exploración en 
Internet, que su uso con fines de estudio haya 
sido propiciado durante sus años de educación 
media superior, que considerar las propiedades 
específicas del medio digital les haya resultado 
eficaz en previas ocasiones para ahorrar tiempo 
en la búsqueda de información.  

Sin embargo, la discordancia entre lo 
que los jóvenes declaran y la selección que 
realizan en una situación más próxima a las 
búsquedas reales, es común a los dos grupos 
de edad. Esto sugiere que no basta con indicar 
a los estudiantes que busquen información 
en Internet.  Sería deseable idear situaciones 
didácticas donde los estudiantes se enfrenten a 

problemas que les permitan discutir el tema de la 
confiabilidad y poner en práctica lo que declaran.  
En un medio tan inestable y cambiante como 
Internet, donde la oferta de páginas web y los 
modos de interacción crecen y se transforman 
constantemente, no es posible imaginar una lista 
cerrada de criterios a tener en cuenta.  Más bien, 
hay que aprender a identificar propiedades de la 
información digital que permitan decidir, ahora 
y en el futuro impredecible, si dicha información 
es confiable.    

Esta falta de congruencia entre lo que 
se puede enunciar y lo que efectivamente se 
hace en situaciones concretas debe ser tomada 
en cuenta en la investigación, pues pone en 
cuestión la manera en que se obtienen los datos, 
casi siempre recurriendo a lo que los estudiantes 
declaran y no a lo que efectivamente hacen. Por 
supuesto, no hemos observado a los jóvenes 
haciendo una búsqueda real, con propósitos 
definidos, pero las preguntas analizadas en 
este estudio constituyen lo más próximo que, 
en una situación de encuesta masiva, logramos 
introducir.  Datos preliminares de entrevistas 
que estamos realizando con niños más 
pequeños, de escuela primaria, dejan entrever 
una discordancia entre criterios declarativos 
que, en muchos casos, son la simple repetición 
de informaciones verbales recogidas de otros 
adultos o compañeros (por ejemplo: en la 
Wikipedia no se puede confiar porque cualquiera 
puede escribir allí) y los criterios que ponen en 
práctica cuando hacen una búsqueda efectiva y 
eligen Wikipedia porque siempre aparece entre 
los primeros resultados y ellos nunca pasan de 
la primera página de resultados. Constatar esas 
discrepancias es una cosa; tratar de comprender 
cómo logran justificar lo que finalmente 
deciden es otra cosa. Ese y otros problemas 
de índole cualitativa requieren entrevistas 
semiestructuradas con un número reducido de 
sujetos,  de preferencia en parejas para suscitar 
intercambios de opiniones. 

Consideramos que nuestro trabajo aporta 
datos importantes en la línea de investigación 
sobre la confiabilidad de la información en 
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Internet. En primer lugar, la construcción del 
instrumento de investigación nos permitió 
plantear a los encuestados una situación muy 
cercana a la selección real de sitios confiables 
a través de la presentación de las imágenes de 
pantallas de sitios de Internet. El instrumento 
ideado, el TICómetro®, nos permitió recabar 
datos con muestras relativamente extensas 
que no podrían obtenerse en situaciones 
de observación de individuos que buscan 
información en Internet.

Este instrumento no sustituye a la 
observación y entrevista con jóvenes en 
situación efectiva de búsqueda de información 
y valoración de la misma. De hecho, estamos 
conduciendo ese tipo de entrevistas no solo 
con jóvenes sino también con niños de 9 a 12 
años, ya que la edad de los usuarios de Internet 
disminuye aceleradamente.

Para intentar poner un poco de orden 
en los listados de elementos o factores que 
inciden en la percepción o juicio de credibilidad 
hemos recurrido a la distinción entre lo textual 
y lo paratextual, proveniente de otro campo 
disciplinario (la teoría literaria) y de una época 
pre-informática.  En el análisis de las respuestas 
obtenidas hemos usado esos términos, con las 
necesarias adaptaciones a textos informativos y 
al medio digital.  Es un tema que requiere, sin 
duda, mayor elaboración pero que, en primera 
aproximación, nos permitió encontrar vínculos 
significativos entre ciertas respuestas, sin perder 
las necesarias diferenciaciones. 

Quedan pendientes varias tareas de 
investigación. Mencionaremos apenas dos de 
ellas. Por una parte, disminuir la edad de los 
sujetos entrevistados, adecuando la metodología 
empleada a distintos rangos de edad. Por 
otra parte, casi todas las investigaciones se 
focalizan en la información escrita (con pocas 
excepciones, por ejemplo PERELMAN et al, 
2009). A pesar de las dificultades metodológicas, 
es necesario prestar atención a la gran cantidad 
de información que circula en Internet en 
forma de imágenes (fotos fijas, videos, dibujos 
e híbridos). Esas imágenes también transmiten 
información con fines de estudio, y los criterios 
de confiabilidad que utilizan los estudiantes 
necesitan ser estudiados. 

Los datos que presentamos son 
relevantes también en lo que concierne a la 
enseñanza. La evaluación de la confiabilidad 
de la información presenta un reto para los 
estudiantes, aún en el nivel de la educación 
superior. En especial, constituye un reto difícil 
de resolver en la acción. Aún cuando disponen 
de criterios para la selección de información 
confiable a nivel declarativo, en la acción esos 
criterios pueden competir con requerimientos 
prácticos o con motivaciones singulares. Es 
evidente  la pertinencia de diseñar situaciones 
didácticas que promuevan el desarrollo de uno 
de los quehaceres del lector actual: distinguir 
qué información es confiable en contextos de 
búsqueda en Internet con diferentes propósitos, 
particularmente con fines de estudio.
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Diagnóstico de competências individuais de tutores que 
atuam na modalidade a distância
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Resumo

Neste trabalho, considera-se que a educação a distância (EaD) tem 
representado papel imprescindível à aquisição de competências por 
parte de aprendizes nos cenários nacional e internacional. O papel 
dos tutores é estratégico à sua efetividade, especialmente no que 
tange a competências técnicas, relativas ao uso do ambiente virtual 
de aprendizagem (AVA), e comportamentais, estimulando o aprendiz 
a se comprometer e a não evadir. O presente trabalho teve como 
objetivo geral diagnosticar, empiricamente, competências individuais 
(técnicas e comportamentais) necessárias ao desempenho efetivo da 
função de tutor no ensino a distância no âmbito da Universidade 
Aberta do Brasil (UAB). Por meio de dois estudos, foi realizada 
triangulação de dados, que envolveu fase qualitativa, composta 
por análise documental, entrevistas e grupos de foco (Estudo 1), e 
fase quantitativa, com aplicação de questionário fechado (Estudo 
2). O tratamento dos dados qualitativos foi feito por análise de 
conteúdo, e dos dados quantitativos, por meio de análise estatística. 
A amostra (N=200) foi predominantemente feminina, atuando há 
pelo menos dois anos com tutoria. Os resultados apontaram baixas 
lacunas de competência, o que indica que as atividades de captação, 
treinamento e desenvolvimento de competências provavelmente 
têm sido realizadas de forma condizente com as necessidades 
das atribuições dos tutores. Sugere-se, para pesquisas futuras, a 
investigação com maior número de participantes, de modo a 
permitir análises estatísticas mais complexas.
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Abstract 

Distance education (DE) has played a key role in the acquisition of 
competences by students in the national and international scene. 
Tutors have strategic importance to the effectiveness of distance 
education, especially when it comes to technical competences related 
to the use of the virtual learning environment (VLE), and behavioral 
competences, which encourage the learner to engage and not to drop 
out. This study aims to empirically diagnose the individual 
technical and behavioral competences required tutors’ effective 
performance in the context of  Universidade Aberta do Brasil (UAB 
- Open University of Brazil). Two studies were conducted using 
data triangulation. Study 1 was qualitative and involved document 
analysis, interviews and focus groups. In the Study 1, we conducted 
content analysis. For the data generated by Study 2, which was 
quantitative and used a questionnaire, we did statistical analysis. 
The sample (N = 200) consisted predominantly of female subjects, 
who had been tutoring for at least two years. Results have shown 
low competency gaps, indicating that the  activities of recruitment, 
training and competency development have probably been carried 
out in accordance with the requirements of the duties of tutors. For 
further research, we suggest investigations are conducted with higher 
number of subjects so as to allow more complex statistical analysis.
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 Introdução

O advento e a consolidação de novas 
tecnologias de informação e comunicação 
vêm estabelecendo novos padrões na maneira 
como as pessoas adquirem conhecimento. Nesse 
contexto, a recondução do processo de ensino-
-aprendizagem a plataformas virtualizadas já é 
realidade (CAVANAUGH; et. al., 2004). 

O ensino a distância, nesse cenário, vem 
se tornando alternativa contumaz para o maior 
alcance de aprendizes em todo o território global, 
rompendo-se fronteiras de tempo e espaço 
(SETZER; LEWIS, 2005; WATSON; WINOGRAD; 
KALMON, 2004). Comunidades virtuais de 
aprendizagem vêm, a cada dia, institucionalizando-
-se como perspectiva pedagógica para a aquisição 
de competências. A organização escolar e o 
processo educativo tendem a ser facilitados pelo 
uso de recursos audiovisuais, pela possibilidade 
do estudante aperfeiçoar-se, ainda mais, em 
algum conteúdo de interesse, pela sincronicidade 
da aprendizagem, enfim, por novas possibilidades 
que caracterizam a chamada aprendizagem 
móvel, como aquelas debatidas por Barbour 
e Reeves (2009) e consideradas por Kukulska-
Hulme, Traxler e Pettit (2007) no contexto atual 
do ensino a distância.

Revisões recentes (ABBAD, 2007; 
ABBAD; ZERBINI; SOUZA, 2010; BARBOUR; 
REEVES, 2009; RUSSELL, 2006; RICE, 2006; 
KUKULSKA-HULME; SHIELD, 2008) apontam a 
aprendizagem na modalidade a distância como 
aberta, ao longo da vida e com a premissa de 
educação adulta permanente. Abbad, Zerbini 
e Souza (2010) e Kukulska-Hulme, Traxler 
e Pettit (2007) consideram que o método de 
aprendizagem a distância tem sido aplicado 
de modo síncrono e assíncrono, com a 
disponibilização de hipertextos e materiais para 
todos os participantes, os quais são, geralmente, 
separados geograficamente uns dos outros. 
Aspectos tais como características instrucionais 
dos cursos ofertados, situações e recursos de 
ensino-aprendizagem, interatividade e suporte 

à aprendizagem são cruciais à efetividade 
dessas ações aprendizes (BELLONI, 2006). 

Seguindo a tendência contemporânea 
de incentivo à educação a distância (EaD), 
o governo federal brasileiro promulgou, por 
meio do Ministério da Educação, o decreto nº 
5.800/2006, instituindo o sistema Universidade 
Aberta do Brasil (UAB), que tem como objetivo 
principal a expansão do acesso à educação 
superior em todo o território nacional, por meio 
da educação a distância (BRASIL, 2006). Em uma 
pesquisa empírica recente, Nunes e Sales (2013) 
já retratam componentes estruturantes da UAB 
e sua inserção no cenário educacional nacional.

A UAB foi planejada com a ideia de 
prover expansão pública da educação superior, 
considerando os processos de democratização 
e acesso e visando ao aperfeiçoamento dos 
processos de gestão das instituições de ensino 
superior. E, ainda, com o propósito de consolidar 
sua expansão em consonância com as propostas 
educacionais dos estados e municípios. A UAB 
tem grande inserção geográfica nacional, 
e o estudo do efeito das ações aprendizes 
desenvolvidas em seu âmbito tem grande 
relevância social, acadêmica e prática.

Aspecto imprescindível, também, para 
o alcance efetivo da aprendizagem a distância 
refere-se ao papel desempenhado pelo tutor. 
O tutor representa a figura do ator social que 
provê suporte e apoio contínuo ao aprendiz 
(BARBOUR; COOZE, 2004; FORMIGA, 2009). 
No sistema UAB, existe a figura do tutor nas 
modalidades presencial e a distância. Sua 
importância é essencial para a consolidação da 
aprendizagem tanto no que se refere a aspectos 
técnicos (desenvolver conteúdos ou tirar 
dúvidas, monitorar o progresso acadêmico do 
estudante) quanto motivacionais (principalmente 
estimulando o aprendiz a não evadir). 

Os tutores, assim, têm importância tática 
na aprendizagem a distância. No entanto, 
não existem estudos científicos publicados 
até o momento acerca do perfil diagnóstico 
de suas competências necessárias, ou mesmo 
que identifiquem lacunas de competências 
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relativas à execução de suas funções (GREEN, 
ALEJANDRO, BROWN, 2009; MATTAR, 2012; 
SIMONE, 2006). Não se verifica literatura 
sobre competências humanas aplicadas ao 
estabelecimento do perfil diagnóstico do 
tutor que atua a distância, literatura essa 
que certamente traria grandes benefícios, 
especialmente para a identificação de gaps 
(lacunas) de conhecimentos e habilidades que 
poderiam otimizar ainda mais sua atuação. 

Isto posto, o presente trabalho objetiva 
diagnosticar empiricamente competências 
individuais (técnicas e comportamentais) 
necessárias ao desempenho efetivo da função 
de tutor no ensino a distância no âmbito da 
Universidade Aberta do Brasil (UAB). Objetiva 
especificamente mapear as competências 
individuais (técnicas e comportamentais) de 
tutores no âmbito da UAB, bem como identificar 
os graus de domínio e de importância atribuídos 
a suas competências e, ainda, calcular o gap 
ou lacuna verificada entre a importância e o 
domínio de suas competências individuais 
(técnicas e comportamentais) esperadas e as 
atuais. O mapeamento é compreendido aqui 
como o procedimento metodológico para 
identificar e inventariar as competências 
individuais existentes na organização. O 
diagnóstico, por sua vez, será definido como 
o resultado do mapeamento, pelo qual se pode 
identificar o gap de competências existente.

Referencial teórico

O conceito de competência, ao longo 
de sua evolução, é considerado multifacetado 
e tipificado em torno de abordagens variadas 
(BRANDÃO;  et. al. 2012; SANTOS; COELHO 
JR.; FAIAD, 2011). A competência tem 
sido tradicionalmente descrita como um 
comportamento esperado de um indivíduo 
frente a uma situação de trabalho, associando-
se assim ao conceito de desempenho (CATANO; 
DARR; CAMPBELL, 2007). Brandão e Bahry 
(2005) e Bruno-Faria e Brandão (2003) 
entendem competência como uma interação 

entre conhecimentos, habilidades e atitudes 
que se dá de forma sinérgica, levando a uma 
determinada expressão de desempenho em um 
contexto de trabalho. 

A apropriação do termo competência pela 
literatura de administração começou apenas na 
década de 1970 com o trabalho de McLelland 
(FLEURY; FLEURY, 2001). Segundo proponentes 
dessa linha, tal termo significava um conjunto 
de qualificações que um indivíduo possui, o 
qual confere a ele um desempenho dito superior 
no trabalho ou, ainda, que tornava a pessoa 
capaz de executar certa função (CAMPION; et 
al., 2011; SANTOS; COELHO JR.; FAIAD, 2011). 

Ao longo dos anos 1980 e 1990, percebeu-
-se a ascensão de uma escola de estudiosos 
europeus que veio a contestar a visão dos autores 
norte-americanos, que percebiam competência 
como estoque de qualificações. Segundo Le Boterf 
(2003), o simples fato de possuir um conjunto 
de conhecimentos e habilidades não confere 
a um indivíduo a capacidade de agir da forma 
correta no momento certo. Ou seja, de pouco 
valeria possuir uma qualificação se não estivesse 
disponível também ao trabalhador a capacidade 
de colocá-la em prática da forma esperada, 
mobilizando suas qualificações para a consecução 
de objetivos de trabalho (FLEURY; FLEURY, 2001; 
LE BOTERF, 2003). Amaro (2008) acrescenta, 
ainda, que as experiências e conhecimentos 
adquiridos ao longo da vida do trabalhador não 
poderiam ser consideradas competências se não 
fossem colocadas em prática.  

Zarifian (2001), por sua vez, ressalta a 
importância da tomada de iniciativa e do senso 
de responsabilidade do profissional frente a 
situações de trabalho para o entendimento do 
conceito de competência. Percebe-se, portanto, 
a defesa da tese de que a competência deve 
ser associada a um desempenho verificável no 
ambiente de trabalho, até mesmo para que ela 
possa ser mensurada e avaliada. 

A competência é entendida nessa linha, 
portanto, como um comportamento expressado 
por uma pessoa frente a uma situação de 
trabalho (COELHO JR; et al., 2013). Os mesmos 
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autores lembram, entretanto, que a expressão 
da competência envolve mobilização de saberes 
adquiridos ao longo do tempo, o que já permite 
a percepção da importância dos conhecimentos, 
habilidades e atitudes na formação profissional. 
Em linha semelhantemente voltada para a 
expressão comportamental, a competência 
pode ser definida como “o ‘tomar iniciativa’ e o 
‘assumir responsabilidade’ do indivíduo diante de 
situações profissionais com as quais se depara” 
(ZARIFIAN, 2001).

Para fins deste trabalho, a competência 
será entendida como a interação sinérgica 
entre conhecimentos, habilidades e atitudes, 
expressa por meio de ações verificáveis 
ou comportamentos tangíveis por meio de 
desempenho em contexto de trabalho (BRUNO-
FARIA; BRANDÃO, 2003). Será dada ênfase à 
abordagem multicriterial da competência, em 
que a mesma deverá ser passível de verificação 
por meio da sua expressão no desempenho dos 
tutores, numa perspectiva funcionalista. Essa 
verificação é possível dada a atribuição de 
condições e critérios para cada competência em 
termos de resultados esperados no trabalho.

Além desse conceito geral de competên-
cia, será relevante também neste trabalho a dis-
tinção entre competências técnicas e comporta-
mentais. Competências técnicas são aquelas cuja 
expressão se deriva de conhecimentos e habili-
dades específicas de uma função, enquanto as 
competências comportamentais são aquelas ba-
seadas em habilidades mais transversais e atitu-
des. As técnicas são consideradas competências 
proximais ao cargo, por se relacionarem com 
mais proximidade a características técnicas das 
funções do empregado. As comportamentais são 
consideradas proximais à pessoa (ou distais ao 
cargo), por expressarem características mais in-
trinsecamente relacionadas à pessoa que ocupa a 
função na organização. 

O aferimento de tais competências 
será feito pelo método do mapeamento de 
competências. Essa ferramenta consiste em 
etapa fundamental da gestão por competências, 
pois nela será identificado o gap, ou lacuna, de 

competências (BRANDÃO; BAHRY, 2005). Essa 
lacuna representa a diferença existente entre 
as competências atualmente presentes junto 
aos tutores que serão pesquisados e aquelas 
que idealmente deveriam existir. Outra forma 
de se pensar na lacuna de competências é 
associando-a à necessidade de treinamento, em 
que a diferença entre uma condição desejada e 
uma condição real fornece  o insumo necessário 
à ação instrucional. 

Brandão e Bahry (2005) diferenciam 
o mapeamento em três grandes etapas: 
“identificar as competências necessárias”;  
“inventariar as competências existentes”;  e 
“mapear o gap de competências e planejar 
captação e/ou desenvolvimento”. Para fins 
deste paper, entender-se-á mapeamento como 
o processo de identificação das competências 
necessárias à execução das funções e elaboração 
do inventário das competências existentes. Por 
diagnóstico, entende-se o resultado da aplicação 
do mapeamento, expresso pela identificação do 
gap de competências.

Considera-se aqui que o mapeamento 
de competências consiste na identificação e na 
operacionalização das competências, no nível 
individual, existentes na Organização UAB. O 
agente de análise em investigação são os tutores. 

A metodologia para o mapeamento 
de competências consiste de etapas que se 
complementam, de forma que o produto 
de uma fase serve de subsídio para a fase 
subsequente. No presente trabalho, a coleta 
de informações para fins do cálculo do gap 
se dará pela autoavaliação, já que os próprios 
tutores indicarão o domínio e a importância das 
competências avaliadas.

Procedimentos metodológicos

O presente estudo é tipificado como 
exploratório-descritivo, com delineamento 
correlacional e baseado na triangulação 
metodológica. Quanto à abordagem de análise, 
o estudo é qualitativo e quantitativo. Em sua 
fase inicial, foi predominantemente qualitativo 
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(Estudo 1), já que buscou, por meio de análise 
de conteúdo de entrevistas semiestruturadas e 
grupos de foco junto a tutores do sistema UAB, 
extrair informações acerca do objeto estudado. 
Tais informações foram extraídas visando à 
elaboração de questionário totalmente estruturado, 
que foi utilizado na fase quantitativa (Estudo 
2), de mapeamento de competências técnicas e 
comportamentais e efeitos correlacionais entre 
elas e variáveis sociodemográficas. O recorte da 
pesquisa foi transversal. 

Caracterização do sistema UAB

A Universidade Aberta do Brasil foi 
instituída pelo decreto presidencial no.  5.800 
de 2006. É um sistema que se propõe a expandir 
a oferta e o acesso a cursos de ensino superior 
em todo o país. Segundo dados do sítio oficial 
da UAB, desde sua criação, em 2006, até o 
ano de 2009, o sistema já contava com pelo 
menos 88 instituições filiadas, com 557 polos 
de apoio presencial instalados, atendendo mais 
de 187.000 vagas (UAB, 2012). 

O sistema UAB está voltado para a 
promoção da democracia no acesso à educação 
superior e para a melhoria da qualidade da 
educação no país de um modo geral. Um dos atores 
centrais no processo de ensino e aprendizagem a 
distância é o tutor. O Manual para Tutores da UAB 
(2011) traz em seu texto as principais atribuições 
inerentes ao exercício do cargo de tutor. Entre 
elas, destacam-se: a mediação da comunicação e 
colaboração entre discentes e docentes; o apoio 
ao professor no desenvolvimento de atividades de 
ensino; a participação na avaliação dos alunos; 
e a comunicação constante com os discentes. 
O manual destaca, ainda, a responsabilidade 
social imbuída no papel do tutor, tendo como 
compromisso a democratização e a facilitação do 
acesso ao ensino. 

O manual descreve também os papéis 
que os tutores devem desempenhar na EaD, 
entre os quais se destaca aquele de ser o 
principal elo entre o professor e o aluno, além 
de ser uma peça-chave na comunicação com 

os polos (tutores presenciais e coordenadores). 
Essa atribuição se desdobra em uma série de 
funções. O tutor é responsável por intermediar 
a relação professor-aluno, além de mediar 
discussões entre discentes no ambiente virtual 
de aprendizagem (AVA) e responder a eventuais 
dúvidas de alunos acerca do conteúdo 
ministrado.  Desse modo, requer-se que o 
tutor entre no AVA com uma periodicidade 
determinada, a fim de atender as demandas dos 
alunos. Outro papel crucial do tutor é o auxílio 
no processo de avaliação dos alunos.  

Perfil dos participantes

A Associação Nacional dos Tutores da 
Educação a Distância estima que, até o ano de 
2012, havia aproximadamente 50 mil tutores 
a distância no Brasil. Devido à dificuldade 
de se obter uma amostra estratificada dessa 
população, optou-se por realizar amostragem 
por acessibilidade e conveniência. Dessa forma, 
participaram dos dois estudos tutores vinculados 
à oferta de cursos de graduação e pós-graduação 
pelo sistema UAB em cursos da Universidade de 
Brasília e também de fora de Brasília. 

Mais especificamente, no Estudo 1, os 
participantes foram tutores provenientes quase 
em sua totalidade do curso de administração 
pública a distância da Universidade de Brasília. 
No Estudo 2, houve maior variabilidade na 
composição dos tutores, obtendo-se uma 
amostra em abrangência nacional, como será 
relatado a seguir. 

Estudo 1 –  Etapa qualitativa

Inicialmente, foi realizada análise dos 
documentos relativos à criação e estruturação 
da Universidade Aberta do Brasil, visando a 
obter, a partir de seus objetivos estratégicos, 
uma noção inicial das competências de seus 
atores sociais esperadas para a consecução de 
seus objetivos e missão.

Posteriormente à análise documental, 
foram realizadas entrevistas individuais e 
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em grupo junto a tutores do sistema UAB/
UnB, de modo a identificar qual era o corpo 
de competências técnicas e comportamentais 
necessárias às suas atribuições. Foram 
realizadas, ao todo, 17 entrevistas individuais. 

Além das entrevistas, foram feitos dois 
grupos focais (N=13) com tutores que estavam 
em processo seletivo para a posição de tutoria 
a distância no curso de administração pública 
a distância, oferecido pela Universidade de 
Brasília em parceria com a UAB. A amostragem, 
nessa etapa, portanto, foi construída de 
forma não-probabilística por conveniência, 
já que apenas tutores vinculados à referida 
universidade foram entrevistados. 

As entrevistas e grupos focais tiveram 
por finalidade a identificação das competências 
técnicas e comportamentais necessárias à 
função tutor de educação a distância, segundo 
a ótica de ocupantes da função, como sugerido 
por Brandão e Bahry (2005). Tanto as entrevistas 
quantos os grupos focais tiveram roteiro 
semiestruturado. O grupo focal teve como 
vantagem o alcance de vários indivíduos em 
uma única oportunidade, o que só enriqueceu 
a coleta de dados.

As competências relatadas pelos tutores 
foram analisadas e aperfeiçoadas, em termos 
de sua construção ou redação, conforme as 
recomendações de Brandão e Bahry (2005). As 
competências extraídas durante as entrevistas 
e grupos focais expressariam determinado 
comportamento esperado, indicando o que o 
tutor deveria fazer em face de uma determinada 
situação no trabalho. Descreveram-se as 
competências em formato de um verbo que 
exprime um comportamento executado sob um 
critério, e seguindo uma determinada condição 
(BRANDÃO; BAHRY, 2005; BRANDÃO, 2009).

Efetuou-se validação semântica e por 
juízes das competências identificadas junto 
a três representantes do quadro de apoio 
pedagógico que atuavam na Organização UAB/
UnB, bem como junto a tutores da própria 
Universidade de Brasília. Após essas validações, 
as competências foram agrupadas no formato 

de um instrumento totalmente estruturado, em 
que cada competência ficou associada a uma 
escala de importância (de 1, nada importante 
para o meu desempenho, até 5, competência 
imprescindível) e domínio (de 1, não possuo tal 
competência, até 5, possuo grau de expertise 
nessa competência). Esse instrumento deu a 
base para o Estudo 2. 

Estudo 2 – Etapa quantitativa

A primeira versão do instrumento 
continha 120 afirmativas, sendo 64 
competências técnicas e 56 comportamentais. 
Os questionários formados pelas competências 
enumeradas na etapa qualitativa foram 
enviados eletronicamente. Os questionários 
digitais foram confeccionados na plataforma 
Google Docs e enviados a tutores de diversos 
cursos vinculados à UAB/UnB. 

Após a identificação do baixo número de 
respondentes 15 dias depois do início da coleta 
de dados, optou-se por reduzir a quantidade 
de itens do questionário para 70 competências, 
35 técnicas e 35 comportamentais. Para a 
formulação do novo questionário, foram 
consideradas as 35 competências com maiores 
médias de importância dentre técnicas e 
comportamentais, segundo os respondentes 
que haviam participado até então. Após 
a reformulação, o link para resposta do 
questionário foi reenviado a coordenadores de 
tutorias de outras universidades e reenviado 
às coordenações da UAB, a fim de que o 
repassassem a seu quadro de tutores.

Inicialmente, almejava-se ter como 
população apenas os tutores dos cursos da 
UAB vinculados a cursos de graduação e 
pós da Universidade de Brasília. Todavia, 
devido ao baixo número de respondentes 
mesmo após a redução do número de itens, os 
envios passaram a abranger tutores de outras 
instituições de ensino superior (IES), inclusive 
instituições privadas não vinculadas ao sistema 
UAB. Acredita-se que essa decisão, de variar o 
compósito amostral, não afetou os objetivos 
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da pesquisa, uma vez que as competências 
individuais necessárias à ideal execução das 
funções da tutoria são transversais e não se 
limitam a um determinado contexto ou sistema 
de educação a distância. São competências 
tidas como aplicáveis a qualquer tipo de tutoria 
na modalidade a distância. 

Ressalta-se que a questão central deste 
trabalho consistiu em avaliar competências 
de tutores, inclusive sobre o uso de novas 
tecnologias informacionais e de comunicação. 
Avalia-se que o uso do questionário on-line 
pode ter inserido um viés no sentido de que 
participasse somente quem tinha experiência 
com o sistema computacional usado, reduzindo 
a variabilidade junto a tutores que, por exemplo, 
não dominavam plenamente a ferramenta. Isso, 
no entanto, não trouxe grandes implicações, 
dada a grande participação de tutores pelo Brasil. 

Isso considerado, os questionários 
reformulados foram enviados por e-mail para 
tutores de todo o Brasil. Para tal, os coordenadores 
de tutoria de diversos departamentos de EaD de 
universidades por todo o país foram contatados 
e solicitados a repassarem o questionário a seus 
tutores. As respostas alimentaram uma planilha 
no Google Docs e, posteriormente, foram objeto 
de análise no software Excel. 

Perfil de participantes – Estudo 2

Dentre os 200 casos válidos, verificou-
-se que os respondentes eram relativamente 
jovens, a maioria mulheres (65%) e residentes 
na região nordeste (46%). Quanto aos cursos 
de formação, os dados demonstram que a 
maioria dos tutores respondentes têm formação 
na área de humanas (63%). A grande maioria 
dos tutores (84.5%) exerce outra atividade 
profissional ou acadêmica além da tutoria. Isso 
permite deduzir que muitos dos participantes 
têm a atuação na educação a distância como 
algo complementar às suas atividades, não 
sendo possível, entretanto, definir se a EaD 
corresponde à atividade principal ou não entre 
seus afazeres.

A maioria dos respondentes tem dois anos 
ou menos de atuação na tutoria (60% do total). 
Identificou-se ainda que 187 indivíduos, ou 93.5% 
dos respondentes, teve algum tipo de treinamento 
para atuar como tutor na EaD. Isso demonstra 
que há um esforço por parte das coordenações 
dos cursos no sentido de preparar o indivíduo 
para exercer essa função. Contudo, não é possível 
determinar, por esse dado isolado, se as atividades 
de treinamento foram, de fato, adequadas às 
atribuições e às necessidades dos tutores ou não. 
A identificação do gap de competências, que é 
um dos objetivos deste trabalho, fornece subsídios 
para esclarecer essa questão.

O perfil demográfico dos participantes 
(N=200) pode ser visualizado na Tabela 1.

Procedimentos de análise de dados – Estudo 2

Foram usadas média, desvio padrão, 
frequência e correlação. A análise de correlação 
realizada foi por meio do rho de Spearman, 
pelo fato de não exigir dados paramétricos, 
distribuição normal ou nenhum outro tipo 
específico de distribuição amostral (TRIOLA, 
2007). Para a classificação da força da 
correlação, foi utilizada a escala proposta por 
Hair Jr., Anderson, Tatham e Black (2005): 0,01 
a 0,2 – leve; 0,21 a 0,4 – pequena; 0,41 a 0,7 – 
moderada; 0,71 a 0,9 – alta; e 0,91 a 1,0 – forte.

Finalmente, o cálculo da lacuna, ou gap 
de competência, foi feito com base na fórmula 
proposta por Brandão (2012), que segue:

Em que:
N  necessidade de capacitação;
I   importância média atribuída a cada 

competência;
D  domínio médio atribuído a cada 

competência.
Neste trabalho, portanto, entender-

se-á necessidade de capacitação (N) como 
sendo o gap de competências. Foram 
calculados os escores médios para fins de 
aplicação na fórmula. Para a interpretação 

N = I (5-D)
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Tabela 1 – Perfil dos participantes do Estudo 2

VARIÁVEL F % VARIÁVEL F %

Gênero   Tempo de Atuação Como Tutor   

Masculino 69 34.5 Menos de 6 meses 29 14.5

Feminino 131 65.5 Entre 6 meses e 1 ano 26 13.0

Total 200 100.0 Entre 1 ano e 1 ano e 6 meses 35 17.5

Faixa Etária F % Entre 1 ano e 6 meses e 2 anos 30 15.0

Entre 18 e 25 anos 23 11.5 Entre 2 anos e 2 anos e 6 meses 33 16.5

Entre 26 e 33 anos 81 40.5 Entre 2 anos e 6 meses e 3 anos 15 7.5

Entre 34 e 40 anos 48 24.0 Entre 3 anos e 3 anos e 6 meses 13 6.5

Entre 41 e 47 anos 32 16.0 Entre 3 anos e 6 meses e 4 anos 9 4.5

Entre 48 e 55 anos 13 6.5 Acima de 4 anos 10 5.0

Acima de 56 anos 3 1.5
Total 200 100.0

Total 200 100.0

Está neste momento atuando como 
tutor?

F %
Teve algum tipo de treinamento ou preparação para atuar como 

tutor?
F %

Sim 148 74.0 Sim 187 93.5

Não 52 26.0 Não 13 6.5

Total 200 100.0 Total 200 100.0

Exerce outra atividade além da 
tutoria?

F %
Você acha que o aluno da modalidade a distância realmente 

aprende?
F %

Sim 169 84.5 Sim 188 94.0

Não 31 15.5 Não 12 6.0

Total 200 100.0 Total 200 100.0

Curso de Formação F % Cursos em que já atuou F %

Letras 29 14.5 Administração 44 22.0

Mais de um curso 29 14.5 Mais de um curso 35 17.5

Não respondeu 18 9.0 Letras 28 14.0

Administração 17 8.5 Pedagogia 20 10.0

Pedagogia 15 7.5 Ciências Agrárias 17 8.5

Biologia 13 6.5 Matemática 13 6.5

Matemática 10 5.0 Biologia 12 6.0

Economia 7 3.5 Não Respondeu 8 4.0

Ciências Contábeis 6 3.0 Ciências Contábeis 4 2.0

[...] [...] [...] [...] [...] [...]

Total 200 100.0 Total 200 100.0

Região do Brasil F % Área de Formação F %

Região Centro-Oeste 33 16.5 Humanas 126 63.0

Região Norte 5 2.5 Exatas 28 14.0

Região Nordeste 92 46.0 Biológicas 29 14.5

Região Sul 54 27.0 Humanas, Exatas 14 7.0

Região Sudeste 16 8.0 Humanas, Biológicas 3 1.5

Total 200 100.0 Total 200 100.0

Fonte: Dados da própria pesquisa.
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de N, Brandão (2012) sugere a seguinte 
escala: 

N ≤ 5  pouca ou nenhuma necessidade de 
capacitação;

N ≥ 12  necessidade de capacitação elevada.

Resultados 

Estudo 1

As entrevistas conduzidas por roteiro 
semiestruturado foram a principal base da 
construção das competências que compuseram 
o questionário. Até a 17ª entrevista, houve, de 
maneira geral, consenso entre os entrevistados, de 
modo que, nos últimos encontros, praticamente 
nenhuma nova competência emergiu. 

Nos discursos analisados, muitas vezes 
foi possível retirar duas ou mais competências 
de apenas uma frase ou parágrafo de 
transcrição de entrevista, sendo que, em 
alguns casos, foram extraídas ao mesmo tempo 
competências técnicas e comportamentais. 
Um exemplo é a questão da entrada diária 
no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) 
para sanar dúvidas de alunos e acompanhar 
o desenvolvimento de atividades. Essa tarefa 
envolve aspectos variados da atuação do tutor, 
nos quais se incluem a proficiência técnica na 
operação do AVA, o conhecimento acerca do 
conteúdo ministrado e a responsabilidade do 
tutor com o aluno. O Quadro 1 exemplifica 
o processo de descrição de competências 
técnicas e comportamentais com base nesse 
tipo de discurso.            

Quadro 1 – Exemplos de construção de competências técnicas e comportamentais

Discursos Competências extraídas

- Entrevista 17:

“[...] É importante você ter um bom domínio da matéria, porque geralmente o 
intervalo de tempo que você tem que responder não é muito grande. Se o aluno 
fizer um questionamento hoje e você não responder no máximo amanhã, o aluno 
já começa a ficar bastante impaciente, e, como o material é muito limitado, o 
material de estudo deles é bastante ruim, acaba que você fica sobrecarregado... 
tem muito detalhe que às vezes um bom livro ajuda a esclarecer pro aluno, e 
essa apostila não ajuda.[...]”

6) Acesso o ambiente virtual de aprendizagem diariamente, evitando 
deixar perguntas sem respostas por mais de 24hs
12) Demonstro domínio do conteúdo a ser ministrado, visando a 
melhor responder as dúvidas e questionamentos dos alunos.
3) Tenho a capacidade de aplicar conhecimentos e habilidades 
específicas de acordo com minha área de atuação, zelando pelos 
interesses e necessidades tanto do curso quanto dos alunos.

- Entrevista 05:

“-[...] bom, primeiramente eu tenho que acessar a plataforma diariamente... 
praticamente diariamente, responder às dúvidas dos alunos no prazo máximo 
de 24hs... procurar esclarecer as dúvidas deles, corrigir as atividades... intervir 
nos fóruns né, de forma ativa, de forma que o aluno não se sinta desmotivado, 
ter como se fosse uma “presença à distância”, porque, no EaD, se você não tiver 
uma presença ativa do tutor, você acaba desmotivando o aluno[...]”

16) Identifico, nos fóruns, alunos pouco participativos, visando a 
procurá-los e trazê-los, efetivamente, para a discussão.
20) Oriento o aluno quanto a possíveis dúvidas, fornecendo a 
resposta ou indicando canais pelos quais o aluno poderá obtê-la.
47) Busco proximidade com o aluno, para que este não se sinta 
isolado ou se perceba sozinho

- Entrevista 2:

- “[...] sim, você ensina pro outro as coisas e aprende com ele, então todos têm 
que ter um estímulo a participar desse processo de busca do conhecimento. 
Isso só acontece quando você se sente à vontade, se sente valorizado, você 
tem que formar esse conceito de grupo, tem que ter esse apoio entre eles. Não 
apenas entre os alunos, entre o tutor e os alunos também... Então, além de 
mediar, ainda vai avaliar... Mas o apoio mútuo e essa questão da cordialidade, 
eu sinto que isso depende basicamente da atitude do tutor, especialmente no 
começo do curso, porque todo mundo entrou, tem aquele gelo... O tutor tem 
que ter essa habilidade de quebrar o gelo, formar associações, deixar todos à 
vontade pra participar [...]”

52) Capacidade de manter bom relacionamento interpessoal (sou 
sociável, agindo com tato, ou seja, com habilidade e cautela no 
relacionamento com as pessoas).
54) Capacidade de agir com civilidade, sendo polido e cortês ao 
desempenhar minhas atribuições, tratando o outro com educação 
e respeito.
51) Capacidade de agir com persistência, demonstrando interesse 
e comprometimento com o trabalho (demonstro entusiasmo e 
determinação; cumpro a tarefa, mesmo diante de dificuldades e 
contrariedades).

Fonte: Dados da Pesquisa
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Entre os entrevistados, os temas 
preponderantes foram o domínio de conteúdo 
e motivação do aluno, citados por todos os 
participantes. Quanto às competências técnicas, 
percebeu-se que, além do domínio do conteúdo 
da disciplina que se está tutorando, foram 
considerados fundamentais aspectos relativos à 
operação do ambiente virtual de aprendizagem 
(AVA) e outras ferramentas tecnológicas que 
otimizam a interação com os alunos. Dentre 
as competências comportamentais, além do 
incentivo ao fator motivacional dos alunos, 
percebeu-se um grande valor dado a questões 
como individualização do atendimento, 
cordialidade, empatia, persuasão, capacidade 
de trabalhar em equipe, comprometimento e 
capacidade de planejamento e de organização. 
Nesse ponto, é importante ressaltar que as 
competências comportamentais se ligam 
diretamente a atitudes ou habilidades mais distais, 
que são entendidas como fatores intrínsecos 
ao indivíduo, de ordem afetiva e social, que 
orientam seu comportamento na vida cotidiana 
(BRANDÃO; BORGES-ANDRADE, 2007). 

É possível perceber, pela análise das res-
postas dos entrevistados, uma forte associação das 
competências com o desempenho prático apre-
sentado no exercício de suas funções de tutores. 

De um modo geral, os respondentes 
diziam o que era preciso em termos de 
conhecimentos, habilidades e atitudes (CHAs), 
fazendo constantes associações com as tarefas 
cotidianamente executadas no exercício da 
tutoria.  Esta análise corrobora a tese de que 
as competências devem ser representadas por 
desempenhos perceptivelmente demonstrados 
em situações práticas de tutoria (BRANDÃO; 
BAHRY, 2005; BRUNO-FARIA; BRANDÃO, 
2003; NUNES; SALES, 2013).

Ressalta-se ainda que, durante a 
formulação das competências com base nos 
discursos dos respondentes, foi percebida uma 
divisão no escopo das competências técnicas. 
De modo geral, elas descreviam duas dimensões 
distintas, mas com interação entre si: aspectos 
cognitivos da tutoria, relacionados a fatores 

como conhecimento de conteúdo, materiais de 
aula e didática no ensino; e aspectos funcionais 
da tutoria, ligados a execuções de tarefas 
práticas, como a utilização do AVA e a operação 
de ferramentas tecnológicas.

Estudo 2

Competências referentes à participação 
no ambiente virtual foram aquelas que 
apresentaram maior gap sob a ótica dos tutores 
pesquisados. A intervenção nos fóruns de 
discussão, tarefa imprescindível à ação aprendiz, 
também apresentou índices alarmantes quanto 
a gaps. 

O mapeamento das principais 
competências identificadas pode ser visualizado 
na Tabela 2, que contém as 10 competências com 
maior gap identificado. Optou-se por analisar 
os dados com base na lacuna de competências 
pelo fato dessa informação ser a mais central 
para fins da consecução deste trabalho. 

De modo geral, é possível perceber que 
os gaps identificados foram baixos, estando 
todos abaixo de 5 na escala proposta por 
Brandão (2012). Desse modo, entende-se, pelos 
dados obtidos, que os tutores da EaD estão 
com as competências dentro dos parâmetros 
desejados em termos de domínio, considerando 
sua autoavaliação. Isso sinaliza que as 
atividades de treinamento e desenvolvimento 
dos cursos de EaD parecem estar alinhadas com 
as necessidades dos tutores a distância. Essa 
conclusão torna-se válida ao levar-se em conta 
que o mapeamento não apenas tem a utilidade 
de orientar futuras ações de capacitação 
mas também serve como um mecanismo de 
controle e avaliação de iniciativas pretéritas 
de treinamento e desenvolvimento (MATTAR, 
2012; SIMONE, 2006).

Dentre as 10 competências com maior gap, 
as seis primeiras relacionam-se mais diretamente 
com a intervenção do tutor no AVA, que é o 
principal “local” de atuação do tutor em sua relação 
com os alunos. As altas médias de importância 
ressaltam que o domínio de uso do AVA seria 
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Tabela 2 – Gap de competências 

 Média Desvio Padrão  

C/T Competência Domínio Importância Domínio Importância Gap

T
Monitoro a participação dos alunos no AVA, identificando 

aqueles que participam menos e estimulando-os ao debate.
3.98 4.41 1.065 .822 4.498

T

Intervenho nos fóruns de maneira ativa, fornecendo novos 
questionamentos e observações para que a discussão se 
mantenha interessante aos alunos e, assim, os motive a 

participar.

4.02 4.34 .977 .865 4.253

T
Identifico, nos fóruns, alunos pouco participativos, visando a 

procurá-los e trazê-los, efetivamente, para a discussão.
4.07 4.50 1.018 .789 4.208

T Aplico exercícios aos alunos, corrigindo-os em tempo hábil. 4.09 4.22 1.055 1.056 3.857

T
Intervenho nos fóruns de maneira ativa, para que o aluno 
perceba a presença constante do tutor e, assim, não se 

sinta isolado.
4.15 4.41 .979 .846 3.771

T
Identifico respostas iguais ou semelhantes entre os alunos 
no ambiente virtual de aprendizagem, não permitindo que 
aconteçam cópias de ideias entre eles ou mesmo plágios.

4.21 4.53 1.009 .808 3.597

T
Demonstro capacidade de construir, conjuntamente com 
o aluno, associações entre a teoria e a prática, citando 

exemplos que facilitem a compreensão por parte do aluno.
4.24 4.59 .840 .643 3.488

C
Dou exemplos práticos, relacionando, didaticamente, o 

conteúdo à realidade em que o aluno esta inserido.
4.25 4.56 .888 .754 3.443

T
Demonstro domínio de conhecimento sobre a literatura 
relacionada à disciplina, indicando aos alunos leituras 
complementares e sendo ágil na resolução de dúvidas.

4.27 4.63 .848 .612 3.403

T

Capacidade de autodesenvolvimento (planejo o meu próprio 
desenvolvimento e aperfeiçoamento por meio de ações 
de capacitações, seminários, congressos, dentre outros, 

apresentando um melhoramento contínuo e gradual).

4.25 4.49 .824 .770 3.386

Fonte: Dados da Pesquisa

competência imprescindível para a realização do 
trabalho de tutor. Entretanto, o gap mais elevado 
dessas competências em comparação com as 
demais demonstra que pode haver necessidade 
de treinamento dos conhecimentos e habilidades 
relacionadas a essa tarefa.

Um fator que chama a atenção nos dados 
é que, dentre as 10 competências com maior 
gap, nove são técnicas. Conforme discutido no 
referencial teórico, as competências técnicas 
são aquelas compostas por conhecimentos e 

habilidades, sendo assim proximais ao cargo e 
não ao indivíduo em si (KUKULSKA-HULME; 
SHIELD, 2008). Assim, é possível compreender 
que um maior gap nas competências técnicas 
sugere menor efetividade do desempenho prático 
do tutor, uma vez que tais competências são 
aplicadas diretamente na execução de suas tarefas.

Dentre as competências com menor 
gap, identificaram-se aquelas relacionadas a 
atitudes de cordialidade, humildade, respeito e 
consideração com o aluno. Além disso, estão nesse 
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grupo de competências a capacidade de manter 
boa comunicação verbal e escrita. Com base nos 
dados, portanto, essas competências encontram-se 
adequadas em termos de lacuna entre domínio e 
importância. Além disso, é possível notar baixos 
desvios-padrão de domínio e importância dessas 
competências, o que demonstra homogeneidade 
entre os respondentes.

Por outro lado, o menor gap de compe-
tências comportamentais poderia ser explicado 
por uma provável leniência dos tutores ao res-
ponder o questionário, o que pode caracterizar-
-se como um possível viés da autoavaliação. 
Ou seja, componentes atitudinais como ética, 
responsabilidade, cordialidade e comprometi-
mento, possivelmente por serem socialmente 
desejáveis, receberam altos valores na autoava-
liação de domínio por parte dos respondentes. 

Na Tabela 3, encontram-se destacadas as 
correlações com significância estatística. Entre 
as várias identificadas, destaca-se a correlação 
entre domínio e importância das competências, 
em 0.73, classificada como forte, segundo Hair 
Jr. et al (2005). Para estes autores, os escores 

das correlações podem ser classificados como 
pequenos (0,10 a 0,29), médios (0,30 a 0,49) 
ou grandes (0,50 a 1). O escore obtido neste 
estudo, portanto, é bastante importante para as 
proposições aqui testadas.

Identificou-se que, quanto maior a 
importância atribuída à competência, maior é 
o domínio da mesma. Essa correlação vai ao 
encontro das descobertas de Nunes e Sales 
(2013), no estudo de professores do curso de 
pedagogia da UAB/UECE. 

Outro ponto relevante é que a variável 
“Você acha que o aluno da modalidade a 
distância realmente aprende?” guarda correlação 
negativa com importância e domínio. Na análise 
estatística dos dados, atribuiu-se valor 0 à 
resposta sim e 1 à resposta não. Dessa forma, o 
fato de as correlações serem negativas sinaliza 
que há uma correlação positiva entre “achar 
que o aluno aprende” e atribuir altos valores de 
domínio e importância. Isso leva à percepção de 
que tutores com maior confiança no aprendizado 
do aluno tendem a atribuir maior importância e 
a ter, também, maior domínio de competências.

Tabela 3 – Matriz de Correlações segundo correlação  rho de Spearman
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Escore Fatorial Domínio -         

Escore Fatorial Importância .733** -        

Você acha que o aluno da modalidade a 
distância realmente aprende? 

-.156* -.170* -       

Gênero .171* .071 -.082 -      

Faixa Etária .138 .161* -.045 .057 -     

Tempo de trabalho como tutor: -.034 .027 -.054 -.093 .306** -    

Está, neste momento, atuando como 
tutor?

.227** .155* .042 -.049 .261** .131 -   

Exerce outra atividade além da tutoria? .084 -.011 .066 .049 -.155* -.160* -.065 -  

Teve algum tipo de treinamento ou 
preparação para atuar como tutor?

-.025 -.049 -.067 .106 -.042 -.281** -.018 -.113 -

Fonte: Dados de pesquisa
**. Correlação significante no nível 0.01 (Bicaudal)
*. Correlação significante no nível 0.05 (Bicaudal)
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Conclusões

O presente estudo teve como objetivo 
geral diagnosticar competências individuais 
(técnicas e comportamentais) necessárias ao 
desempenho efetivo da função de tutor no ensino 
a distância. Os objetivos específicos foram: 
mapear as competências individuais (técnicas 
e comportamentais) de tutores no ensino a 
distância no âmbito da UAB; identificar os graus 
de domínio e de importância das competências 
individuais (técnicas e comportamentais) de 
tutores no ensino a distância no âmbito da UAB; 
e identificar o gap ou lacuna existente entre 
a importância e o domínio das competências 
individuais (técnicas e comportamentais) 
esperadas e as atuais de tutores que atuam no 
ensino a distância no âmbito da UAB.

Foram cumpridos todos os objetivos 
propostos, já que foi realizado o mapeamento e 
foram diagnosticadas as lacunas de competências 
individuais dos tutores a distância. Entretanto, 
devido ao baixo número de respondentes 
na fase inicial da coleta quantitativa, foi 
necessário extrapolar os limites da UAB/UnB e 
aplicar o questionário a tutores não vinculados 
ao sistema. Essa mudança metodológica não 
comprometeu os resultados da pesquisa, uma 
vez que as competências necessárias à execução 
ideal do desempenho dos tutores são aplicáveis 
a profissionais que atuam em todas as IES que 
têm programas de EaD. 

No que se refere ao mapeamento, 
verificou-se que os gaps identificados foram 
baixos, indicando que os tutores têm expertise 
em sua atuação. Dentre as competências com 
maior gap, identificou-se a capacidade de 
intervenção do tutor no AVA. Ainda, entre tais 
competências, nove foram de natureza técnica. 
As competências comportamentais parecem 
parcial ou plenamente desenvolvidas entre os 
tutores pesquisados.

Ainda como produto do mapeamento 
realizado, verificou-se, pela análise das médias 
de domínio e importância das competências, 
não haver gap significativo em nenhuma 

delas. Isso indica que, segundo os dados, as 
necessidades de treinamento, desenvolvimento 
e capacitação vêm sendo bem atendidas nos 
cursos em EaD de um modo geral. A avaliação e 
controle de tais atividades são um dos objetivos 
do mapeamento. Portanto, entende-se que 
essa conclusão vai ao encontro das premissas 
básicas do mapeamento de competências.

Outra informação imprescindível é a de 
que há uma forte correlação entre domínio e 
importância das competências. Isso sinaliza 
que os tutores tendem a avaliar esses dois 
parâmetros de forma congruente.

Além disso, deve-se ressaltar, mais uma 
vez, a importância de competências técnicas 
relacionadas ao domínio de uso do AVA e domínio 
de conteúdo ministrado, todas consideradas 
imprescindíveis pelos respondentes. Entre 
as competências comportamentais, notou-se 
grande importância e altos níveis de domínio 
de atitudes relacionadas à boa convivência 
com os alunos. Foi possível perceber também a 
relevância de traços relacionados à cordialidade, 
honestidade e ética. Nesses casos, é importante 
ressaltar que os altos níveis de domínio 
atribuídos podem ser resultado de leniência por 
parte dos respondentes.

Alguns fatores trouxeram limitações 
à pesquisa. O número de respondentes da fase 
quantitativa foi baixo em relação ao número 
de itens do questionário, o que impossibilitou 
a validação do instrumento. Além disso, o fato 
de os participantes da fase qualitativa serem 
provenientes quase em sua totalidade do curso 
de administração a distância da UnB pode ter 
feito com que as respostas fossem representativas 
apenas do curso ao qual eles se filiavam.

A principal limitação quantitativa foi o 
instrumento de cálculo do gap de competências. A 
fórmula proposta por Brandão (2012) baseia-se na 
premissa de que há um intervalo constante entre 
cada uma das respostas da escala tipo Likert (1, 2, 3, 
4 e 5). Nesse tipo de escala contínua, as distâncias 
iguais devem corresponder a quantidades iguais, 
o que é difícil mensurar-se por meio de medidas 
autoperceptuais. Pode-se atribuir significado à 
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diferença entre as medições (números), mas não à 
razão/magnitude entre elas. 

Isto posto, sugere-se, para futuros 
pesquisadores, a construção de um instrumento 
mais fidedigno de cálculo de gap de 
competências, de maneira a permitir uma 
análise confiável dessa variável. Sugere-se, 
ainda, a realização de estudos que aprofundem 
os conhecimentos acerca das atribuições dos 
profissionais de EaD, visando a compreender 
especificamente a realidade dos profissionais 
vinculados à UAB e até mesmo realizando 
comparações destes com aqueles que atuam em 
instituições privadas. 

Sugere-se também que se investiguem 
outras variáveis de nível de pertencimento 
micro ou meso-organizacional, como clima 
organizacional, comprometimento com a tarefa 
e traços ou dimensões de cultura e estrutura 
organizacional que são transversais ao trabalho 
do tutor. Essas variáveis podem moderar as 
relações empíricas obtidas. O aumento do 
número de participantes nos próximos estudos 
é condição importante para a testagem de 
novas estatísticas mais robustas e complexas. 

Características pedagógicas dos cursos a 
distância também precisam ser relevadas ao se 
considerarem futuras pesquisas sobre o tema.

Acredita-se que o presente estudo 
tenha colaborado tanto com o campo teórico 
quanto para a EaD no Brasil. Até a presente 
data, não há estudo científico disponibilizado 
em profundidade sobre as competências 
necessárias à ideal execução das tarefas dos 
tutores a distância, o que atesta a relevância 
desta pesquisa para o campo teórico. Além 
disso, com a crescente importância atribuída 
à EaD como alternativa eficiente e viável de 
democratização do acesso à educação superior 
no Brasil, torna-se cada vez mais importante a 
existência de estudos que venham a colaborar 
com esse campo da educação. 

Em síntese, é premente reafirmar a 
importância de novos estudos tanto na área de 
mapeamento de competências, com criação de 
novos instrumentos e estudos em áreas ainda 
inexploradas, quanto naquela de EaD no Brasil. 
Afinal, essas são áreas em franca expansão, 
carecendo, portanto, de arcabouço teórico para 
guiar suas ações no futuro.
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Olhares e reflexões contemporâneas sobre o triângulo 
sociedade-educação-tecnologias e suas influências no 
ensino das ciências

Carla MoraisI

João PaivaI

Resumo

Quando se combinam termos como sociedade, educação e tecnologias, 
parece destacar-se a ideia de que as tecnologias têm sido associadas 
a algumas das mais expressivas mudanças ocorridas na sociedade 
do século XX e início do século XXI, e têm sido relatadas como 
capazes de influenciar aspetos diversos e significativos da realidade 
social, a ponto de alguns autores dizerem que estamos perante uma 
nova forma de organização da sociedade e do sistema econômico, à 
qual o sistema educativo deveria procurar corresponder, adequando-
-se. Neste artigo, apresentam-se algumas perspetivas e olhares que 
julgamos úteis para alavancar uma reflexão sustentada e projetiva 
sobre o passado, o presente e o futuro das inter-relações entre as 
esferas social, educativa e tecnológica e as possíveis influências 
daí decorrentes para o ensino das ciências. Assim, de forma mais 
descritiva, importa referir que este artigo é constituído por cinco 
tópicos que julgamos relevantes para consubstanciar a reflexão 
sobre a temática em apreço. Começando por apresentar algumas 
considerações sobre a sociedade da informação, a metáfora da rede 
e o potencial coletivo, segue-se um enfoque nas tecnologias e na 
sua relação com as “escolas que aprendem”. Na medida em que 
o letramento digital não se esgota na competência tecnológica, a 
instituição escolar – e os seus agentes – pode assumir um papel 
de mediação entre os desafios da sociedade do conhecimento e as 
novas gerações. Nesse contexto de interdependências múltiplas, 
termina-se o artigo com algumas reflexões sobre a educação em 
ciência, o ensino das ciências e o letramento científico na sociedade 
da informação.
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Perspectives and contemporary reflections on the 
triangle education-technology-society and its influence 
on science teaching

Carla MoraisI

João PaivaI

Abstract
 
When we talk about society, education and technology, it becomes 
clear how technology has been the source of the most expressive 
changes that occurred in the society of the 20th and early 21st 
centuries’ society. Technology has been pointed out as responsible 
for transforming several significant aspects of social reality to 
such an extent that some authors argue that we are facing new 
forms of organization of the economic system and of society, which 
the educational system should seek to match and accommodate. In 
this article, we present different perspectives which we believe can 
be successful in promoting a sustained and projective reflection 
on the past, the present and the future of the interrelationships 
in social, educational and technological spheres and the possible 
effects on science teaching that they entail. The article addresses 
five topics deemed relevant to substantiate the reflection on the 
subject under consideration. We first present some thoughts about 
the information society, the network metaphor and the collective 
potential. We continue with a focus on technology and its relation 
with the “schools that learn”. We then argue that digital literacy 
goes far beyond technological competence and stress how school - 
and its agents - can play a mediating role between the challenges 
of the Knowledge Society and new generations. In this context of 
multiple interlinked dependencies, the article ends with reflections 
on science education, science teaching and scientific literacy in the 
information society.
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A sociedade da informação, a 
metáfora da rede e o potencial 
coletivo

O advento da sociedade da informação 
é muitas vezes apresentado como um 
acontecimento natural, resultante das tendências 
modernizadoras e inovadoras nas sociedades 
ocidentais, cuja alavanca fundamental são as 
tecnologias da informação e comunicação (TIC). 

Como nos adverte Almeida (2000), a 
expressão sociedade de informação, à semelhança 
do conceito de globalização, surge recorrentemente 
nos discursos científicos e nos discursos 
quotidianos para explicar os fenômenos sociais 
em curso, às vezes, sem adquirir um significado 
exato e abrigando conceções reducionistas de 
acordo com as quais a tecnologia per se é capaz 
de transformar as sociedades.

Na generalidade dos discursos e das 
análises, a Sociedade da Informação é descrita 
como um desafio em direção ao qual é suposto 
que todos os cidadãos se mobilizem. Por essa 
razão, os teóricos da Sociedade da Informação 
invocam as escolas e os sistemas educativos 
como parte fundamental do processo de 
mudança ambicionado, i.e., “levar os indivíduos 
a perceber a dimensão das mutações em curso 
e as suas consequências” (AFONSO; ANTUNES, 
2001, p. 7). Se é verdade que a instituição escolar 
repercute as tensões e dilemas atuais, qual será 
o seu papel — e o papel dos seus agentes — na 
transição de uma sociedade industrial para uma 
sociedade do conhecimento? 

No dealbar da sociedade da informação, 
a metáfora da máquina – que nasceu no final 
do século XVIII e se desenvolveu durante a so-
ciedade industrial – já não tem sentido como 
modelo inspirador da educação e da aprendiza-
gem. Tal como nos indica Figueiredo (2002), a 
metáfora da rede parece agora perfilar-se para 
nos inspirar. No passado, a metáfora da má-
quina valorizava o individualismo, a ausência 
de contextos, a rotina, a mecanização, a pas-
sividade. Atualmente, a metáfora da rede va-
loriza a comunidade, a interação, os contextos, 

os processos orgânicos, a geometria variável, a 
complexidade, o fluxo e a mudança. Num am-
biente mecanicista, o “aluno-peça-de-máquina” 
aprendia isolado, inserido numa multidão de 
outros “alunos-peças-de-máquina”, igualmente 
isolados. Embora se amontoasse, com os seus 
iguais, na sala de aula, construía a sua própria 
aprendizagem quase sempre em solidão e em 
solidão era avaliado. Ressalve-se, no entanto, 
que, a despeito da influência predominante de 
modelos de aprendizagem S-R, houve sempre 
concepções concorrentes.1

Voltando aos ambientes em rede, 
os “alunos-nós-de-rede”, membros de 
comunidades, sentem que a construção do seu 
conhecimento é uma aventura coletiva — uma 
aventura onde constroem os seus saberes, mas 
onde contribuem, também, para a construção 
dos saberes dos outros (FIGUEIREDO, 2002).

A evolução rápida das TIC e a emergência 
da sociedade da informação têm estimulado 
reflexões várias, a ponto de se tornar notória, 
segundo alguns autores, a emergência de um 
novo modelo de concepção das sociedades 
contemporâneas. São abundantes os enunciados 
sobre uma nova era resultante da conjugação 
da informática com as telecomunicações, 
destacando e sublinhando a ideia de que a 
prosperidade futura dependerá dos processos de 
manipulação, de transmissão, de armazenamento 
e de controle da informação. A relação, 
porém, entre a tecnologia e a sociedade não é 
unívoca. Como nos diz Castells (1999, p. 25), 
“a tecnologia não determina a sociedade (…) 
a tecnologia é a sociedade, e a sociedade não 
pode ser entendida ou representada sem as suas 
ferramentas tecnológicas.” Recusando, assim, 
qualquer espécie de determinismo tecnológico, 
tanto Castells (2004) como Levy (1997) discutem 

1- Abreu (1999), por exemplo, discute detalhadamente as hipóteses concor-
rentes de tarefa aberta e tarefa fechada, mostrando como diacronicamente 
houve alternativas aos modelos conexionistas e comportamentalistas. Para 
além disso, a máquina (o programa que sinaliza o erro e o sucesso) desem-
penha um papel fulcral nas derivações pedagógicas do comportamentalismo. 
Assim, fica claro que a tecnologia em si mesma não é mais favorável a modelos 
construtivistas do que a outros, refletindo, isso sim, as conceções pedagógicas 
que estão na sua origem e que lhe sucedem na prática. 
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o papel do indivíduo integrante dessa teia 
enquanto agente disseminador da informação.

Para Lévy (1998), os “vencedores” de 
hoje são os que melhor conseguirem mobilizar 
e coordenar os saberes, as inteligências, as ima-
ginações e as vontades. Isto porque, segundo 
esse autor, quanto melhor circular a informa-
ção, mais rapidamente serão avaliadas as de-
cisões, mais se desenvolverão as capacidades 
de iniciativa, de inovação e de reorganização 
e mais competitivas serão as empresas, as re-
giões, os países etc. Sugere ainda que deverá 
ser incentivado o desenvolvimento de processos 
que contribuam para fazer emergir a inteligên-
cia e a imaginação coletiva. Comungando des-
sa perspetiva, Matta (2006) refere que, no seio 
da sociedade atual, é necessário potencializar a 
atividade de criação, de iniciativa, de capaci-
dade para enfrentar o desconhecido e o novo, 
com versatilidade e com trabalho coletivo. A 
relação desejada para uma escola, nesse am-
biente, tende a ser a de grupos de indivíduos 
que interatuem mutuamente na exploração e na 
vivência de experiências relevantes, atendendo 
aos objetivos e às tarefas a realizar, procuran-
do utilizar as TIC como mediadoras de parte 
importante da sua aprendizagem. Negroponte 
(1996) considera que, graças à chegada da in-
formática, o aprender fazendo e o construtivis-
mo tornaram-se abordagens quase obrigatórias. 
Para William Doll Jr. (1998), todo o contexto 
atual tornou mais compreensíveis, aplicáveis 
e desejadas as abordagens pedagógicas ativas, 
construtivistas e experimentais como formas 
privilegiadas de construção do conhecimento, 
ao mesmo tempo que a interação social, o tra-
balho coletivo e as relações do sujeito com o 
ambiente são considerados fatores essenciais 
para uma aprendizagem autêntica voltada para 
a realidade do contexto vivido. Também Sousa 
e Fino (2008) recordam que, há já muito tempo, 
os construtivistas vêm reclamando a natureza 
ativa da cognição. Essa ideia, não contradizen-
do a pertinência da transmissão de informação, 
descarta a hipótese da transmissão de conhe-
cimento, uma vez que o conhecimento é algo 

pessoal, construído pelo sujeito. Por outro lado, 
onde o construtivismo indica o sujeito como 
construtor ativo e argumenta contra modelos 
passivos de aprendizagem, um ponto de vista 
construcionista avança um pouco mais, ao en-
fatizar as construções particulares do indivíduo, 
que são externas e partilhadas. Sobre essa am-
pliação do conceito de construtivismo, escreve 
Papert (1990, p.3): 

Nós entendemos “construcionismo” como 
[uma concepção] integrando, mas indo 
para além do que Piaget chamaria de 
“construtivismo”. A palavra com um t 
expressa a teoria de que o conhecimento é 
construído pelo aprendiz e não fornecido 
pelo professor. A palavra com um c expressa 
ainda a ideia de que isto acontece de forma 
particularmente feliz quando o aprendiz é 
envolvido na construção de algo exterior 
ou pelo menos partilhável… um castelo 
de areia, uma máquina, um programa de 
computador, um livro. Isso conduz-nos a um 
modelo baseado num ciclo de internalização 
do que está fora, depois externalização do 
que está dentro e assim por diante.

De certo modo, Papert (1990) realça a 
possibilidade de refletir sobre as vias pedagógicas 
que se abrem a partir da tecnologia. Cada 
tecnologia expressa (exterioriza) um projeto, 
cuja intencionalidade poderá ser revertida 
(apropriada) pelo aprendiz e expandida, através 
da partilha significativa com os outros. 

Papert (1991, 1993) defende, ainda, que 
são pressupostos da construção do conhecimento: 
a) a aprendizagem situada, profundamente 
mergulhada, e parte do contexto em que decorre; 
b) a negociação social do conhecimento, que é 
o processo pelo qual os aprendizes formam e 
testam as suas construções em diálogo com 
outros indivíduos e com a sociedade em geral; e 
c) a colaboração, que é o elemento indispensável 
para que o conhecimento possa ser negociado 
e testado. Essas posições encontram eco 
simultaneamente no construtivismo e na teoria 
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de Vygotsky (1978) e dão ânimo não apenas à 
reivindicação de métodos ativos de educação, 
mas sobretudo ao papel essencial da interação 
(vertical e horizontal) como suporte essencial dos 
processos de cognição. No entanto, será que a 
tecnologia pode configurar-se como “uma das 
chaves da concretização de um novo paradigma 
educativo, capaz de fazer incrementar os 
vínculos entre os alunos e a comunidade, 
enfatizar a descoberta e a aprendizagem, e de 
fazer caducar a distinção entre aprender dentro 
e fora da escola” (SOUSA; FINO, 2008, p. 25)?

Ora, Paiva et al. (2010) defendem que a 
mudança de paradigma de uma escola meca-
nicista, que encara o saber como fragmentado 
e estanque, para uma escola interdependente e 
global ou, segundo Senge (1990), de “pensa-
mento sistêmico”, pode ser mediada através da 
utilização das TIC. As ferramentas tecnológicas 
disponíveis poderão potenciar a desejável mu-
dança pedagógica nas práticas e nos agentes 
educativos, dentro e fora da escola. 

As tecnologias e as “escolas que 
aprendem”

Senge trouxe da reflexão sociológica e 
econômica novos e grandes desafios para as 
“escolas que aprendem”. A esse autor se deve 
a difusão do conceito learning organizations 
(SENGE, 1990, 2002), que se concretiza na reco-
mendação da prática das suas cinco disciplinas.

As disciplinas são um conjunto de prá-
ticas de aprendizagem, através das quais um 
indivíduo se modifica, desenvolvendo novas 
competências, construindo conhecimentos, vi-
venciando experiências e adquirindo progressi-
vamente diferentes níveis de consciência de si. 
Quando desenvolvidas em conjunto, as discipli-
nas podem ter um impacto significativo e ob-
jetivo sobre o desempenho de cada indivíduo. 

O Quadro 1 sintetiza algumas das princi-
pais ideias que globalmente caracterizam cada 
uma das cinco disciplinas propostas por Peter 
Senge (1990, 1995, 1998, 1999, 2000, 2002, 2005).

Quadro 1 – As cinco disciplinas de Senge

Disciplina Descrição

Primeira disciplina – Mestria Pessoal 
ou Domínio Pessoal

Disciplina que se relaciona com a tomada de consciência e desenvolvimento das nossas capacidades 
para obter aquilo que desejamos para nós. Esta atitude de aprendizagem é um misto de auto e 
heteroconhecimento que pressupõe uma atitude reflexiva, de (re)conhecimento dos limites pessoais, 
das virtudes e desvirtudes de forma a compreender, tanto quanto possível, o todo que somos. 

Segunda disciplina – Modelos 
Mentais

Disciplina que consiste em refletir, esclarecer continuamente e melhorar a imagem que cada um tem 
do mundo, a fim de verificar como moldar atos e decisões. Senge essencialmente propõe que tomemos 
consciência da nossa mundividência, desenvolvendo aptidões de investigação e reflexão, visando a 
alcançar a consciência das atitudes e percepções, tanto nossas como dos outros à nossa volta. 

Terceira disciplina – Visão Partilhada Disciplina que se foca no estabelecimento de objetivos comuns, a partir de uma visão pessoal, que leva 
ao fenômeno muito importante da criação conjunta e do sentido de comprometimento com o grupo.

Quarta disciplina – Aprendizagem 
em Equipe

Disciplina coletiva, que procura transformar as aptidões coletivas ligadas ao pensamento e à 
comunicação, de maneira que grupos de pessoas possam desenvolver inteligência e capacidades 
maiores do que a soma dos talentos individuais.

Quinta disciplina – Pensamento 
Sistémico

Disciplina que se foca no propósito de perceber o mundo como um conjunto integrado de 
acontecimentos e relações. Nesse sentido, é muito importante conhecer bem o todo antes de nele 
fazer qualquer intervenção, pois uma alteração num sistema afeta, necessariamente, a sua globalidade 
e as suas vizinhanças. O pensamento sistémico opõe-se ao pensamento estático e tem qualidades 
únicas que o tornam uma ferramenta fundamental para modelar sistemas complexos, como são 
aqueles que gravitam em torno da problemática da educação. 

Fonte: Senge (1990, 1995, 1998, 1999, 2000, 2002, 2005)

Tal como referem Paiva et al. (2010), entre 
as cinco disciplinas de Peter Senge, sobressai, 
por um lado, a do Pensamento Sistémico, que 

vem reforçar a atitude de modelagem sistêmica. 
Por outro lado, existem duas disciplinas que são 
colaborativas – Visão Partilhada e Aprendizagem 
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em Equipe – reforçando a importância dos 
aspetos colaborativos, muitas vezes esquecidos 
nas dinâmicas de ensino e de aprendizagem. As 
duas disciplinas restantes de Senge – Mestria 
Pessoal e Modelos Mentais – remetem para 
uma necessidade de reflexão e sentido crítico e 
possuem uma natureza mais pessoal.

Como podemos constatar, essa abordagem 
restitui à instituição escolar a possibilidade de 
reinvenção, participando da construção do 
projeto social, de acordo com as necessidades 
e as exigências decorrentes da sociedade atual, 
a partir do ensaio e da reflexão sobre a prática, 
como qualquer aprendente. Essa concepção 
oferece a via para um enquadramento legítimo 
das TIC in media res. Com efeito, as disciplinas 
constituem uma senda de autoconhecimento 
em nível pessoal ou institucional, mediado pela 
comunicação e orientado para a mudança. 

Não obstante esse fato, importa destacar 
que, embora nos entusiasme a modernidade que 
as TIC nos oferecem, somos, frequentemente, 
incapazes de fazer com elas mais do que 
fazíamos sem elas. Poderíamos apropriadamente 
lembrar as palavras de Thoreau (1954/1995): 

As nossas invenções são tidas como brin-
quedos bonitos, que nos distraem das coisas 
sérias. Não são senão meios melhorados para 
um fim por melhorar, um fim a que não era 
já senão fácil chegar; como os caminhos-de-
-ferro que levam a Boston ou Nova Iorque. 
Nós estamos desejosos de construir um te-
légrafo magnético entre o Maine e o Texas; 
mas, talvez, o Maine e o Texas não tenham 
nada de importante para comunicar.

Aprender a tecnologia e aprender 
com a tecnologia

Muñoz-Repiso (2003) defende a 
importância do sistema educativo proporcionar 
um primeiro acesso aos equipamentos e 
programas informáticos, de modo que os 
alunos aprendam a usar a tecnologia. Contudo, 
depois é crucial que essa fase de aprendizagem 

“básica” da tecnologia seja precursora da fase 
de “utilizar para aprender”, isto é, é crucial que 
os alunos tenham oportunidades de utilizar 
a tecnologia como uma ferramenta que lhes 
permita aprender (Figura 1).

Por outro lado, Jonassen (2007), sem de-
fender que o conhecimento sobre computadores 
é irrelevante, e baseado numa forte convicção 
de que é um erro pensar que os alunos ficarão 
aptos a usar um computador se memorizarem 
os seus componentes e funcionalidades, acre-
dita que um importante caminho a percorrer 
deverá, antes de mais, passar por compreender 
que as ferramentas informáticas só têm utilida-
de se apoiarem objetivos de aprendizagem sig-
nificativa. Também nesse sentido, Papert (1980) 
defende que o papel do professor deverá consis-
tir, fundamentalmente, em saturar o ambiente 
de aprendizagem com os nutrientes cognitivos 
a partir dos quais os alunos constroem o seu 
conhecimento. Defende ainda que devem ser 
proporcionadas a esses mesmos alunos as fer-
ramentas que lhes possibilitem uma exploração 
completa dos nutrientes cognitivos existentes. 

Figura 1 - Utilização da tecnologia na sociedade da informação

Fonte: Adaptado de Muñoz-Repiso (2003)
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Com efeito, o aparelhamento tecnológico 
das escolas pode contribuir para a superação 
da defasagem digital entre comunidades 
socioeconomicamente mais favorecidas e as 
comunidades mais desfavorecidas (HOHLFELD; 
RITZHAUPT; BARON, 2010). Adicionalmente, 
a integração das TIC no quotidiano acadêmico 
pode promover a comunicação entre as famílias 
e as escolas (LEWIN; LUCKIN, 2010). 

Contudo, na prática, os professores, 
mesmo os mais entusiastas, sentem dificuldade 
na articulação do “como” e do “para quê” usar 
as TIC em contexto educativo (HENNESSY; 
RUTHVEN; BRINDLEY, 2005). Por outras 
palavras, o processo de integração pedagógica 
das TIC revela-se muito exigente para o 
professor, porque lhe compete organizar e 
estruturar as atividades por níveis crescentes de 
complexidade (POSTHOLM, 2006). 

Essa evidência sugere a necessidade de 
clarificar o potencial das TIC para a criação de 
oportunidades de aprendizagem que permitam 
a construção e o desenvolvimento sustentado 
de saberes escolares, tendo em conta as 
especificidades e os objetivos a alcançar em cada 
área curricular. Nesse sentido, e considerando 
que a utilização das TIC, enquanto formação 
transdisciplinar de caráter instrumental, não 
se reduz à aquisição de saberes na área das 
tecnologias, mas que (sem os dispensar) os 
integra num processo de formação global, tal 
como nos alerta Roldão (1999, p. 17), é crucial, 
do ponto de vista da teorização curricular, 
repensar a utilização das TIC no sentido de 

[…] se criarem quadros de referência cultural 
e científica, de integração de conhecimentos 
e domínio de capacidades, de construção 
de competências que viabilizem processos 
realistas de formação ao longo da vida e 
não reduzam essa formação a uma retórica 
bem-intencionada. 

Nesse contexto, também no relatório ICT 
and e-learning in further education: management, 

learning and improvement, publicado pela 
British Educational Communications and 
Technology Agency (BECTA, 2006, p. 3) pode-
-se ler: “a necessidade de desenvolver no staff 
competências combinadas com entusiasmo pelo 
ensino à distância é vista como um elemento 
essencial para incorporar as TIC e o ensino à 
distância em qualquer área do currículo.” 

O “espaço” de flexibilidade permitido 
no currículo, em conjunto com os níveis de 
confiança e de competência dos professores, 
parece, pois, definir o âmbito e a abrangência 
da inovação das TIC em contextos educativos 
(BARAJAS et al., 2002). Também Miranda 
(2007) afirma que a integração benéfica das TIC 
depende das crenças e práticas exploratórias 
das possibilidades tecnológicas pelos 
professores para: a) abordar a informação; b) 
apoiar os alunos no processo de construção de 
conhecimento;  e c) integrá-las no currículo 
através de projetos criativos. 

Ainda segundo Miranda (2007), através 
desses novos sistemas de tratamento e 
representação da informação e de comunicação, 
os professores podem desenvolver com os 
alunos atividades que favoreçam a aquisição 
de conhecimentos disciplinares significativos. 
O Quadro 2 apresenta-nos as principais 
características do processo de aprendizagem. 

Se parece inegável que a escola, 
como hoje a entendemos, necessita sofrer 
mudanças radicais, é igualmente verdade 
que essas mudanças terão forçosamente de 
ocorrer com e pelos professores. Tal como 
nos alerta Nóvoa (2007), a integração das 
novas tecnologias na educação mostra-se 
irremediavelmente associada à necessidade 
de reforço da profissionalização docente e de 
uma (re)organização marcada das dinâmicas 
escolares. Ensinar hoje deve ser visto como um 
processo flexível, em conteúdos, metodologias, 
outcomes e mesmo nos vetores tempo e espaço, 
assentando assim em processos mais abertos 
de pesquisa, interação e colaboração (PEDRO 
et al., 2010). 
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Quadro 2 – As características do processo de aprendizagem

Característica Descrição

(Re)construtivo Os alunos constroem os novos conhecimentos com base nas estruturas e representações já adquiridas sobre os 
fenômenos em estudo.

Cumulativo Implica que os novos conhecimentos são adquiridos com base nas aprendizagens realizadas anteriormente.

Autorregulado
Os professores devem procurar apoiar os alunos para desenvolver estratégias de aprendizagem de modo a adquirirem 
hábitos de estudo e de trabalho intelectual, e ainda padrões de correção do seu próprio trabalho, de modo a 
progressivamente se irem autonomizando da tutela do professor.

Intencional Implica que o conhecimento, por parte dos alunos, das finalidades ou metas a atingir em cada situação de 
aprendizagem, facilita o processo de construção de conhecimento, pois imprime-lhe uma intencionalidade e direção.

Situado O sentido da aprendizagem advém do contexto onde foi realizada. São os contextos que facilitam ou, pelo contrário, 
dificultam a aplicação dos conhecimentos.

Colaborativo Ocorre em contextos de práticas sociais que implicam a colaboração entre iguais e destes com os adultos.

Fonte: Miranda (2007)

informação realmente depressa. Eles gostam 
de uma dinâmica de processos em paralelo e 
multitarefas. Eles preferem os seus gráficos 
antes do seu texto, em vez do contrário. Eles 
preferem o acesso aleatório (como o hipertexto)” 
(VANSLYKE, 2003).

Porém, esses discursos pervasivos e 
dominantes, como realçam Bennett, Matton 
e Kervin (2008), nem sempre são sustentados 
empiricamente2. Kolikant (2012), por exemplo, 
reeencontra entre os estudantes a representa-
ção de um ensino centrado no professor e que 
identifica a aprendizagem à memorização. 
Contrariamente ao que seria de esperar de acor-
do com os discursos hegemônicos, os estudantes 
não utilizavam a Internet senão para realizar as 
tarefas acadêmicas mais simples; não a usavam 
para a estudar para os exames e não desejavam 
utilizá-la de forma mais intensa, considerando-
-se menos competentes do ponto de vista aca-
dêmico do que as gerações anteriores.
 
Educação em ciência, ensino das 
ciências e letramento científico 
na sociedade da informação

Reconhecendo as mudanças decorrentes 
da transição de uma sociedade industrial para 
uma sociedade da informação, acredita-se que 

2- Para uma revisão teórica e operacionalização do conceito de nativos 
digitais, veja-se International Telecommunication Union (2013). 

Novos desafios, novas 
inspirações, novos alunos e 
professores

O desafio atual passa por conciliar a 
extensão da informação, a variedade das fontes 
de acesso, com o aprofundamento da sua 
compreensão, em espaços menos engessados 
(MORAN, 2009). 

Predominam os discursos que sustentam 
que um novo tipo de realidade fez eclodir um 
novo tipo de alunos, exigindo um novo tipo de 
escola, e impõe novas competências aos seus 
professores (DAVIS; ROBLYER, 2005). Levin e 
Arafeh (2002) sugeriram inclusive que existia um 
fosso digital entre a escola e o lar. Esses alunos 
são aqueles que nasceram num mundo saturado 
de new media, que sempre viram as suas vidas 
imersas em tecnologia (VANSLYKE, 2003). São 
os que não vivem sem telefones celulares. São 
aqueles que têm (ou ambicionam ter) iPods, 
TV no quarto, Playstations, Wiis etc. São quem 
não sai com os pais sem levar seu DS ou PSP. 
Esses alunos são os que conhecem o Twitter e 
se conhecem no Facebook (PEDRO et al., 2010). 
Essa geração aprende as cores, os números, as 
letras, baixa arquivos, instala programas, mistura 
músicas, resolve problemas de ligação, edifica 
vilas e gere sistemas econômicos (KNOWLTON, 
2007) antes da entrada para a escola. “Os 
jovens desta geração estão habituados a receber 
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ser capaz de usar as TIC é uma das competên-
cias-chave para o século XXI. Por outro lado, 
defendendo-se que a educação dos indivíduos 
em ciências, bem como em qualquer outro domí-
nio, deverá ser um processo continuado ao longo 
de toda a vida, o ensino formal deverá ter como 
orientação de base o de preparar os indivíduos 
em saberes básicos e competências que lhes per-
mitam continuar o processo de aprendizagem. 

Segundo Wan (2012), o conceito 
de letramento digital estrutura-se em três 
dimensões: a) dimensão cognitiva: b) dimensão 
socioemocional; c) dimensão técnica3. De acordo 
com essa concepção, é possível e necessário 
ensinar letramento digital às gerações mais 
jovens, uma vez que o domínio técnico se revela 
frequentemente insuficiente para fazer face aos 
desafios da sociedade moderna.  

Num sentido semelhante, a letramento 
científico, segundo Chassot (2000), deve 
dar prioridade à formação de cidadãos 
cientificamente cultos, capazes de participar 
ativa e responsavelmente em sociedades que 
se querem abertas e democráticas. Assim, o 
sentido da expressão “cientificamente culto” vai 
ao encontro do expresso por Hodson (1998), ou 
seja, um conceito multidimensional envolvendo 
simultaneamente três dimensões: a) aprender 
ciência: relacionada com a aquisição e o 
desenvolvimento de conhecimento conceitual; 
b) aprender sobre ciência: compreensão da 
natureza e métodos da ciência, evolução e 
história do seu desenvolvimento, bem como 
uma atitude de abertura e interesse pelas 
relações complexas entre ciência, tecnologia 
e sociedade;  e c) aprender a fazer ciência: 
dimensão relacionada com as competências 
para desenvolver percursos de pesquisa 
e resolução de problemas. Como referem 
Cachapuz et al. (2004), importa atender ao fato 
de que o aprofundamento de tais dimensões 
não é naturalmente o mesmo quando se trata da 
formação de futuros cientistas ou da perspetiva 
da educação para a cidadania. De igual modo, e 

3- Para uma revisão do conceito de letramento digital, veja-se Bawden (2008). 

no âmbito do ensino formal, o aprofundamento 
não é naturalmente o mesmo em diferentes 
níveis de ensino. 

Ora, as últimas décadas foram particu-
larmente ricas no aumento da consciência so-
cial sobre a importância das competências de 
letramento dos indivíduos, em nível pessoal e 
socioeconómico das nações, o que se traduziu 
no incremento da necessidade de precisar o(s) 
significado(s) do termo e de definir padrões 
de letramento com aceitação internacional 
(MARTINS et al., 2004). 

Nesse contexto, parece-nos oportuna 
uma referência ao PISA (OCDE, 2003), que de-
fine o letramento científico em termos dos co-
nhecimentos científicos e da capacidade de o 
indivíduo utilizar esses mesmos conhecimentos 
para identificar questões para as quais a ciên-
cia pode dar resposta, para adquirir novos co-
nhecimentos, explicar fenômenos científicos e 
tirar conclusões fundamentadas sobre proble-
mas de caráter científico. Igualmente, a com-
preensão das características próprias da ciência 
como forma de investigação e conhecimento 
humano, a consciência do papel da ciência e 
da tecnologia na sociedade e na constituição 
do nosso meio material, intelectual e cultural, 
bem como a vontade de se envolver, enquanto 
cidadão consciente, em questões relacionadas 
com ciência e com o conhecimento científico, 
constituem elementos essenciais da definição 
de letramento científico.

O Recommendation of the European 
Parliament and of the Council on key 
competences for lifelong learning (OJEU, 2006) 
reconhece igualmente o papel das competências 
basilares ao longo da vida para a construção 
participativa de um projeto político comum. 
A linguagem, a literacia, a competência 
matemática e as TIC constituem as ferramentas 
fundamentais e coextensivas aos processos de 
aprender e de aprender a aprender.

A articulação desejada entre a aprendi-
zagem e a sociedade, instituindo um arco de 
aprendizagem ao longo da vida, encontra-se 
expressa no Memorando sobre Aprendizagem 
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ao Longo da Vida, elaborado pela Comissão 
Europeia em 2000, em Lisboa (CCE, 2000, p. 
11): “Novas competências básicas para todos e 
cujo objetivo é […] garantir acesso universal e 
contínuo à aprendizagem, com vista à aquisi-
ção e renovação das competências necessárias 
à participação sustentada na sociedade do co-
nhecimento.” É precisamente porque favorecem 
e potenciam a adequação de métodos e contex-
tos de ensino e aprendizagem a uma grande di-
versidade de interesses, necessidades e exigên-
cias, não apenas de indivíduos, mas também de 
grupos de interesse específicos em sociedades 
europeias multiculturais, que as TIC adquirem 
relevo pedagógico: “As técnicas de aprendiza-
gem assentes nas TIC oferecem amplas poten-
cialidades de inovação nos métodos de ensino e 
de aprendizagem.” (CCE, 2000, p. 15).

Em vários países, pelo menos em nível 
do ensino formal e obrigatório, a educação 
em ciência já é para todos. Isso remete-nos 
indubitavelmente para outra questão, que se 
deve colocar em nível da justificação social 
das finalidades educativas e, por isso mesmo, o 
“para quem” aparece intimamente articulado à 
questão do “para quê”. 

Considerações finais

Salientando a importância que as insti-
tuições educativas e os seus docentes apresen-
tam na gestão do impacto das mudanças na 
sociedade, Toledo (2007) refere que, nessa ava-
lanche de informação e virtualização das inte-
rações, os jovens necessitam, tanto ou mais do 
que nunca, estar perto de quem os oriente no 

processo de selecionar a informação relevante 
e de criar as ligações que façam sentido entre 
o que estava inicialmente disperso. Os profes-
sores e os pais são, portanto, interlocutores 
privilegiados na relação que os jovens esta-
belecem com as TIC. Para eles, orientação e 
mediação afiguram-se muito bem-vindas. Tal 
como sublinham Coutinho e Bottentuit (2006), 
é fundamental propor aos alunos abordagens 
multidisciplinares, mediadas pelas TIC, que 
os preparem para lidar com as incertezas de 
um mundo global em que a aprendizagem e 
o conhecimento são os melhores instrumentos 
para a inserção na sociedade. Nesse cenário, 
é crucial que a educação em ciência, e conse-
quentemente o ensino das ciências, contribua 
para “problematizar o saber” e contextualizar 
os conhecimentos, de modo que os alunos 
possam apropriar-se deles e mobilizá-los con-
venientemente em diversas situações com as 
quais são confrontados. Como referem Squire 
e Jan (2007, p. 6), é crucial preparar os alunos 
“para pensar criticamente num mundo sempre 
em mudanças” e motivá-los para se envolve-
rem na aprendizagem das ciências, uma vez 
que, tal como referem Lim et al. (2006), tal en-
volvimento potencia a busca ativa pelo conhe-
cimento para, assim, satisfazer a curiosidade. 

Assim, a educação em ciências, justa-
mente na medida em que persegue ideais de 
cultura científica dos alunos, opõe-se a uma ló-
gica de mera instrução científica. Promovendo 
o desenvolvimento pessoal dos alunos, a educa-
ção em ciências – que hoje implica a letramento 
digital – permite-lhes alcançar uma participa-
ção social esclarecida.
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Contribución para la enseñanza de las ciencias 
naturales: saber mapuche y escolarI

Segundo Quintriqueo M.II
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Héctor TorresIII

Resumen

El artículo tiene por objeto la relación con el saber, asociada a 
los métodos educativos para la enseñanza sobre la naturaleza 
en el contexto de familias y comunidades mapuches. El objetivo 
es aportar en la identificación de métodos educativos que han 
sido construidos y reconstruidos en relación con el desarrollo 
social, cultural, político, económico y espiritual, experimentado 
por las comunidades mapuches. La metodología empleada es la 
investigación educativa, con un enfoque cualitativo, para favorecer 
procesos investigativos que buscan develar las dimensiones 
subjetivas e intersubjetivas del conocimiento educativo que poseen 
los sujetos en su contexto de vida. El  trabajo de campo se ha 
desarrollado con una muestra de sabios mapuches de La Araucanía. 
Los resultados del estudio se organizan en cuatro categorías: 1) 
Relación con el medio natural; 2) Conocimiento de seres vivos; 
3) Ciclo del küyen (fases lunares); y 4) Vida saludable. Los datos 
permiten vincular los contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales que subyacen en los métodos educativos propiamente 
mapuche, para revelar sus racionalidades, presentes en la relación 
con el saber. Se aporta una base epistemológica que fundamenta 
la implementación de una educación sobre la enseñanza de las 
ciencias naturales articulada con el conocimiento mapuche. Esto 
permitirá contextualizar el sector de aprendizaje Ciencias Naturales, 
basado en un enfoque educativo intercultural, para avanzar en la 
configuración de un diálogo de saberes en contextos de relaciones 
interétnicas e interculturales.
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Contribution for the Teaching of Natural Sciences: 
Mapuche and school KnowledgeI

Segundo QuintriqueoII

Daniel QuilaqueoII
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Abstract 

Within the context of Mapuche families and communities, 
this paper focuses on the relationship between knowledge and 
educational methods in teaching the natural sciences. It aims to 
identify educational methods that have been forged and re-forged 
in connection with the social, cultural, political, economic and 
spiritual development experienced by Mapuche communities. 
Our educational research methodology is based on a qualitative 
approach in order to unveil the subjective and inter-subjective 
dimensions that characterize the subjects’ educational knowledge 
in their life context. Our fieldwork has been carried out from a 
sample of interviews conducted with Mapuche wise men (sabios) 
living in the Araucanía. The results of the study are divided in 
four categories: 1) Relationship towards the natural environment; 
2) Knowledge regarding living beings; 3) Küyen cycle  (phases of 
the Moon); and finally, 4) Healthy lifestyle. The collected data 
have allowed us to link different contents (conceptual, practical 
and attitudinal) underlying the Mapuche educational methods to 
underline their rationalities with reference to core knowledge. Thus, 
we want to make a case for an epistemological basis substantiating 
the teaching of natural sciences in relation to Mapuche knowledge. 
This will allow us to contextualize natural science teaching within 
the framework of an intercultural educational approach. By doing 
so, we aim to establish an intellectual dialogue in a context of 
interethnic and intercultural relationships. 

Keywords 
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sciences — Intercultural educational approach.
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Introducción

Los métodos educativos mapuches, 
utilizados en la educación familiar, han sido 
construidos y reconstruidos en relación con su 
desarrollo social, cultural, político, económico 
y espiritual. Aquí, se devela la relación con el 
saber de los métodos utilizados para enseñar a 
los niños y jóvenes, basados en la racionalidad 
del conocimiento propio. Ésta, ha permitido 
mantener vigente el conocimiento social, 
espiritual y sobre la naturaleza en la memoria 
social de los kimches o sabios, como expertos que 
guían la enseñanza, apoyándose en la educación 
familiar y escolar (QUILAQUEO, 2012). En ese 
contexto, planteamos la hipótesis de trabajo 
en que la educación mapuche actual se realiza 
considerando una doble racionalidad educativa, 
permitiendo su subsistencia y adaptación al 
formar a los niños y jóvenes en oficios como 
machi (médica), logko (jefe), werken (mensajero), 
gürekafe (tejedoras), entre otros, tanto en 
contextos rurales como urbanos. 

En el razonamiento de la educación 
familiar, históricamente se han generado 
desacuerdos entre la escuela y las familias 
mapuches, porque la educación escolar se 
fundamenta en contenidos eurocéntricos y el 
monolingüismo en castellano. Sin embargo, 
la racionalidad del conocimiento mapuche se 
construye en una relación con el saber, donde el 
componente central es la memoria social como 
conocimiento objetivo, subjetivo y resultado 
de procesos de adaptación de la educación 
familiar que expresan los kimches (QUILAQUEO; 
QUINTRIQUEO, 2010). Consecuentemente, 
se asume que hay métodos propios que se 
siguen reconstruyendo, para la formación de 
las personas y la construcción de su identidad 
sociocultural, desde la relación de saberes de 
la escuela y la familia. La expresión concreta 
de esta relación se manifiesta en el diálogo 
cultural de los estudiantes mapuches en las 
prácticas educativas de la escuela, expresada 
en la colaboración entre sabios mapuches y 
profesores. Este proceso permite avanzar en la 

articulación entre el conocimiento cultural y 
el conocimiento escolar, para contextualizar la 
educación, a través de un enfoque educativo 
intercultural (QUINTRIQUEO; et al. 2011). 

El objetivo del presente artículo 
es vincular los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales que subyacen en 
los métodos educativos propiamente mapuches, 
para revelar sus racionalidades, presentes 
en la relación con el saber, para aportar con 
una base de conocimientos epistemológicos 
que fundamenten la implementación de una 
educación intercultural en contexto mapuche, 
en la asignatura de Ciencias Naturales.

Marco de referencia

En el contexto familiar los saberes 
educativos mapuches admiten una base 
epistemológica que da cuenta de la sabiduría 
que proviene de los kimches y padres de 
familias que portan el conocimiento educativo 
y cultural. Al mismo tiempo, estos saberes 
implican una racionalidad que le ha permitido 
al pueblo mapuche subsistir con una identidad 
sociocultural propia, en el ámbito personal, 
familiar y comunitario (QUILAQUEO; et al. 
2004). En la educación familiar, las personas son 
formadas a partir de saberes y conocimientos 
culturales asociados a mitos, leyendas, relatos 
orales, la historia de la ascendencia parental 
y el territorio de procedencia de cada persona 
(QUINTRIQUEO; MUÑOZ, 2012). Quienes cultivan 
estos conocimientos se les reconoce como 
kimches. Éstos conocen los aspectos sociales 
y culturales de las familias y de las distintas 
comunidades territoriales, a partir de lo que 
ellos denominan kuifike zugu o memoria social 
(LATCHAM, 1924; HOUSSE, 1939; NOGGLER, 
1972; QUILAQUEO, 2007). En esta perspectiva, 
los métodos educativos mapuches son analizados 
considerando la relación con el saber (CHARLOT, 
1997; BEILLEROT, 1998; QUILAQUEO, 2007) 
y la doble racionalidad sobre la cual enseñan 
actualmente los padres de familias y los kimches 
(QUILAQUEO; QUINTRIQUEO, 2010).



968968 Segundo QUINTRIQUEO;  Daniel QUILAQUEO; Héctor TORRES. Contribución para la enseñanza de las ciencias...

La noción de relación con el saber, en la 
actualidad, en el campo de las investigaciones 
ofrece ventajas para identificar los métodos 
educativos mapuches (QUILAQUEO; 2005). A 
partir de esa perspectiva, surge la necesidad 
de considerar la diversidad de conocimientos 
indígenas y la valoración del saber local, 
como un conjunto de principios y de prácticas 
socioculturales que los pueblos le dan estatus 
epistemológico para enfrentar, comprender y 
resolver diversos problemas (OLIVÉ; 2009). 
Basándose en una perspectiva sociocultural se 
comprende que cada pueblo tiene sus principios, 
valores y proyectos de vida, pues el conocimiento 
local se adquiere en contacto con una realidad 
determinada y se utiliza ante situaciones 
específicas (CASTELLANO; HINESTROZA, 2009). 
Así, para las culturas indígenas, campesinas y 
populares, el saber cotidiano le permite a sus 
portadores desenvolverse en su medio, saber 
qué se hace y cómo se hace de acuerdo con la 
época y las circunstancias particulares (OSES, 
2009; QUINTRIQUEO; TORRES, 2012). Otra 
característica del conocimiento local es su 
sentido práctico. No en su sentido utilitario, 
sino como experiencia, que permite discriminar 
qué es lo más oportuno y sensato de hacer 
frente a ciertas situaciones contextuales 
(SCHMELKES, 2006). El conocimiento indígena 
es transparente, no se esconde, sino más bien 
se muestra; ya que es sistemático, dinámico y 
está en constante cambio, donde la capacidad 
de solucionar problemas siempre está adecuada 
al contexto sociocultural que le confiere un 
sentido (OSES, 2009). El conocimiento local es 
lógico y coherente en sí mismo, aunque esta 
lógica está más relacionada con los valores 
y normas de cada formación sociocultural, 
a diferencia de aquellos que pudieran ser 
catalogados como universales (CASTELLANO; 
HINESTROZA, 2009).

Según Falavigina y Arcanio (2011) la 
utilización del saber a modo de verbo, en 
primer lugar, remite al singular saber e implica 
un acto, una acción concreta. En segundo lugar, 
su uso como sustantivo remite al plural e impli

ca a los saberes que se adquieren o se buscan 
adquirir. Las autoras remarcan la diferencia 
entre lo que se concibe como objetos de saber 
específicos y el hecho mismo de saber en cuanto 
acción. Así, la re lación con el saber se trata de 
una noción y no de un concepto. Para Beillerot 
(1998) la noción de relación con el saber es 
una aproximación a la realidad que designa y 
describe. En cambio el concepto se construye 
a partir de no ciones, opera como instrumento 
de interpretación y posibilita verificaciones 
que lo convalidan o invalidan; es una noción 
imprecisa, de proximidades y condiciones 
inciertas (FALAVIGINA; ARCANIO, 2011). Esta 
noción se define como una disposición íntima 
de un sujeto hacia la acción que implica el 
saber y el conjunto de re laciones que sostiene, 
por medio de sus vivencias personales y el 
posiciona miento frente a sus posibilidades de 
saber. Según Falavigina y Arcanio (2011), la 
re lación con el saber involucra la historia de 
un sujeto como también sus mecanismos de 
de fensa que movilizan sus expectativas, su 
concepción de la vida, sus vínculos con los 
otros, la imagen que tiene de sí mismo y la 
que muestra a los otros. Así, la relación con 
el saber es una práctica que remite a una 
relación individual, o a una representación 
que se expresa en una vivencia consciente o 
inconsciente del sujeto con el objeto de saber, 
con todos los aspectos afectivos, imaginarios y 
espirituales, especialmente en el caso indígena  
(MOSCONI, 1998; GASCHÉ 2001).

La noción de relación con el saber 
refiere a lo que no puede ser interrogado por 
fuera de lo subjetivo, reconociéndose el lugar 
que ocupan los sujetos y el contexto en la 
construcción social del conocimiento. Es una 
noción que requiere un trabajo que vincule 
y articule tanto los abordajes de los aspectos 
singulares y socioculturales, ligados a las 
subjetividades como las permanentes tensiones 
entre el sujeto y las instituciones en que transita 
(FALAVIGINA; ARCANIO, 2011). De este modo, 
el objetosaber es aquello con lo cual el sujeto 
relaciona lo que ya estaba presente en lo social 
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como saber instituido, aceptable para una 
familia y comunidad, mediante su creación 
históricosocial (CASTORIA DIS, 2003).

En el proceso de escolarización, la 
relación con el saber se concibe en el marco de 
las instituciones y del currículum escolar, donde  
el vínculo personal con el saber emerge de una 
pluralidad de proximidades institucionales, 
en cuyo proceso las personas entran y se 
confrontan a los objetos de saber definidos e 
institucionalizados en la relación que establecen 
con las instituciones (BERTHELOT, 1982; 
BRIAND; CHAPOULIE, 1993; FALAVIGINA; 
ARCANIO, 2011). En este sentido, la institución 
se define como un sistema de prácticas sociales, 
constituida por grupos humanos, en las que 
un saber existe como construcción social, que 
aparece en un momento específico, en acciones 
con fines determinados y utilizando medios 
específicos (OLIVÉ, 2009). Según Chevallard 
(1997), las prácticas sociales tienen un sentido 
de prácticas epistémicas que se construyen, se 
transmiten y se aplican, cuando un sujeto entra 
en relación con un saber y se relaciona con una 
o más instituciones. Así, en contexto mapuche, 
la escuela es un espacio social e institucional 
donde el estudiante se forma relacionándose 
con prácticas socioculturales, mapuches y 
no mapuches, tanto en forma objetiva como 
subjetiva (QUINTRIQUEO, 2010). Entendida así 
la rela ción con el saber, aunque es singular y 
construi da en correspondencia con la historia 
de cada persona, se enmarca en una dinámica 
familiar, social, institucional e histórica. Es un 
proceso dinámico que cambia a lo largo de la 
vida, a partir de lo que sabemos o no y de la 
forma en que nos situamos en relación a estos 
saberes y al hecho mismo de saber o de no 
saber, permitiéndonos adquirir nuevos saberes 
(HATCHUEL, 1999).

En esa perspectiva, en el contexto 
escolar no podemos pensar la cons trucción de 
conocimiento sin tener en cuenta los capitales 
culturales y escolares que los sujetos adquieren 
a lo largo de su trayectoria de vida, en tres 
momentos: 1) En el estado incorporado, donde 

el alumno aprende un conjunto de información, 
valores y prácticas socioculturales; 2) En el 
estado objetivado, donde el alumno conoce y 
sabe acerca de prácticas socioculturales que le 
permiten relacionarse con objetos de saber y 
3) En el estado institucionalizado, en el que el 
alumno adquiere un sello que asume una relación 
con el saber construido social y culturalmente, 
definiendo su forma de actuar con respecto a los 
otros y evaluado en función de normas y valores 
característicos de cada práctica (BRIAND; 
CHAPOULIE, 1993; MUTUALE, 2009; OLIVÉ, 
2009). Así, la relación con el saber en las tres 
dimensiones, permiten pensar la construcción 
de diferentes re laciones con el saber en las 
trayectorias escolares y familiares, como 
experiencias objetivas y subjetivas.

En contexto indígena, el enfoque 
educativo intercultural surge como una propuesta 
pedagógica, donde la subjetividad no es concebida 
como un obstáculo o como atentado contra la 
cientificidad, sino como fuente de conocimientos, 
en la medida en que se reconoce el papel activo 
de los actores sociales que construyen su realidad 
(QUINTRIQUEO; TORRES, 2012; QUINTRIQUEO; 
GUTIÉRREZ; CONTRERAS,  2012). Se valora así 
el componente de subjetividad e intersubjetividad 
del conocimiento educativo mapuche, como un 
contenido que permite el diálogo de saberes en 
la construcción de un conocimiento científico 
que parte del saber común y en cuya trama están 
escondidos los significados y los sentidos de las 
acciones que emprenden los actores sociales 
en la vida cotidiana (MUTUALE, 2009). En esta 
perspectiva, es urgente considerar los saberes 
educativos mapuches a partir de su racionalidad. 
El concepto de racionalidad de la educación 
mapuche, actualmente, lo podemos asociar con 
la noción de conocimiento como construcción 
y uso social que se le da. Al respecto, tanto la 
educación escolar como la educación mapuche 
desempeñan una función vital, porque 
posibilitan que el sujeto mapuche acceda a los 
códigos de la racionalidad en un contexto de 
diversidad sociocultural determinado. En ese 
sentido, Habermas considera racional
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(…) a la persona que interpreta sus 
necesidades a la luz de los estándares de 
valor, aprendidos en su cultura; pero sobre 
todo, cuando es capaz de adaptar una 
actitud reflexiva frente a los estándares de 
valor con que interpreta sus necesidades. 
(HABERMAS, 1987, p. 27) 

Por otro lado, Giroux (2004), sostiene 
que la racionalidad en la educación ciudadana 
se revitaliza a sí misma en favor de la creación 
de una sociedad más digna y más justa, como 
una liberación de la carga de su propia historia 
intelectual e ideológica. Esto significa “(…) 
desarrollar una nueva racionalidad y una nueva 
problemática para examinar la relación entre 
la escuela y la sociedad” (GIROUX, 2004, p. 
216). Esta nueva racionalidad en La Araucanía 
permitiría comprender la educación familiar 
mapuche y la educación escolar en su propio 
contexto, analizando las complejas relaciones 
entre el conocimiento y poder dominante como 
desafío epistemológico del diálogo intercultural. 

Desde un punto de vista epistemológico, 
los conocimientos, creencias, expectativas 
y tendencias que definen la racionalidad de 
la educación mapuche condicionan y son 
condicionados por las demandas y prácticas 
sociales, educacionales, económicas y políticas 
que se plantean hoy día. En términos de Gasché 
(2001, p. 14), esto se reconoce como doble 
racionalidad en las actividades socioculturales 
de las comunidades indígenas, “(…) donde co
existen una lógica universal y una racionalidad 
vernácula, vinculada a las creencias”. Por otra 
parte Gasché (2008), al referirse a un modelo 
sintáctico de cultura, resalta que existe una 
racionalidad oculta en las creencias que 
originan la realización de ciertos actos y 
discursos míticos. En el caso mapuche, serían 
también actos y discursos míticos los que 
estarían vinculados a creencias e ideas de 
orden universal que se configuran en prácticas 
socioculturales. Esto refiere a actividades 
prácticas de la vida cotidiana, formales 
e informales, relacionadas con aspectos 

simbólicos sobre günechen (Ser Superior) y 
conocimientos universales de tipo biológico, 
físico, geográfico y territorial, asociados a 
los conceptos de tuwün (parentesco materno 
territorial), küpan (parentesco paterno) y az 
mapu   (características del espacio físico). Desde 
el discurso de los kimches, la problemática de 
la racionalidad de los conocimientos educativos 
y los principios que han guiado la formación 
de los niños y jóvenes, les ha permitido 
desarrollar su cultura y un tipo de relación con 
el medio natural, social, cultural y espiritual 
en las familias y comunidades (QUILAQUEO; 
QUINTRIQUEO, 2010). 

Metodología 

La metodología del estudio se sustenta en 
el enfoque de la investigación educativa, de tipo 
cualitativa (FLICK, 2004; DENZIN; LINCOLN, 
2011). Este enfoque otorga la posibilidad de 
indagar en el conocimiento construido en los 
contextos de vida de la familia mapuche, en el 
que se entrelazan elementos sociales, culturales, 
simbólicos y espirituales, considerados vitales 
en la formación de los niños y jóvenes 
(QUILAQUEO; SAN MARTÍN, 2008; QUILAQUEO; 
QUINTRIQUEO, 2010). Al respecto, se propone 
un enfoque de investigación que posiciona al 
sujeto y su contexto, por existir la necesidad de 
comprender e interpretar marcos de referencias 
propios del mundo de vida mapuche e indígena 
en general (OLIVÉ, 2009).

La investigación se desarrolló en la 
novena región de La Araucanía, ubicada en 
la zona CentroSur de Chile. Según el censo 
nacional de 2012, en Chile existe 1.714.677 
personas que se declaran pertenecer a un 
pueblo indígena, lo que equivale a un 11,11% 
de la población total nacional: 15.429.759 
habitantes. Del total de personas que se declaran 
indígenas, un 84,11% forma parte del pueblo 
Mapuche, es decir 1.442.214 habitantes, por lo 
cual se constituye en la población indígena más 
numerosa del país (INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA, 2013). A su vez, antecedentes 
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históricos sobre La Araucanía, permiten 
comprender que el desarrollo del Pueblo 
Mapuche se remonta a tiempos ancestrales. Al 
respecto, Dillehay señala que en la zona Centro
Sur de Chile se constata que:

(…) el largo período arcaico o 
precerámico, desde alrededor del 7.000 
a.C. hasta aproximadamente 400500 
d.C., durante el Formativo o el comienzo 
del período cerámico hasta 10001300 
d.C., existieron asentamientos humanos 
pequeños y dispersos lo que sugiere 
la presencia de economías mixtas, 
relativamente igualitarias, de cazadores 
y recolectores, tribus incipientemente 
horticultores, y tal vez pequeñas jefaturas 
agrícolas (…) (2002, p. 174). 

Es decir, los antecedentes arqueológicos 
evidencian la ocupación y transformación del 
territorio habitado por la población mapuche 
durante milenios. Por ejemplo: Complejo Pitrén 
(4001.100 d.C.) y Complejo El Vergel (1.000
1.500 d.C.). A partir del siglo XVI se puede 
identificar según el Informe de la Comisión de 
Trabajo Autónomo Mapuche (COTAM, 2003), 
que el territorio mapuche, en lo que hoy es Chile, 
se extendía entre el río Limarí, por el Norte, hasta 
la Isla Grande de Chiloé, por el Sur, desde la 
Cordillera de Los Andes al mar Pacífico. Mientras 
que en la actual Argentina, se extendía entre el 
río IV y el río Diamante, por el Norte, hasta el 
río Limay por el Sur, siendo su límite Este el río 
Salado en las cercanías de Buenos Aires y al 
Oeste, la Cordillera de Los Andes. 

Considerando lo planteado, el trabajo 
de campo se realizó en territorios habitados 
históricamente por población mapuche, en 
tres áreas territoriales ubicadas en la región 
de La Araucanía, Chile: Nagche (gente que 
habita las tierras bajas), Wenteche  (gente que 
habita las planicies) y  Lafkenche (gente que 
habita el Borde Costero del Océano Pacífico). 
Con el propósito de favorecer el acceso a cada 
área territorial se trabajó con agentes clave 

(tesistas y egresados de la carrera de Pedagogía 
en Educación Básica Intercultural de la 
Universidad Católica de Temuco). Cada agente 
clave ha facilitado el ingreso a las siguientes 
comunas y sectores de la región: 1) Padre Las 
Casas, sector XüfXüf  y Nueva Imperial, sector 
Rulo, ubicadas en el área Wenteche; 2) Lumaco, 
sector Pantano y Quetrahue, ubicada en el 
área Nagche; y 3) Saavedra, sectores  Ranco, 
Daullico, Naupe, Dollinco y Collico , ubicada en 
el área Lafkenche.

La muestra total del trabajo de campo se 
compone de 32 kimches, siendo entrevistados 
16 hombres y 16 mujeres. La edad de los 
kimches es heterogénea y fluctúa entre los 45 
y 85 años de edad. Respecto a la ocupación 
que desempeñan en su contexto familiar y 
comunitario se indica lo siguiente: 15 señalan 
dedicarse a la agricultura, 12 como dueñas de 
casa, 3 como autoridad tradicional (lonko) y 2 
como tejedoras.

El instrumento de recolección de 
información utilizado fue la entrevista semi
estructurada, que se aplicó en castellano 
a cada uno de los kimches participantes de 
la investigación (CORBETTA, 2003), para 
identificar los métodos educativos asociados a 
contenidos fundamentados en el conocimiento 
cultural mapuche. Para realizar la aplicación 
de cada una las entrevistas se aplicó el 
siguiente procedimiento: 1) Generar un primer 
encuentro con cada kimche, con la colaboración 
de egresados de la carrera de Pedagogía en 
Educación Básica Intercultural, que realizaron 
sus tesis de grado en el marco de los proyectos 
FONDECYT1, quienes en general provienen de 
dichas comunidades; 2) Concertar el día de la 
entrevista, considerando la disposición de la 
persona;  3) Asistir el día definido por cada kimche 
a su lugar de residencia; 4) Presentar, revisar y 
firmar el consentimiento informado; 5) Solicitar 
la autorización para grabar la conversación; y 

1- Proyectos financiado por el Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico 
(FONDECYT): “Tipificación de los métodos educativos mapuches” y  
“Epistemología del conocimiento mapuche y el escolar: un análisis desde la 
pedagogía intercultural…”
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6) Realizar la entrevista. Cada conversación se 
realizó en un tiempo aproximado de 40 a 60 
minutos, utilizándose una pauta  con preguntas 
orientadoras sobre el tema de investigación. 
Finalizadas las entrevistas se procedió a efectuar 
la transcripción de cada testimonio.

El análisis de los datos se realizó 
considerando los elementos de la Teoría 
Fundamentada, al ser una propuesta metodológica 
que permite abordar de forma rigurosa y 
sistemática el análisis de datos empíricos, con el 
propósito de generar la construcción de nuevos 
cuerpos teóricos (teoría sustantiva). De esta forma, 
se utilizó la codificación abierta para  realizar un 
primer ordenamiento conceptual de los testimonios 
de los kimches (sabios mapuches) participantes 
del estudio, y así desarrollar la identificación 
de un conjunto de categorías emergentes y sus 
propiedades, las que posteriormente se irán 
reduciendo por medio de la utilización de 
la codificación axial, el muestreo teórico, el 
método comparativo constante y la saturación 
teórica (STRAUSS; CORBIN, 2002; TRINIDAD; 
CARRERO; SORIANO, 2006; FLICK, 2004). Todo 
este proceso se apoyó en el uso del software de 
análisis cualitativo Atlas.ti 5.0, que permitió 
organizar y tratar con mayor fluidez los datos de 
la investigación. El proceso de codificación ha 
considerado dos etapas. La primera de inmersión 
en los datos, para hacer hablar el texto, y así 
develar lo implícito en los testimonios de 
los kimches. La segunda etapa basada en la 
comparación de las categorías, la saturación de 
contenidos y triangulación de los testimonios 
de los kimches por áreas geográficas. Este 
proceso se realizó con el propósito de identificar 
y diferenciar la entrevista de cada kimche. En la 
transcripción y presentación de los resultados 
se utilizó como nomenclatura el símbolo K 
(Kimche), el número de la entrevista y la sigla 
correspondiente al lugar de pertenencia del 
entrevistado, definiéndose de la siguiente forma: 
la X corresponde a XüfXüf, la R a Rulo, la S 
a Saavedra y la L a Lumaco. Al respecto, en el 
texto se presenta cada testimonio de la siguiente 
forma: (K24R [69:69]), agregándose entre 

paréntesis cuadrado la numeración de la unidad 
hermenéutica creada para analizar los datos.

Resultados

Categorías - tipificación de métodos educativos 
mapuches

La tipificación de los métodos educativos 
mapuche se organiza desde un marco central 
delimitado por la asignatura de Ciencias Naturales 
(ver la red conceptual n°1). En la red se explicitan 
los métodos educativos del conocimiento mapuche 
sobre la naturaleza, posibles de ser articulados 
a la enseñanza y aprendizaje de los contenidos 
referidos a los ejes Ciencias de la vida, Ciencias de la 
tierra y el universo (CHILE, 2012). De este modo, el 
proceso de codificación permitió la identificación 
de la categoría Métodos educativos mapuches, 
vinculada a procedimientos para la formación 
de persona, utilizados en la educación familiar. 
Al respecto, los métodos que emergen y logran 
su saturación de contenido son: 1) kimkintun   
(relacionado con el aprender haciendo); güxam 
(práctica de la conversación); güneytun  (aprender 
observando); gübam (tipos de lecciones orales 
mediante consejos); pepilün (aprender a aplicar y 
dominar un saber, un conocimiento); y günezuam 
(aprender a darse cuenta a respecto de un saber, 
un conocimiento). Cada uno de estos métodos se 
asocia con la categoría Contenidos educativos 
mapuches, favoreciéndose el aprendizaje y 
enseñanza del siguiente marco conceptual 
que surge del testimonio de los kimches: 1) 
Relación con el medio natural, asociado con la 
generación de procesos de complementariedad, 
armonía y respeto a los elementos del entorno 
y a las fuerzas sobrenaturales, lo cual orienta la 
forma de relación del hombre con la naturaleza; 
2) Conocimiento de seres vivos, asociado al 
aprendizaje sobre los animales y los vegetales. 
En relación al conocimiento sobre los animales se 
busca que niños y jóvenes comprendan aspectos 
vinculados al cuidado y crianza. Mientras que, el 
conocimiento sobre los vegetales se asocia a los 
usos asignados a las plantas en el medio familiar; 
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3) Ciclo del küyen (fases lunares), se encuentra 
asociado con la observación de las fases del küyen 
y su relación con la determinación de los tiempos 

indicados para sembrar y plantar y 4) Vida 
saludable, se asocia con el código alimentación 
mapuche, prevención y autocuidado de la persona. 

Figura 1- Red conceptual n. 1. Asignatura Ciencias Naturales asociada con métodos educativos mapuche

Fuente: elaboración con apoyo del software Atlas.ti

Relación con el medio natural

El respeto a la naturaleza se constata como 
un aspecto vital en la formación de los niños y 
jóvenes, siendo su propósito desarrollar una actitud 
basada en el equilibrio y armonía en la relación 
con el medio natural, lo cual alcanza un 21,4% de 
recurrencia, de un total de 173 frecuencias. Dicho 
valor es aprendido mediante el método gübam, 
como un conocimiento que sustenta un estilo de 
vida, en el que la persona se siente parte de la 
naturaleza. En este sentido, las personas deben 
ser conscientes de códigos socioculturales clave 
en la interacción cotidiana con la naturaleza. Se 
señala que para los mapuches la naturaleza se 
debe respetar “porque es una de las cosas más 
importante y es lo primero que se le enseña a los 
niños, sea hombre o mujer” (K13X [22:22]). En el 
discurso de los kimches se reconoce el concepto 

ekun como una forma de respeto en la relación 
con el medio natural,

[...] para aprender a comportarse, para 
prevenir accidentes y evitar actitudes que 
dañen la relación con fuerzas sobrenaturales 
como los gen o fuerza espiritual que 
resguarda el espacio natural. (KL3 [41:41])

Por lo tanto, el respeto a la naturaleza 
engloba todo el marco de relaciones que se 
generan con la Tierra, donde se incluye la 
relación con los animales, los vegetales y el 
agua. En la base del proceso de relación con la 
naturaleza están los valores y procedimientos 
que configuran los contenidos de la educación 
familiar de los niños y jóvenes. 

En la educación familiar, pedir permiso 
para ingresar en espacios naturales alcanza una 
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recurrencia del 8,1%, asociado a la relación de 
las personas con la naturaleza y sustentada en el 
respeto a los elementos que la configuran. Así, 
las personas en el contexto de vida mapuche, 
aprenden a relacionarse con la naturaleza, por 
medio de métodos como el günezuam. Al respecto, 
un kimche señala: 

Sobre los vegetales, al niño hay que enseñarle 
el valor que tiene una planta. Por ejemplo, si 
mando a un niño a sacar una hoja de canelo, 
tengo que decirle que debe pedirle permiso a 
esa planta para sacar sus hojas, porque tiene 
un gen [… ]. (K18S [92:92])

Es decir, la espiritualidad surge como 
un conocimiento mapuche para enseñar el 
respeto a la naturaleza. Para ello, el kimkintun 
resulta clave en la enseñanza de esta lógica de 
conocimiento, porque permite el aprendizaje 
desde una acción educativa concreta. Al 
respecto una kimche señala: 

Nosotros salíamos con los abuelos y ellos 
nos enseñaban los nombres de los árboles y 
para qué sirven. También nos decían cómo 
y dónde podíamos entrar y dónde no…, o 
que se debía pedir permiso. (K21R [23:23])

Por lo tanto, las actividades de recolección 
de vegetales o el trabajo en el campo, constituyen 
experiencias de aprendizaje para los niños y 
jóvenes, para interactuar con los elementos del 
medio natural como el agua, los cerros y el gen. 
Se observa que esto es la base de la racionalidad 
mapuche apoyada en el ekuwün, como acción de 
respeto recíproco en la relación del hombre con 
la naturaleza. 

El respeto a las fuerzas sobrenaturales 
alcanza una recurrencia del 9,2%, asociado a la 
necesidad de formar una actitud de equilibrio 
y armonía de las personas, para interactuar 
con los seres sobrenaturales que habitan el 
medio. Es así como, en el medio familiar para 
configurar un conjunto de representaciones 
de günechen y gen, se utilizan métodos como 

el güxam, que permiten equilibrar el buen 
vivir de las personas, previniendo riesgos en 
la relación con la naturaleza. Una kimche de 
Xüf-Xüf  relata: 

[…] antes había que respetar… porque 
cuando íbamos a un menoko (…) nos 
decían que había algo, que debíamos tener 
cuidado y mucho respeto, porque hay un 
gen que protege el menoko. (K11X [16:16])

De este modo, las personas responsables 
de educar a los niños y jóvenes en la familia, 
enseñan a saber comportarse en la naturaleza, 
siendo cuidadosas en sus acciones, para 
respetar a entes espirituales dadores de 
vida. Por ejemplo, günechen es el encargado 
de cuidar un espacio como un humedal 
(menoko), un cerro o el mar. Según los saberes 
mapuches, el respeto a las fuerzas espirituales 
permite establecer medidas de seguridad 
colectiva, con el propósito de evitar accidentes 
o enfermedades en lugares considerados 
riesgosos para los niños y jóvenes.   

Conocimientos de los seres vivos

La crianza de animales referida a 
saberes sobre el desarrollo de la ganadería de 
subsistencia en el contexto familiar, alcanza 
un 13,3% de recurrencia. En este sentido, 
se desarrolla una crianza sustentada en la 
valoración de los animales domésticos, al ser 
considerados como seres necesarios para la vida 
familiar. La enseñanza de estos contenidos se 
realiza mediante métodos como el kimkintun, 
para favorecer un aprendizaje contextual y 
práctico en la educación familiar. Al respecto 
una kimche señala:

[…] cuando mi nieta era chica le decía que 
iba a ser matrona. Una vez sucedió que 
había una oveja que no podía parir y ella 
se arremangó y tiró al corderito que no 
podía salir. Por eso que son importantes 
esas cosas. (K19S [92:92])
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Bajo este marco, los niños y jóvenes 
se exponen a una formación en la acción, 
participando activamente en la crianza de los 
animales, para aprender y comprender procesos 
asociados con la alimentación de los mismos, 
su reproducción, la forma de atenderlos cuando 
se enferman y los productos que aportan a la 
vida familiar. El conocimiento sobre el uso de 
los vegetales alcanza una recurrencia del 12,7%, 
de lo que los niños y jóvenes mapuches deben 
aprender sobre la vegetación del medio natural. 
Es decir, a través de métodos como el pepilün 
y el güxam se busca desarrollar el aprendizaje 
para aplicar, dominar y distinguir los tipos 
de vegetales (árboles, plantas, arbustos), sus 
características y la utilidad en el diario vivir. Una 
kimche señala:

[...] a los niños se les debe enseñar a cuidar 
las plantas. Enseñarles para qué sirven, que 
conozcan las plantas medicinales, los nombres 
que tienen, el tiempo para recolectarlos y 
cómo ocuparlas. (K13X [100:100])
 
El conocimiento sobre el cuidado de los 

animales alcanza una recurrencia del 9,2%, 
asociado al trato cariñoso y respetuoso que 
sustenta su crianza doméstica. Al igual que la 
crianza de animales los niños y jóvenes aprenden 
por medio de métodos como el kimkintun.  Es 
decir, la persona aprende por medio de actividades 
concretas las funciones vinculadas al cuidado 
como: 1) Saber alimentarlos; 2) Saber atender 
los partos y conocer los tiempos de reproducción 
y 3) Preparar remedios en situaciones de 
enfermedad. Esto se relaciona con el gübam, 
consejos para mantener una actitud responsable 
en el cuidado de los animales. Al respecto una 
kimche señala: “Antes los viejos daban consejo 
para cuidar ovejas, enseñaban la forma de cuidar 
animales, por eso dejábamos de ir al colegio, 
porque teníamos que cuidar las ovejas…” (K10X 
[39:39]). Así, los niños y jóvenes son preparados 
por los mayores para realizar un buen cuidado 
de los animales, ya que se reconoce como un 
pilar fundamental de la economía familiar. 

Ciclo del küyen

El conocimiento con respecto al tiempo 
para sembrar alcanza una recurrencia del 8,1%, 
esto se encuentra asociado a la definición de las 
fases del küyen  (fases lunares) para desarrollar 
el trabajo de la siembra de cereales y la huerta. 
De esta forma, en la educación familiar el 
aprendizaje de estos contenidos se desarrolla a 
través de métodos como el güneytun y asociado 
a la ejercitación de procesos de observación de 
las fases lunares. En el testimonio de un kimche 
se destaca lo siguiente: 

[…] para saber cuándo sembrar miro la 
luna y se siembra cuando es luna llena. 
Por ejemplo, en abril empezaba la gente 
a sembrar, ahora parece que siembran en 
mayo[…]. (K11X [88:88])

Entonces, la observación constituye 
un aspecto clave en la definición de tiempos 
apropiados para sembrar, identificándose dos 
fases: luna menguante y luna llena. “La valoración 
de ambos períodos se debe a que benefician un 
mejor crecimiento de los vegetales (K4L [98:98]). 
Por el contrario, no es recomendable sembrar o 
plantar en luna nueva, porque se limita el buen 
desarrollo de los vegetales. En este sentido, los 
niños y jóvenes necesitan aprender a reconocer 
las fases lunares apropiadas para sembrar y 
plantar vegetales (K17S [91:91]). 

La observación de las fases del küyen 
(luna) alcanza una recurrencia del 8,1%, como 
parte importante de la identificación de los 
períodos asociados al recorrido de las fases 
lunares y su relación con procesos sociales, 
culturales, biológicos y productivos. De esta 
forma, en el medio familiar se utilizan métodos 
como el güneytun y el güxam con el propósito 
que los niños y jóvenes aprendan a distinguir los 
períodos de las fases lunares. Un kimche señala:

Los niños debieran aprender sobre la luna. 
Antes los abuelos nos hablaban del we küyen 
(luna nueva) y ahora los niños no saben 
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cuándo es we küyen o menguante… Los viejos 
miraban la luna y sabían cuándo se podía 
hacer una actividad agrícola. (K24R [74:74]). 

Así, la persona encargada de la enseñanza 
realiza la articulación de procedimientos como el 
güxam y el güneytun, para lograr la comprensión 
de los cambios y sucesos de la naturaleza.

Vida saludable

La alimentación mapuche alcanza una 
recurrencia del 9,8%, asociado a la vida saludable 
en base a alimentos que entrega la naturaleza y 
que ayudan al cuidado de la salud de las personas. 
En la educación familiar el güxam constituye 
un método que permite enseñar y recordar a 
los niños y jóvenes el valor de la alimentación 
mapuche. Al respecto, un kimche señala: “mis 
padres siempre nos conversaban, ellos se criaban 
sanos con la comida (…) porque en la casa había 
tükün korü (sopa de locro), el mülxün (catuto)… 
todas  esas cosas eran naturales y los niños 
se criaban sanos…” (K26R [22:22]). La dieta 
alimenticia de la familia mapuche, se sustentaba 
en productos como mürke  (harina tostada), 
napor (yuyo), pisku (sopa de cereal), mülxün 
(catuto), wülo wülo (coligue nuevo) y tikün — 
locro —. (K6X [12:12]). La gente se alimentaba 
de napor, éste es un alimento antiguo y ahora 
ya no se usa. 

Pero antiguamente los niños lo consumían. 
A mediodía llegaban a la casa a comer 
napor y pisku. En la mañana comían harina 
tostada, para salir a cuidar los animales: las 
ovejas y las vacas […]. (K6X [12:12])

En los testimonios se reflexiona que la 
alimentación del pasado favorecía el cuidado de 
la salud de los niños y jóvenes. Situación que 
en la actualidad ha cambiado, al incorporarse 
una dieta alimenticia basada en productos que 
traen consigo problemas como la diabetes y las 
úlceras en la población infantil, adolescente, 
adulta y anciana. 

Discusión y conclusiones  

En la investigación se devela que los 
kimches conocen los códigos y prácticas 
socioculturales claves, que constituyen una 
base de conocimientos mapuches para orientar 
la interacción y relación de las personas con 
la naturaleza. En este sentido, los códigos y 
prácticas socioculturales se constatan como un 
conjunto complejo de saberes y conocimientos 
que vinculan a las personas en el proceso de 
aprender y saber acerca del sentido que se le 
otorga a los procesos y productos de saber 
(CHARLOT; BAUTIER; ROCHEX, 1992). El 
aprendizaje en la educación familiar se remite 
a la experiencia de las personas, a la historia 
de la familia y la comunidad en su proceso de 
relación con la naturaleza, sus expectativas, 
sus antece dentes, su concepción de la vida, su 
relación con los otros, la imagen que tienen de 
sí mismos y de los otros (CHARLOT, 2007). En el 
caso específico del saber y conocimiento referido 
al respeto a la naturaleza, engloba el marco de 
relaciones de las personas con un objeto de 
saber. Por ejemplo, la observación de las fases 
lunares en relación con el cultivo y las prácticas 
socioculturales que encierran un conjunto de 
conocimientos que tiene sentido para la familia 
y la comunidad. Así, los principales saberes se 
relacionan con prácticas socioculturales que 
permiten la construcción de valores, conceptos 
y procedimientos sobre el conocimiento de la 
familia asociada a la geografía, el territorio y 
fuerzas espirituales. Estos saberes configuran los 
contenidos y finalidades educativas vitales para 
la construcción de la identidad sociocultural, 
desde la educación familiar.   

Los métodos educativos, desde la 
educación familiar, están  constituidos de prácticas 
socioculturales que orientan el desarrollo de 
experiencias de aprendizaje práctico y contextual, 
para llegar a la construcción de un concepto que 
le permita interpretar su realidad. Por ejemplo, 
con respecto a la crianza de animales los niños y 
jóvenes viven procesos de aprendizaje asociados 
al conocimiento sobre la alimentación, la 
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reproducción,  el parto, el cuidado y la producción 
de productos que benefician la vida familiar. 
Asimismo, con respecto al conocimiento sobre 
la naturaleza los métodos educativos están en 
relación a la identificación de nombre de plantas, 
animales y la codificación de elementos, sucesos 
y hechos que configuran el nombre del espacio 
físico, geográfico, territorial y los ecosistemas. 
También, en relación a los tiempos para cultivar, 
recolectar y cosechar, la producción de la 
medicina para el tratamiento de enfermedades 
locales, de las personas y los animales, y hacer 
uso adecuado de los recursos que entrega la 
naturaleza. En consecuencia, los métodos para 
la enseñanza y el aprendizaje están en relación 
permanente con la observación empírica de 
elementos objetivos, subjetivos, intersubjetivos y 
espirituales de la realidad como objeto de saber 
asociado a las prácticas socioculturales (OLIVÉ, 
2009; OSES, 2009; QUILAQUEO; FERNÁNDEZ; 
QUINTRIQUEO, 2010; FALAVIGINA; ARCANIO, 
2011). Esto se observa, por ejemplo, en la 
recolección de vegetales para uso alimenticio, 
medicinal, ceremonial, espiritual en el medio 
familiar y comunitario como prácticas que 
configuran la relación con el saber.  

Lo explicitado favorece el desarrollo de 
los siguientes aspectos en la educación de niños 
y jóvenes: 1) Desde un aspecto conceptual se 
enseña el nombre de los vegetales, lo que va 
acompañado de la generación de criterios 
de clasificación de acuerdo al origen, uso y 
forma de los vegetales; 2) Desde un aspecto 
valórico, se  enseña el respeto a la naturaleza 
en el proceso de obtención y relación con 
las fuerzas espirituales que protegen a los 
vegetales y de los elementos del medio natural 
y 3) Desde lo procedimental se enseña la 
utilización de los vegetales; principalmente 
lo referido a las aplicaciones medicinales, 
alimenticias y ceremoniales. Todo este proceso 
metodológico de enseñanza de contenidos 
conceptuales, valóricos y procedimentales, se 
enmarca en el respeto a günechen y los gen, 
como fuerzas espirituales que definen una 
base de la racionalidad mapuche para respetar 

y respetarse recíprocamente en la relación de 
uso, aprovechamiento, producción y protección 
de la naturaleza. Así, los aspectos que son 
incorporados a la educación familiar de los 
niños y jóvenes, se relacionan con una base 
de conocimientos para formar la actitud de las 
personas y mantener una relación de equilibrio 
y de armonía con los entes sobrenaturales que 
habitan el medio natural.

Según Beillerot (1998) en la relación con 
el saber distingue el imitador del transgresor y 
el de seo de aprender del deseo de saber, como 
dos mo dalidades diferentes de relacionarse 
con los saberes. Afirma que el imitador desea 
aprender, el transgresor desea saber. La figura 
del aprendiz es la de aquel que aprende el 
saber en conformidad, para quien el saber es 
un objeto de terminado, cerrado y construido. 
En tanto, la figura del transgresor es la de 
aquel que aprende al margen de las normas o 
en contra de ellas, para quien el saber es una 
interrogación. Por su parte en el conocimiento 
mapuche el aprendizaje está asociado a los 
siguientes métodos educativos: 1) Inatuzugu, 
cuyo significado es estudiar, buscar e indagar en 
el conocimiento que ya existe para lograr una 
comprensión de procesos, fenómenos, hechos, 
sucesos e interpretar la realidad desde una 
racionalidad propia; 2) Nampülkan, explicitada 
como la racionalización y representación del 
viaje por el territorio como también una forma 
de interpretar la memoria individual y social, 
para aprender y comprender sobre la realidad 
como producto de la propia experiencia y 
su confrontación con otras realidades; 3) 
Mümülkan, como método para entender procesos 
de construcción de conocimientos con respecto 
a un objeto (natural, artístico y tecnológico), 
para ordenar el propio conocimiento y la 
formación de las personas y 4) Zapilüwün, este 
método se refiere a una lógica para aprender y 
comprender el desarrollo de las cosas y de las 
propias personas como producto del cultivo que 
encierra intereses, contenidos y finalidades. En 
el caso mapuche constatamos que los métodos 
referidos al aprendizaje como imitador son el 
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inatuzugun y zaplilüwün. Es decir, son métodos 
que colocan al aprendiz en relación a objetos de 
saber determinado y deseable de aprender. En 
cambio los métodos nampülkan y mümülkan, 
se refieren al aprendiz como trasgresor. En 
ese sentido, el aprendiz sale de lo establecido 
para recurrir a su propia experiencia individual 
y social e interpretar la realidad, el objeto de 
saber en contraste con otras realidades como 
una forma de ordenar y dar sentido a lo propio. 

Con la perspectiva expuesta comprendemos 
que trabajar el sentido de las relaciones 
socioculturales se liga en la relación con el saber. 
Así, trabajar la relación con el saber en la educación 
escolar en contexto mapuche, e indígena en general, 
no requiere partir con la definición del concepto, 
sino más bien, con el cuestionamiento de eso que 
los alumnos poseen como conocimientos propios. 
Porque se pueden aprender conocimientos cuando 
se tiene, en primer lugar, cuestionamientos que 
acercan a los sujetos con sus realidades cotidianas 
(FREIRE, 2002). Según Freire cuando se comienza 
con una definición la mayoría de los alumnos no 
entiende nada y sienten que no entenderán nada. 
La definición tiene que llegar al final, cuando ya 
se entendió y en algunas ocasiones ni siquiera es 

el fin último del proceso de enseñanza, debido 
a la necesidad de dejar abierto un margen a la 
futura interrogación de los conocimientos. Pero, 
a pesar de todo, es interesante tener algunas 
respuestas, pero contextualizadas a lo que los 
alumnos saben de acuerdo a su experiencia 
y prácticas socioculturales (FREIRE, 2002). 
Actualmente, el problema es que en la escuela 
es posible encontrar cada vez más alumnos 
que no encuentran el sentido y el placer del 
saber (MUTUALE, 2009). Esta constatación 
exige replantearse los marcos que sirven de 
referencia en la educación escolar, en el desafío 
de trasgredir los contenidos centrados en bases 
epistémicas limitadas a aspectos exclusivos 
del conocimiento occidental eurocéntrico. En 
el cuadro 1 se especifican comparativamente 
parámetros de la ciencia occidental moderna, 
donde la visión dominante la constituye el 
esencialismo y la perspectiva de la ciencia 
positivista. Sin embargo, se reconoce que existe 
una variedad de enfoques en el conocimiento 
occidental agrupados en el constructivismo 
epistémico, que requieren ser  discutidos en 
relación a los saberes que subyacen en los 
métodos educativos mapuches. 

Cuadro 1-  Parámetros ciencia occidental moderna y saberes métodos educativos mapuches

Ciência occidental moderna Saberes de los métodos educativos mapuches

La ciência occidental se enfoca en lograr la construcción de 
conocimientos objetivos y universales. La diversidad es vista de 
manera problemática y necesita ser superada.

Los saberes se construyen a nivel subjetivo e intersubjetivo, articulándose la 
experiencia, el saber dei pasado, el contexto de vida local, la espiritualidad. La 
diversidad es vital para el desarrollo de la naturaleza y la persona.

Se encarga de la clasificación de la naturaleza, generándose 
categorias jerárquicas (seres vivos y seres inertes).

Se ensena que en la naturaleza los distintos elementos que la configuran se 
encuentran conectados con fuerzas que pueden ser concretas, espirituales y 
sobrenaturales.

Los sujetos se sitúan en una posición de control de la naturaleza 
recurriendo a su intervención y explotación. por medio del uso 
de la tecnologia (Por ejemplo: surgimiento de la tecno-naturaleza 
basada en la biologia y ecologia evolutiva).

No se busca formar en el sentido de estar en oposición a la naturaleza, sino que se 
espera desarrollar una relación basada en el respeto de los rios, cerros, animales, 
vegetales, bosques. Más que ensenarse a controlar la naturaleza se aprende a 
comprender sus tiempos de enfriamiento, crecimiento, florecimiento y abundancia.

Genera la subordinación de la naturaleza a las relaciones de 
producción, explotación y acumulación de riquezas desde la 
lógica dei mercado econômico capitalista.

Se ensena que la naturaleza puede ser utilizada pero de manera equilibrada, 
siendo vital respetar los períodos ciclicos de descanso de la tierra.

Marca diferencias filosóficas, epistémicas y metodológicas entre lo 
construido y lo naturalmente dado, el observador y lo observado.

Los sujetos se encuentran vinculados con la naturaleza pudiendo pasar de 
observador a ser observado (Por ejemplo: al trabajar en un espacio de la 
naturaleza como un menoko la persona puede ser observada por un gen).

Fuente: Elaboración sobre la base de los autores Escobar (2010) y Olórtegui (2007).



979Educ. Pesqui., São Paulo, v. 40, n. 4, p. 965-982, out./dez. 2014.

El cuadro n°1 muestra dos situaciones. 
Primero, la distancia epistemológica entre el 
conocimiento escolar y los saberes educativos 
mapuches. Segundo, la necesidad de proponer 
la ruptura epistemológica con el conocimiento 
dominante de las ciencias occidentales que 
es sintetizado e incorporado en los marcos 
de referencia en Ciencias Naturales. De 
esto se desprende un marco de acción que 
compromete ambas matrices epistémicas 
en el contexto escolar, en el sentido de 
avanzar hacia una transdisciplinariedad, 
que favorezca la incorporación de métodos 
educativos configurados por racionalidades 
que no responden a posiciones hegemónicas, 
y que articulan saberes ambientales. Este 
proceso permitiría superar progresivamente 
el desprecio epistemológico del conocimiento 
educativo indígena en el contexto escolar, 
para avanzar hacia un diálogo intercultural 
más simétrico (TUBINO, 2011). 

En conclusión, este estudio nos 
ha permitido develar prácticas culturales 
tradicionales, como métodos educativos 
mapuches, dotados de contenidos epistémicos 
que permiten mejorar el aprendizaje escolar de 
todos los estudiantes en la enseñanza de las 
ciencias naturales, sean éstos  mapuches y no 

mapuches. En consecuencia, se propone generar 
una educación intercultural que incorpore 
saberes socioculturales como un conjunto de 
principios y de prácticas de las familias y las 
comunidades que le dan estatus epistemológico 
al conocimiento educativo mapuche en el 
contexto escolar. Esto permitirá dar sentido a las 
relaciones socioculturales ligadas a la relación 
con el saber en las actividades cotidianas 
en el medio familiar, en su relación con la 
naturaleza y el aprendizaje escolar. Finalmente, 
las investigaciones educativas en contexto 
mapuche permiten avanzar en la construcción 
de una epistemología pluralista, contextual, que 
aporte a comprender y explicar las diferentes 
posibilidades de validez y legitimidad del 
conocimiento indígena  en relación a procesos 
de construcción, transmisión, apropiación social 
y aplicación, como base para la formación de 
personas en diferentes niveles educativos: 
preescolar, básica, media y universitaria. Al mismo 
tiempo, contribuir con categorías de contenidos 
educativos fundados en la racionalidad de los 
métodos educativos mapuches en el contexto 
escolar, lo cual permita mejorar procesos de 
intervención educativa intercultural, en base a 
objetos y redes sociales de  colaboración mutua 
entre familiaescuelacomunidad. 
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Olhares epistemológicos e a pesquisa educacional na 
formação de professores de ciências

Alberes de Siqueira CavalcantiI

Resumo

Não existe professor de ciências sem uma epistemologia de 
fundo, sem uma base epistemológica que dê sustentação para 
o seu trabalho pedagógico. Não há pesquisa propriamente 
dita sem uma base epistemológica. Assim, para se formar 
o professor pesquisador, há que se enfrentar o desafio da 
formação epistemológica e a consequente discussão sobre os 
olhares epistemológicos. O objetivo do artigo é apresentar 
algumas das principais abordagens epistemológicas no campo 
da pesquisa em educação: dialética, positivismo, fenomenologia, 
estruturalismo e complexidade. A partir da metáfora do olhar, 
na relação sujeito-objeto do conhecimento, as epistemologias 
são discutidas enquanto possibilidades de olhares diversos sobre 
os fenômenos educacionais; ora convergentes, ora divergentes, 
completando-se ou excluindo-se. O que um olhar epistemológico 
enxerga outro pode não enxergar. Estaremos, nessa ótica da 
pesquisa educacional, numa dinâmica constante entre visão e/ou 
cegueira, a possibilidade de lucidez e/ou obscuridade. A Dialética 
representa o olhar em movimento, buscando captar o objeto na 
sua totalidade, desde uma perspectiva histórica de mudanças e 
contradições. O Positivismo representa o olhar de fora que se 
distancia buscando quantificar e mensurar o objeto, tornando-o 
imune à subjetividade daquele que o descreve. A Fenomenologia 
representa o olhar de dentro, do que é vivenciado e interpretado por 
sujeitos em determinado momento. O Estruturalismo representa o 
olhar por baixo que busca captar o que dá sustentação, a estrutura 
dos fenômenos sociais independente dos seus condicionamentos 
históricos. A Complexidade representa o olhar multidimensional 
que busca compreender a realidade no tecido complexus, em 
conjunto, considerando a incerteza e a incompletude.
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Epistemological views and educational research in the 
science teacher education

Alberes de Siqueira CavalcantiI

Abstract

There are no science teachers without a background epistemology, 
without an epistemological basis that gives them support for their 
teaching job. There is no research without an epistemological 
basis. Thus, to train research teachers, there is a need to face the 
challenge of epistemological training and the consequent discussion 
about epistemological views. The objective of this article is to 
present some of the main epistemological approaches in the field 
of educational research: dialectics, positivism, phenomenology, 
structuralism and complexity. Using the metaphor of vision in the 
subject-object relation of knowledge, I discuss epistemologies as 
possibilities of different views of the educational phenomena, which 
are sometimes convergent, sometimes divergent, complementing or 
excluding themselves. What an epistemological vision sees the other 
cannot see. In  this perspective of educational research, we will be in 
constant dynamics between vision and/or blindness, the possibility 
of clarity and/or obscurity. Dialectics represents the vision in 
motion, seeking to capture the object in its entirety, from a historical 
perspective of changes and contradictions. Positivism is the outside 
vision, which distances itself seeking to quantify and measure the 
object, making it immune to the subjectivity of those who describe it. 
Phenomenology is the vision from inside, from what is experienced 
and interpreted by subjects at a given moment. Structuralism is 
the vision from underneath, which seeks to capture what sustains, 
the structure of social phenomena, regardless of their historical 
conditions. Complexity is the multidimensional vision that seeks 
to understand the complex fabric of reality, together, considering 
uncertainty and incompleteness.
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Introdução

Tanto as discussões atuais no campo 
acadêmico como a legislação referente à 
formação docente tendem a apresentar um 
modelo de formação interdisciplinar ou 
transdisciplinar, que rompa com um modelo 
disciplinar fechado e fragmentado e possibilite 
ao professor uma visão mais aberta, crítica e 
relacional da sua área de conhecimento com 
os demais saberes e da própria reformulação 
da concepção de ciência. No entanto, ainda é 
possível observar nos cursos de licenciatura a 
persistência de uma perspectiva reducionista 
de formação docente, que tende a reproduzir 
eufemisticamente uma formação bacharelesca, 
com um verniz de licenciatura. Tal perspectiva 
reducionista leva a considerar o ensino como a 
transmissão de conteúdos de áreas específicas 
(física, química, biologia...). Por essa ótica, um 
bom professor será formado para dominar e 
transmitir o conteúdo de sua área.

No contexto atual de crise da razão 
e mudanças paradigmáticas, a formação 
docente não pode mais contentar-se com 
uma perspectiva reducionista. No bojo dessas 
mudanças repercutidas na educação em 
ciências, alguns estudos vêm demonstrando de 
forma consensual a relevância da epistemologia 
na formação e no exercício profissional dos 
professores de ciências (PORLÁN; GARCÍA; 
POZO, 1998; PRAIA; CACHAPUZ; GIL-PÉREZ, 
2002). A formação acadêmica e a produção 
do conhecimento científico pressupõem a 
pesquisa, que por sua vez envolve a questão 
epistemológica, ou seja, como apreendermos o 
real. Em termos de produção de conhecimento 
filosófico ou científico, não nos é possível 
iniciar e levar a cabo tal produção sem o aporte 
epistemológico e metodológico:

A falta da formação filosófica reduz a 
problemática da pesquisa científica a uma 
simples questão de opções técnicas relacio-
nadas à seleção de alguns encaminhamen-
tos, fórmulas ou receitas, apresentados nos 

tradicionais manuais de pesquisa. Esses 
“reducionismos” poderão ser superados 
intensificando a formação filosófica dos 
educadores e principalmente sua formação 
epistemológica. (GAMBOA, 2012, p. 105)

Sempre que estamos no campo 
da epistemologia, fazemos filosofia do 
conhecimento científico. Seja esta filosofia, 
reflexão ou teoria da ciência desenvolvida 
por filósofo ou cientista, não mudará a sua 
natureza filosófica, uma vez que as questões 
epistemológicas são questões filosóficas que 
permanecem em aberto. 

O texto nasceu de uma preocupação 
didática num contexto de ensino, da necessidade 
sentida em sala de aula de ter um recurso 
introdutório e didático que possibilitasse discutir 
com acadêmicos de licenciaturas a importância 
e o papel das epistemologias na formação de 
professores, especialmente dos professores de 
ciências. Nesse sentido, o texto é limitado em 
sua pretensão teórica, não podendo dar conta 
de questões epistemológicas outras (como a 
natureza da ciência, o ceticismo, o relativismo) 
que requerem uma discussão específica, pois 
envolvem conceitos complexos de verdade e 
de ciência, remontando a um longo percurso 
histórico e filosófico. 

O propósito do texto é apresentar, de 
forma introdutória e didática, algumas das 
principais abordagens epistemológicas no campo 
da educação (materialismo histórico dialético, 
positivismo, fenomenologia, estruturalismo e 
complexidade). A sua organização é feita de 
forma a oferecer uma compreensão conceitual e 
as categorias norteadoras de cada epistemologia 
e, por fim, buscar os elementos de procedimentos 
metodológicos para a pesquisa educacional. 
Cada uma dessas epistemologias é abordada a 
partir da metáfora do olhar, na relação entre 
sujeito e objeto do conhecimento.

Quando opto pela metáfora do olhar, 
tenho consciência da ruptura bachelardiana 
em relação à hegemonia da ocularidade na 
tradição filosófica ocidental. Nesse sentido, o 
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conhecimento é entendido como uma extensão 
da visão. A ocularidade é um tema recorrente 
na tradição ocidental, que se observa pelo 
predomínio de expressões visuais como visão 
de mundo, cosmovisão, leitura de mundo, ponto 
de vista, evidência, foco, intuição, perspectiva, 
olhar, elucidação, etc., e no jogo metafórico da 
bipolaridade luz e trevas. O conhecimento é luz, 
a ignorância é trevas (tema que recorda, dentre 
outros: o mito de Prometeu, a gnosiologia 
platônica, a cegueira de Édipo, a razão iluminista, 
a ciência moderna). Também falamos de olhar 
filosófico, pisicológico, histórico ou visão da 
física, da antropologia etc. para designarmos o 
corte epistêmico em relação a um determinado 
estudo. Por ser uma imagem tão cara à tradição 
ocidental, penso que a metáfora da visão não 
pode ser tão facilmente descartada do nosso 
imaginário, embora reconheça que não pode 
ser a única e que a sua principal fraqueza é a 
possibilidade de uma interpretação equivocada do 
conhecimento como mera contemplação, em que 
o sujeito é mero espectador do mundo, recebendo 
passivamente as impressões do objeto.

Longe dessa interpretação objetivista, 
espetacular e de realismo ingênuo, observo que 
a metáfora da visão ganha novas cores com 
os recentes estudos ligados à neurociência. 
Meyer (2002) usa a expressão “visão pensante” 
ao recordar que os estudos psicológicos sobre 
a formação de uma imagem visual levam 
à constatação de que “a visão não é uma 
percepção que ocorre por inércia, uma recepção 
de objetos exteriores que se impõem em bloco 
a células visuais passivas e complacentes” 
(MEYER, 2002, p. 78).  E mais: 

Os objetos não nos são dados como tais, 
são reconhecidos e reconstruídos por um 
cérebro dotado de capacidades de análise, 
de síntese e de hierarquização. Não é o 
olho, mas sim o cérebro que vê. (MEYER, 
2002, p. 78, grifo meu)

Portanto, a metáfora da visão é aqui 
tomada não no sentido de uma simples 

contemplação da realidade, mas, ao contrário, 
para sublinhar o papel ativo que uma teoria/
epistemologia adotada pelo sujeito epistêmico 
desempenha na sua leitura de mundo e na 
construção do seu objeto de estudo.

Epistemologia e formação 
docente

Em outro trabalho (CAVALCANTI; SILVA; 
MACÊDO, 2013), constatamos uma tendência 
consensual de autores a estabeler uma relação 
direta, de causa e efeito, entre epistemologia e 
formação docente. Simplificando, poderíamos 
afirmar que uma boa e consistente formação 
epistemológica é um dos pilares para uma 
boa e consistente formação docente; o que 
equivale  a dizer que a ausência ou o pouco 
investimento na formação epistemológica dos 
professores de ciências repercute negativamente 
no seu desempenho em sala de aula enquanto 
profissionais da educação (CAVALCANTI; 
SILVA; MACÊDO, 2013).

De acordo com Praia, Cachapuz e Gil-
Pérez (2012):

A epistemologia está necessariamente 
implícita em qualquer currículo de 
Ciências. É dela em boa parte a concepção 
de Ciência que é ensinada. É nossa 
convicção, pois, que o conhecimento 
de epistemologia torna os professores 
capazes de melhor compreender que 
Ciência estão a ensinar, ajuda-os na 
preparação e na orientação a dar às 
suas aulas e dá um significado mais 
claro e credível às suas propostas. Tal 
conhecimento ajuda, e também obriga os 
professores a explicitarem os seus pontos 
de vista, designadamente sobre quais 
as teses epistemológicas subjacentes à 
construção do conhecimento científico, 
sobre o papel da teoria, da sua relação 
com a observação, da hipótese, da 
experimentação, sobre o método, e ainda 
aspectos ligados à validade e legitimidade 
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dos seus resultados, sobre o papel da 
comunidade científica e suas relações 
com a sociedade. [...] a epistemologia 
ajuda os professores a melhorarem as 
suas próprias concepções de ciência e a 
fundamentação da sua acção pedagógico-
didáctica. (2002, p. 128). 

No contexto contemporâneo, em que 
a ciência é posta em questão, não é possível 
pensar a formação docente à margem das 
discussões epistemológicas. No paradigma 
científico da modernidade, a ciência é vista 
como um conhecimento racional, universal, 
que aspira à formulação de leis, à luz de 
regularidades observadas, com vistas a prever 
o comportamento futuro dos fenômenos. Daí o 
mundo mecanicista do racionalismo cartesiano 
e da mecânica newtoniana reduzindo a 
complexidade do mundo a leis simples de um 
conhecimento utilitário e funcional que aos 
poucos avançou de um estudo da natureza para 
o estudo da sociedade (CAVALCANTI; BRUSSIO, 
TOURINHO, 2006). Tal paradigma consolidou 
a imagem de ciência que ainda perdura na 
formação docente e na orientação de boa parte 
do ensino e das pesquisas realizadas pelos 
professores de ciências. Na crise paradigmática 
que vivenciamos, assistimos à emergência de 
novos olhares epistemológicos, que aos poucos 
passam a influenciar tanto a formação como 
a prática docente. Ter ciência desse campo de 
batalha epistemológico faz parte da agenda 
formativa dos professores.

Não existe professor de ciências sem 
uma epistemologia de fundo, sem uma base 
epistemológica que lhe dê sustentação para 
o seu trabalho pedagógico. Mesmo que essa 
epistemologia esteja subjacente, de forma 
implícita, inconsciente e acrítica, ela permanece 
orientando a prática docente. A ignorância ou 
o silêncio sobre as bases epistemológicas na 
formação dos professores é condição relevante 
para uma prática docente que fossiliza uma 
imagem distorcida da ciência, que corrobora para 
a manutenção do status quo (individualismo, 

neutralidade, dicotomia sujeito-objeto, verdade 
única e absoluta, elitismo) (CAVALCANTI; 
SILVA; MACÊDO, 2013).

Uma epistemologia, enquanto teoria do 
conhecimento científico, busca explicitar o 
processo de produção da ciência, fornecendo 
uma elucidação da natureza da ciência, 
o critério de cientificidade, a maneira de 
intelecção e explicação científica da realidade. 
É fundamental que, na formação docente, 
especialmente de professores de ciências, 
e na pesquisa educacional, a dimensão 
epistemológica esteja presente como um grande 
pano de fundo que perpassa e interliga educação 
e ciência, ensino e pesquisa.

A pesquisa educacional integra a forma-
ção e a profissionalidade docente, isto é, o pro-
fessor forma-se pela pesquisa e pela pesquisa 
também exerce a docência. No entanto, não há 
pesquisa propriamente dita sem uma base epis-
temológica. Assim, para se formar o professor 
pesquisador, há que se enfrentar o desafio da 
formação epistemológica e a consequente dis-
cussão sobre os olhares epistemológicos. 

O olhar em movimento

O olhar em movimento é característico 
da dialética, é um olhar que busca captar o 
objeto na sua totalidade, desde uma perspectiva 
histórica de mudanças e contradições. Esse 
olhar foi introduzido na tradição filosófica 
ainda na antiguidade grega por Heráclito. 
Passou um longo tempo esquecido e, só a 
partir da filosofia de Hegel (1770-1831), a 
concepção dialética da realidade foi retomada 
na história do pensamento ocidental. Karl 
Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-
1899) deram continuidade ao pensamento 
dialético, rompendo, contudo, com o idealismo 
hegeliano e concebendo a dialética com base 
no materialismo histórico. Do ponto de vista 
educacional, o materialismo histórico-dialético 
exerce forte influência, especialmente pelas 
contribuições filosóficas de Antonio Gramsci, o 
sociointeracionismo advindo de Lev Vygotsky, 
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a releitura frankfurtiana do marxismo expressa 
na Teoria Crítica.

O materialismo histórico-dialético de-
fende a primazia da matéria sobre o espírito, 
opondo-se ao idealismo. A matéria é primária 
e é a fonte da consciência. Explica a história 
a partir dos fatores materiais (modo de produ-
ção), concebidos como processos dinâmicos da 
relação homem-natureza: “O modo de produ-
ção da vida material condiciona o processo em 
geral de vida social, política e espiritual. Não é 
a consciência dos homens que determina o seu 
ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que de-
termina sua consciência” (MARX, 1999, p.52).

O materialismo histórico-dialético é uma 
teoria e um método de explicação da realidade. 
Enquanto teoria, a dialética concebe a realidade 
como uma totalidade concreta, caracterizada 
pela contradição e o pelo movimento. Nesse 
sentido, não só o real é dialético, como também 
o próprio pensamento que busca conhecer o real 
comunga desse mesmo estatuto ontológico: “Se 
o real está em movimento, então que o nosso 
pensamento também se ponha em movimento 
e seja pensamento desse movimento. Se o 
real é contraditório, então que o pensamento 
seja pensamento consciente da contradição” 
(LEFEBVRE, 1979, p. 174).

Ao se afirmar que a dialética concebe o 
real como uma totalidade, deve-se evitar uma 
compreensão equivocada de tal afirmação. 
Segundo Kosik, a totalidade não deve ser 
compreendida como a soma de “todos os fatos”, 
mas sim como um todo que possui a sua própria 
estrutura (não é caótico), que se desenvolve (não 
é imutável, nem dado de uma vez por todas) e 
que se vai criando (não é perfeito e acabado no 
seu conjunto): 

A dialética da totalidade concreta não é 
um método que pretenda ingenuamente 
conhecer todos os aspectos da realidade, 
sem exceções, e oferecer um quadro 
“total” da realidade, na infinidade dos seus 
aspectos e propriedades; é uma teoria da 
realidade concreta e do conhecimento que 

dela se tem como realidade. A totalidade 
concreta não é um método para captar 
e exaurir todos os aspectos, caracteres, 
propriedades, relações e processos da 
realidade; é a teoria da realidade como 
totalidade concreta. (KOSIK, 1976, p. 36)

A categoria da totalidade, portanto, não 
é estática, fechada. A totalidade é movimento 
e relação. Tudo - os fenômenos, as coisas, o 
pensamento - está em movimento e em relação. 
O que faz o movimento é a contradição. E “a 
contradição dialética deve ser encarada como 
sintoma da realidade. Só é real aquilo que 
apresenta contradições, aquilo que se apresenta 
como unidade de contradições” (LEFEBVRE, 
1979, p. 192).

Dessas considerações, resultam algumas 
implicações metodológicas para a pesquisa 
e a produção do conhecimento. Se quisermos 
realizar uma pesquisa a partir da dialética, 
teremos que considerar as “leis da dialética”1:

a) Lei da interação universal – o nosso 
objeto de pesquisa, o fenômeno por nós 
estudado, não poderá ser isolado, mas antes 
inserido numa totalidade da qual é parte. O 
nosso objeto deverá ser relacionado com outros 
fenômenos, para que possamos compreendê-lo 
e explicá-lo na sua totalidade.

b) Lei do movimento universal – o nos-
so objeto de pesquisa não poderá ser entendido 
nem explicado como algo estático, mas em mo-
vimento. Ele muda, se transforma internamente 
e é transformado externamente pelo movimen-
to da totalidade da qual é um fenômeno.

c) Lei da unidade dos contraditórios – 
o nosso objeto de pesquisa também possui 
suas contradições internas e elas devem ser 
percebidas pelo pesquisador, pois são elas que 
produzem o movimento que transforma o real.

d) Transformação da quantidade em 
qualidade – o nosso objeto de pesquisa não pode ser 
analisado separadamente em termos quantitativos 

1- A nomenclatura e a sequência das leis da dialética segue a apresentação 
dada por Lefebvre (1979, p. 237-239), a partir da qual busco interpretá-las 
na perspectiva da realização de uma pesquisa em educação.
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ou qualitativos. Quantidade e qualidade estão 
dialeticamente em relação. Portanto, para analisar 
o fenômeno pesquisado, devemos estabelecer a 
relação quantidade e qualidade.

e) Lei do desenvolvimento em espiral – 
o objeto por nós estudado deve ser tomado na 
continuidade do movimento da totalidade na 
qual está inserido. Ele pode ser uma superação 
de algo que o antecedeu, mas também pode ser 
superado. Mas o pesquisador deverá perceber 
que o passado e que a possibilidade do devir se 
encontram no fenômeno por ele estudado.  

Podemos sinteticamente concluir o 
seguinte acerca da pesquisa que se proponha 
numa abordagem dialética: o seu objeto, seja 
ele qual for, deverá ser estudado na sua relação 
com a totalidade da qual é parte. O pesquisador 
dialético não isola o seu objeto do contexto 
maior no qual está inserido. Da mesma forma, 
o pesquisador dialético não se aproximará 
do seu objeto como se ele fosse estático. Ao 
contrário, o apreenderá nas suas contradições 
internas, percebendo o seu movimento e 
as possibilidades de mudança. Assim, o 
pesquisador dialético buscará conhecer para 
transformar o conhecido e, dialeticamente, ao 
fazer isso, também se transformará. 

O olhar de fora

O olhar que toma distância do 
seu objeto, o olhar de fora, é o olhar do 
positivismo. O positivista busca quantificar 
e mensurar o objeto, de tal forma que a sua 
descrição esteja imune da subjetividade daquele 
que o descreve. Esse olhar que pretende a 
objetividade e a neutralidade já era buscado 
nas filosofias modernas do empirismo (Bacon) 
e do racionalismo (Descartes). Coube a Augusto 
Comte (1798-1857) a elaboração de uma síntese 
entre empirismo e racionalismo, resultando no 
positivismo. Se Comte é considerado o grande 
idealizador do positivismo, Émile Durkheim 
(1855-1917) é por sua vez o teórico que forneceu 
as bases metodológicas para a produção do 
conhecimento na perspectiva positivista. O 

positivismo é caracterizado como uma corrente 
filosófica que defende o primado da ciência 
no conhecimento da realidade. Nessa corrente, 
toda a concepção da realidade, parte da adoção 
do método das ciências naturais como única 
possibilidade de conhecimento do real. 

Partindo de uma concepção da “evolução 
intelectual da humanidade”, Comte conclui 
que qualquer especulação que façamos sobre 
o “indivíduo” ou a “espécie” passará por três 
estados teóricos: o teológico, o metafísico e o 
positivo. No entanto, o estado positivo constitui 
o ápice da evolução humana, quando a 
humanidade atinge a sua maturidade e adquire 
a capacidade de conhecer efetivamente o real. 
Contrapondo-se à teologia e à metafísica, 
afirma que, no estado positivo,

[...] o espírito humano renuncia de vez às 
pesquisas absolutas, que só convinham à 
sua infância. Circunscreve seus esforços ao 
domínio, que agora progride rapidamente, da 
verdadeira observação, única base possível de 
conhecimentos verdadeiramente acessíveis, 
sabiamente adaptados a nossas necessidades 
reais. Reconhece de agora em diante, como 
regra fundamental, que toda proposição que 
não seja estritamente redutível ao simples 
enunciado de um fato, particular ou geral, 
não pode oferecer nenhum sentido real e 
inteligível. A revolução fundamental, que 
caracteriza a virilidade de nossa inteligência, 
consiste essencialmente em substituir em 
toda parte a inacessível determinação das 
causas propriamente ditas pelas simples 
pesquisas das leis, isto é, relações constantes 
que existem entre os fenômenos observados. 
(COMTE, 1973, p. 55).

O positivismo, enquanto uma teoria que 
busca explicar a realidade, tratará a realidade 
a partir dos fatos e, a exemplo das ciências 
naturais, buscará descobrir as leis necessárias e 
universais presentes nos fenômenos. Os fatos se 
apresentam para o positivismo dentro de uma 
realidade, de um todo, que observa uma ordem 
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harmoniosa e um progresso que naturalmente 
segue um percurso evolutivo da história. 

Sob essa ótica positivista, como 
podemos compreender a realização de pesquisa 
e a produção do conhecimento? Quem nos 
oferece os elementos para tal compreensão 
é Durkheim, através de As Regras do Método 
Sociológico2. Inicialmente, Durkheim apresenta 
a sua definição de fato social, a partir da qual é 
possível ter a clareza conceitual necessária para 
empreender o método:

É um fato social toda a maneira de fazer, 
fixada ou não, suscetível de exercer sobre 
o indivíduo uma coação exterior; ou ainda, 
que é geral no conjunto de uma dada 
sociedade tendo, ao mesmo tempo, uma 
existência própria, independente das suas 
manifestações individuais. (DURKHEIM, 
1973, p. 394).

Desta definição decorrerá “a primei-
ra regra e a mais fundamental”, no dizer de 
Durkheim, que é “a de considerar os fatos sociais 
como coisas”. Esta regra terá três implicações 
para o pesquisador, como veremos adiante, mas 
basta o seu enunciado para percebermos o tipo 
de tratamento e postura que o pesquisador deve-
rá adotar ante ao seu objeto de pesquisa. O ob-
jeto de pesquisa deve constituir-se efetivamente 
num fato social, e, como tal, deverá ser tratado 
como uma coisa. O nosso objeto ou o fenômeno 
pesquisado deverá apresentar as características 
de exterioridade, coercitividade e generalidade, 
próprias de um fato social. Caso contrário, corre-
-se o risco de se pesquisar algo que não se cons-
titui em objeto de estudo científico. 

Passemos então às três implicações 
apontadas por Durkheim, como decorrentes do 
fato social ser uma coisa:

1- “É necessário afastar sistematicamente 
todas as noções prévias” (DURKHEIM, 1973, 
p. 404). Portanto, na definição do objeto de 
pesquisa e durante a pesquisa, o pesquisador 

2 - Apresento apenas a primeira regra, interpretada na perspectiva da 
realização da pesquisa.

que adotar a abordagem positivista deverá 
afastar-se dos preconceitos e prejuízos do senso 
comum e adotar uma postura científica, ou seja, 
procurar ser objetivo não se deixando levar por 
motivos subjetivos.

2- “Tomar sempre para objeto de 
investigação um grupo de fenômenos 
previamente definidos por certas características 
exteriores que lhes sejam comuns, e incluir na 
mesma investigação todos os que correspondam 
a esta definição”. (DURKHEIM, 1973, p. 406). 
O pesquisador positivista deverá inicialmente 
definir o seu objeto de pesquisa, o fato a ser 
pesquisado. Mas tal definição não será feita com 
base num ideal que possua acerca do fenômeno 
pesquisado, nem com a pretensão de atingir 
logo de início a sua essência, e sim, a partir da 
observação do fato, captando as propriedades 
concretas que lhes são exteriores e que são da 
própria natureza do fenômeno. O pesquisador 
positivista deve partir, portanto, da sensação, da 
experiência sensorial, e não dos conceitos. 

3- “Quando, o sociólogo empreende a 
exploração de uma qualquer ordem de fatos 
sociais, deve esforçar-se por considerá-los 
sob um ângulo em que eles se apresentem 
isolados das suas manifestações individuais”. 
(DURKHEIM, 1973, p. 411). O pesquisador que 
adota o método positivista tende à objetividade 
dos fatos. Portanto, na sua pesquisa, quanto 
mais se afastar dos atos individuais, particulares, 
manifestos no fenômeno que estuda, mais 
objetividade obterá. Por isso, o pesquisador 
positivista prioriza, no seu procedimento de 
pesquisa, o que é padrão, constante, fixo, que 
não muda de acordo com as particularidades e 
individualidades.

Podemos sinteticamente concluir o 
seguinte acerca da pesquisa que se proponha 
numa abordagem positivista: o seu objeto, 
seja ele qual for, deverá ser estudado como 
uma “coisa”, ou seja, deverá ser isolado do 
seu contexto, para que possa ser medido, 
mensurado, analisado, descrito. O pesquisador 
positivista captará o seu objeto a partir das suas 
características externas, descrevendo o que ele 
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é de forma objetiva e neutra. E ao fazer isso, o 
pesquisador positivista conservará o seu objeto 
e a si próprio, pois buscará a identidade das 
coisas sem as suas contradições internas. 

O olhar de dentro

O olhar de quem está inserido, 
vivenciando um fenômeno; o olhar de dentro é 
o da fenomenologia. A postura fenomenológica 
e semelhante àquela do etnólogo: há que se 
vivenciar, estar presente, para se interpretar e 
compreender os fenômenos a partir dos sujeitos 
de processo, num determinado momento. A 
fenomenologia surge antepondo-se criticamente 
ao positivismo e ao psicologismo do final do 
século XIX e início do século XX. O principal 
nome da fenomenologia é o filósofo Edmund 
Husserl (1859-1938). A ele se atribui a criação 
da filosofia e do método fenomenológicos, 
muito embora o uso do termo fenomenologia 
e algumas de suas ideias já terem indícios ou 
precedentes na história da filosofia. 

A intenção inicial de Husserl era tornar 
a filosofia uma ciência rigorosa que fosse a 
base segura, um conhecimento apodítico, para 
todas as ciências. Por isso, era necessário fazer 
a “redução fenomenológica”, como veremos 
adiante, para atingir os fenômenos como eles se 
apresentam à consciência, ou seja, as essências 
(eidos). Para Husserl, o conhecimento começa 
com a experiência de coisas existentes, de fatos, 
de fenômenos que se apresentam à consciência. 
O fenômeno é “tudo aquilo que é vivência, na 
unidade de vivência de um eu” (HUSSERL, 1996, p. 
207). Assim, tudo o que se apresenta à consciência 
é um fenômeno, um fato dado no aqui e agora 
para o sujeito que o vivencia. Contudo, quando a 
consciência intenciona um fenômeno contingente 
que a ela se apresenta, capta-se no fenômeno uma 
essência. Portanto, para o pensamento husserliano 
devemos superar a contraposição subjacente entre 
aparência e essência, onde o fenômeno é apenas a 
aparência da coisa em si.

Assim sendo, podemos compreender, 
por exemplo, que, ao escutar uma música, 

não escutamos uma aparência de música, mas 
a música, muito embora, essa música seja 
um fenômeno vivenciado no aqui e agora, 
seja contingente, nesse fenômeno, nossa 
consciência não capta só o que é aparente, ela 
capta também uma essência, de tal forma que 
identificamos o que escutamos como música, 
ou seja, intuímos o que ela é essencialmente 
e não apenas a sua particularidade. Por isso, 
Husserl define a fenomenologia como “a 
doutrina das vivências em geral, [...] a doutrina 
das essências” (HUSSERL, 1996, p. 207), cujo 
conhecimento das essências se dá pela intuição 
eidética, ou seja, nossa consciência capta, nos 
fatos particulares, as essências.

A fenomenologia não é ciência dos fatos, 
e sim ciência de essências. Para o fenome-
nólogo, não interessa a análise desta ou 
daquela norma moral, porém compreender 
por que esta ou aquela norma são normas 
morais e não, por exemplo, normas jurídi-
cas ou regras de comportamento. Da mes-
ma forma, o fenomenólogo não se interes-
sará (ou, pelo menos, não se interessará 
principalmente) em examinar os ritos e os 
hinos desta ou daquela religião; ao contrá-
rio, ele se interessará por compreender o 
que é a religiosidade, ou seja, o que trans-
forma ritos e hinos tão diferentes em ritos 
e hinos religiosos. 
[...] Eis, portanto, o que a fenomenologia 
pretende ser: ciência, fundamentada 
estavelmente, voltada à análise e à descrição 
das essências. (REALE, 1991, p. 555).

É em Franz Bretano (1838-1917) que 
Husserl encontra a inspiração para o conceito 
central da fenomenologia: a intencionalidade. 
Para Bretano, a consciência sempre está 
direcionada para algo, é sempre consciência 
de alguma coisa. Husserl retoma esse conceito 
de intecionalidade da consciência. Para ele, a 
“consciência não é uma substância (alma), mas 
uma atividade constituída por atos (percepção, 
imaginação, especulação, volição, paixão etc.), 
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com os quais visa algo”. (CHAUÍ, 1996, p. 
7). Os atos da consciência, o ter consciência, 
Husserl chamou de noesis; aquilo de que se 
tem consciência, o que é visado pelos atos 
da consciência, ele denominou noema. O 
conhecimento é o resultado da relação noesis e 
noema. Só conhecemos porque intencionamos  
algo que se nos manifesta e nos atrai. Nossa 
percepção (noesis) intenciona, visa a, um objeto 
percebido (noema). A consciência é então 
interessada, intencionada, interpretadora do 
mundo. Aqui temos uma implicação direta para 
a pesquisa. O fenomenólogo não age como o 
positivista, ante o seu objeto, ele não apenas 
o observa, ele age, intenciona, interessa-se, 
possui uma percepção própria do objeto:

A fenomenologia exalta a interpretação do 
mundo que surge intencionalmente à nossa 
consciência. Por isso, na pesquisa, eleva o 
ator, com suas percepções dos fenômenos, 
sobre o observador positivista.
Os positivistas reificaram o conhecimento, 
transformaram-no num mundo objetivo, de 
“coisas”. A fenomenologia, com sua ênfase 
no ator, na experiência pura do sujeito, 
realizou a desreificação do conhecimento, 
mas a nível da consciência, em sua forma 
subjetiva. (TRIVIÑOS, 1987, p. 47).

Duas outras categorias devem ser 
apreciadas para que possamos compreender o 
método fenomenológico. A primeira delas é o 
conceito de epoché ou redução fenomenológica; 
a segunda, a noção de intersubjetividade. Ambas 
as categorias estão diretamente relacionadas 
com a preocupação fundamental de Husserl em 
chegar a um conhecimento apodítico. 

Na intencionalidade da consciência de 
captar o objeto, como garantir que o objeto ao 
manifestar-se fenomenicamente, seja apreendido 
essencialmente na sua pureza? Será necessário 
voltar às “coisas mesmas”, pôr o mundo entre 
parênteses, ou seja, suspender as certezas, as 
verdades estabelecidas, os conhecimentos e 
juízos prévios acerca do objeto. E essa atitude 

crítica de suspensão da realidade Husserl 
denomina epoché, redução fenomenológica ou 
eidética. Não se trata de negação do mundo 
ou de ceticismo. A questão posta é se nos é 
possível compreender o sentido das coisas, dos 
fatos. A eidos (idéia ou essência) não deve ser 
compreendida do ponto de vista fenomenológico 
como um simples produto da mente, mas sim 
como o sentido que se intui nos fenômenos:

Husserl afirma que para o ser humano é 
muito importante compreender o sentido 
das coisas, mas nem todas as coisas são 
imediatamente compreensíveis. Como 
o que interessa é o sentido das coisas, 
deixamos de lado tudo aquilo que não é 
o sentido do que queremos compreender 
e buscamos, principalmente, o sentido. 
Husserl diz, por exemplo, que não interessa 
o fato de existir, mas o sentido desse fato.
Este é um ponto importante: existem 
os fatos? Certamente, existem. Mas não 
nos interessa os fatos enquanto fatos, 
interessamo-nos pelo sentido deles. Por isso 
posso também “colocar entre parênteses” a 
existência dos fatos para compreender sua 
essência. (BELLO, 2006, p.23).

De tal forma, o primeiro passo no 
método fenomenológico é a busca do sentido 
dos fenômenos, por meio da redução eidética. O 
fenomenólogo, ao pesquisar um dado fenômeno, 
aproxima-se da “coisa mesma” e não o faz 
a partir do que já está dito sobre o fenômeno 
pelas doutrinas filosóficas, científicas ou pelo 
conhecimento vulgar. A partir da epoché, ele 
aproxima-se do objeto de pesquisa sem dizer o 
que ele é, mas buscando compreendê-lo pelo que 
se manifesta. Mais do que explicação e análise, o 
que o fenomenólogo intenciona é a compreensão 
do que se apresenta à sua consciência. 

Outra questão que se coloca para 
Husserl, e que terá implicação para o método 
fenomenológico, é que a produção do 
conhecimento na perspectiva fenomenológica 
dá-se a partir da vivência do sujeito. No 
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entanto, a vivência é singular e subjetiva. 
Como então podemos obter um conhecimento 
apodítico, partindo da vivência? Não cairia a 
fenomenologia num solipsismo? A resposta 
de Husserl será a noção de intersubjetividade. 
Para ele, a fenomenologia é conhecimento das 
essências e essas são universais. Uma vez que 
o sujeito realizou a epoché, o que ele vivencia 
é a essência do fenômeno. Portanto, o que é 
universal e válido para todos os sujeitos: “O 
mundo que eu conheço – diz Husserl – é o mundo 
que pode ser conhecido por todos” (TRIVINÕS, 
1987, p. 46). Assim, a validade e a universalidade 
do conhecimento são garantidas pela 
intersubjetividade. Transportando para o campo 
da pesquisa, dizemos que a verdade do fenômeno 
não é a minha interpretação individual, subjetiva 
e isolada enquanto pesquisador, ela é apenas 
uma percepção, uma perspectiva, que iluminará 
junto com outras perspectivas de outros sujeitos, 
outros pesquisadores, o fenômeno estudado.

 Podemos sinteticamente concluir o 
seguinte acerca da pesquisa que se proponha numa 
abordagem fenomenológica: o objeto de pesquisa 
é visto como um fenômeno que se manifesta à 
consciência do pesquisador. Este, por sua vez, 
intenciona o fenômeno, sente-se atraído por ele 
e, por vivenciá-lo numa determinada situação, 
busca compreendê-lo. Mas, para compreendê-lo 
o pesquisador deverá inicialmente fazer a epoché, 
ou seja, deverá questionar tudo o que sabe sobre 
o fenômeno, pôr entre parênteses os seus juízos 
e conhecimentos, sejam eles de que ordem for 
(crenças, preconceitos, teorias, explicações etc.).

O fenomenólogo compreenderá também 
que o fenômeno que estuda não é uma “coisa”, 
mas envolve a vivência humana daqueles que 
estão implicados no fenômeno. Portanto, o pes-
quisador buscará a vivência, a experiência dos 
sujeitos que vivenciam o fenômeno numa situ-
ação real. O pesquisador que vivencia o fenô-
meno de alguma forma sabe que a sua descrição 
do fenômeno não é suficiente para compreen-
dê-lo. Portanto, pela intersubjetividade, nos dis-
cursos, nas descrições dos outros sujeitos, ele 
capta a essência do fenômeno. O pesquisador 

sabe que é um intérprete. E, também buscando 
compreender a descrição desses sujeitos, o pes-
quisador fará a epoché, que identificará a con-
sistência dos discursos, depurando-os do que é 
secundário e manifestando o que é essencial, 
através das convergências dos discursos. Chega, 
assim, a uma generalização, não mais a uma 
descrição individual do fenômeno. Essa genera-
lização contribuirá, junto com outras de outros 
pesquisadores, para compreender o fenômeno 
em sua inteireza. 

O olhar por baixo

O olhar por baixo ou por trás, aquele que 
busca captar o que dá sustentação, o que alicerça 
os fenômenos sociais, independente dos seus 
condicionamentos históricos, ou seja, a estrutura. 
Esse é olhar do estruturalismo. Surgido no início 
do século XX, o estruturalismo tem em Ferdinand 
de Saussure (1857-1913), na linguística, e Claude 
Lévi-Strauss (1908-2009), na antropologia, seus 
maiores formuladores. O estruturalismo é, no 
entanto, um complexo teórico muito abrangente 
e diversificado que perpassa além da linguística 
e da antropologia, a filosofia, a história, a 
psicologia, a sociologia. Em termos educacionais 
,o estruturalismo teve forte influência da 
sociologia de Pierre Bourdieu e especialmente do 
construtivismo advindo de Jean Piaget.

Do ponto de vista filosófico, o 
estruturalismo representa uma reação ao 
existencialismo. Esse último, na esteira 
do método fenomenológico, acentuava a 
individualidade e a autonomia do sujeito, do 
“eu”, como um ser livre e autor da sua história. 
Os estruturalistas, ao contrário, observaram que 
esse eu-sujeito-indivíduo livre não existe senão 
determinado por estruturas. 

Ferdinand de Saussure já havia 
demonstrado, no estudo da linguística, que a 
língua não é formada por vocábulos e sim por 
estruturas fonéticas. Demonstração semelhante 
fez Lévi-Strauss ao estudar as relações de 
parentesco, em que apresenta pela primeira vez 
a abordagem estruturalista.
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No estudo das relações de parentesco 
[...], o sociólogo se encontra em situação 
formalmente semelhante à do lingüista 
fonólogo: como os fonemas, os termos de 
parentesco são elementos de significado; 
eles também só adquirem tal significado 
na condição de integrarem-se em sistema; 
os “sistemas de parentesco”, assim como 
os “sistemas fonológicos”, são elaborados 
pelo intelecto no estágio do pensamento 
inconsciente; por fim, a ocorrência, em 
regiões do mundo distantes entre si e em 
sociedades profundamente diferentes, 
de formas de parentesco, regras de 
matrimônio, comportamentos igualmente 
prescritos entre certos tipos de parentes 
etc., leva a crer que, em ambos os casos, 
os fenômenos observáveis decorrem de leis 
gerais, mas ocultas. (LÉVI-STRAUSS, apud 
REALE, 1991, p. 945)

Assim sendo, os fenômenos observáveis 
decorrem de leis gerais e ocultas, ou seja, os fe-
nômenos humanos estudados obedecem a deter-
minadas estruturas ou sistemas não perceptíveis, 
pois inconscientes. A atitude estruturalista priori-
za e observa a primazia do todo (estrutura) sobre 
a parte (indivíduo), do estrutural sobre o pesso-
al e conjectural. Para os estruturalistas, não é a 
parte que explica o todo, mas o todo que expli-
ca a parte. O próprio termo estruturalismo evoca 
a explicação da realidade a partir de estruturas. 
Os estruturalistas buscam conhecer a realidade, 
desvendando as suas estruturas supratemporal e 
supra-espacial. Os fenômenos estão estruturados 
internamente e, ao mesmo tempo, são estruturan-
tes da realidade como um todo:

A estrutura é própria de todos os fenômenos, 
coisas, objetos e sistemas que existem na re-
alidade. É uma forma interior que caracte-
riza a existência do objeto. Ela preserva a 
unidade que peculiariza a coisa através das 
conexões estáveis que se estabelecem entre 
os diferentes elementos que a constituem. 
[...] O sistema social apresenta diferentes 

tipos de estruturas: social, econômica, edu-
cacional etc. Cada estrutura pode ser estu-
dada separadamente. [...] O estruturalismo 
é uma abordagem científica que pretende 
descobrir a estrutura do fenômeno, pene-
trar em sua essência para determinar as 
suas ligações determinantes. (TRIVIÑOS, 
1987, p. 80-81).

A partir dessas considerações, podemos 
aprofundar um pouco mais a compreensão do 
estruturalismo, vislumbrando as suas categorias 
principais. Primeiramente, vale salientar que, para 
o estruturalismo, as estruturas são estáveis, mas 
não permanentes. Portanto, existe o movimento 
e a variação na estrutura. A estrutura possui ele-
mentos estruturadores, que formam a sua base de 
sustentação, mas também possui elementos estru-
turantes, que são fatores de variação na estrutura. 
Dentro da estrutura, existem relações. O que de-
termina a variação da estrutura não são as con-
tradições internas - não aceitas como categoria de 
análise pelo estruturalismo –, mas sim as relações 
que são estabelecidas dentro da própria estrutu-
ra. As relações determinam a forma da sociedade 
e dos grupos sociais se estruturarem. Mudando-
se as relações internas, surge outra estrutura. 
Portanto, compreender uma estrutura é também 
compreender as relações internas que ocorrem 
nessa estrutura. As realidades estruturadas, as es-
truturas, devem ser analisadas em si mesmas, pois 
possuem uma lógica interna própria.

É justamente essa lógica interna própria 
que o pesquisador estruturalista quer captar, ou 
seja, o que é estável na mudança, na variação, 
pois aí é que se encontra a essência da estrutura 
do real pesquisado, a invariante. Assim como 
Lévi-Strauss demonstrou, ao estudar vários 
mitos, que, para além das suas variações 
temporais e espaciais, existiam elementos comuns 
constituintes, estruturadores, definidores do mito 
enquanto tal, também o pesquisador estruturalista 
investirá esforço no sentido de encontrar o que é 
invariável no seu objeto de estudo. A categoria das 
invariantes é fundamental para o estruturalista 
esclarecer a realidade:
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Podemos afirmar que o estruturalismo 
apresenta metodologicamente a seguinte 
perspectiva: só explicamos a variação, 
quando descobrimos como ela invaria-
velmente varia. Toda variação como fe-
nômeno estruturado que é, apresenta 
modos constantes de variar. Nestes mo-
dos constantes de variar está, ao mesmo 
tempo, sua natureza mais profunda e sua 
explicação. Por outra: a manifestação va-
riável é secundária e menos explicativa. 
(DEMO, 1995, p. 178, grifo do autor).

Como existem as invariantes que são 
constantes supratemporais e supra-espaciais, o 
estruturalismo não prioriza o estudo histórico 
como fundamental para a explicação dos 
fenômenos. A história tem um papel secundário 
e derivado, pois os acontecimentos não são 
explicados senão dentro de uma estruturação 
do real. Assim, não tem sentido estudar 
com primazia o desenrolar histórico de um 
fenômeno; o que se deve buscar é o invariante 
que o explica, independente de tempo e lugar. A 
estrutura é explicada a partir dela mesma e não 
a partir da história. Por outro lado, a história é 
explicada a partir da estrutura.

Podemos sinteticamente concluir o 
seguinte acerca da pesquisa que se proponha 
numa abordagem estruturalista: o seu objeto 
de estudo é tomado como uma estrutura. 
O pesquisador buscará captar os elementos 
estruturadores e estruturantes do seu objeto. 
Tal estudo do objeto não será feito de uma 
perspectiva histórica, mas a partir de uma análise 
interna, em que o pesquisador estruturalista 
observará as relações que aí ocorrem e se 
estabelecem, percebendo quais são as variações 
ocorridas e identificando o que não varia, o 
invariante que explica a estrutura estudada. 

O olhar multidimensional

O olhar complexo ou multidimensional 
nasce no seio da crise paradigmática da ciência 
moderna. É um olhar que não se satisfaz com a 

fragmentação disciplinar da ciência, nem com 
a sua pretensão de verdade única e universal. 
Edgar Morin (1921-) é o principal teórico 
do pensamento complexo. Morin denomina 
o paradigma científico da modernidade de 
paradigma simplificador, ao qual contrapõe o 
paradigma da complexidade. Para ele “os modos 
simplificadores de conhecimento mutilam mais 
do que exprimem as realidades ou os fenômenos 
de que tratam, e torna-se evidente que eles 
produzem mais cegueira do que elucidação” 
(MORIN, 2006, p. 5).

Trata-se de uma patologia do saber, 
a inteligência cega, que impôs os princípios 
de disjunção, de redução e de abstração, 
constitutivos do paradigma simplificador. Tal 
paradigma foi formulado e legado ao Ocidente 
por Descartes, “ao separar o sujeito pensante 
(ego cogitans) e a coisa entendida (res extensa), 
isto é, filosofia e ciência, e ao colocar como 
princípio de verdade as ideias claras e distintas, 
isto é, o próprio pensamento disjuntivo” 
(MORIN, 2006, p.11). 

Para Morin (2010), existe uma 
ambivalência, o lado bom e o lado mau da 
ciência, a complexidade intrínseca no cerne da 
ciência. A ciência é elucidativa, enriquecedora, 
conquistadora, triunfante e, ao mesmo tempo, 
um problema, com possibilidades de subjugação 
e aniquilamento. O pensamento complexo 
é capaz de compreender tal ambivalência e 
romper com o pensamento simplificador e 
disjuntivo. Mas é necessário desfazer duas 
ilusões quanto à complexidade: acreditar que 
conduza à eliminação da simplicidade (ao 
contrário, a complexidade integra em si tudo 
o que põe ordem, clareza, distinção, precisão 
no conhecimento); confundir complexidade 
e completude (o pensamento complexo aspira 
ao conhecimento multidimensional). O que 
o olhar multidimensional do paradigma da 
complexidade intenciona é romper com a 
fragmentação, a mutilação, a separação e 
a redução que o olhar unidemensional do 
paradigma simplificador lança sobre a realidade 
natural e social. Na sua pretensão de verdade, 
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clareza e distinção, o pensamento simplificador 
estabelece dicotomias e fragmentações: 
homem/natureza; sujeito/objeto; psíquico/
físico; cultural/biológico etc.

De acordo com Morin (2010, p. 177), “ao 
aspirar a multidimensionalidade, o pensamento 
complexo comporta em seu interior um 
princípio de incompletude e de incerteza”. O 
que constitui motivo de inspiração, motivação 
e criação para o sujeito do conhecimento, 
longe de ser um princípio de impossibilidade 
para a produção do conhecimento científico 
segundo a lógica do pensamento simplificador. 
Na sua complexidade, a realidade e o 
conhecimento compreendem ao mesmo tempo 
a inseparabilidade da ordem e da desordem, a 
certeza da incerteza, o previsível do acaso, a 
parte do todo, o observador do observado, o 
racional do irracional, o uno do múltiplo (unitas 
multiplex). Morin (2010, p. 192) afirma que “a 
complexidade é isso: a junção de conceitos que 
lutam entre si”. O pensamento complexo busca 
reunir, religar os saberes a fim de poder captar 
o tecido da complexidade. “Complexus é o que 
está junto; é o tecido formado por diferentes 
fios que se transformaram numa só coisa” 
(2010, p. 188). Tudo se entrecruza e se entrelaça 
formando a unidade do complexus; mas esta 
não destrói a variedade e a diversidade das 
complexidades que o teceram. 

Morin estabelece três princípios imbrica-
dos, orientadores da complexidade: 

a) Princípio hologramático – “Holograma 
é a imagem física cujas qualidades de relevo, 
de cor e de presença são devidas ao fato de 
cada um dos seus pontos incluírem quase toda 
a informação do conjunto que ele representa” 
(MORIN, 2010, p. 181). Pelo princípio 
hologramático, compreende-se que não só a 
parte está no todo, como também o todo está na 
parte. A complexidade rejeita ao mesmo tempo 
o reducionismo de querer compreender o todo 
partindo só das partes e o holismo que quer 
compreender o todo negligenciando as partes.

b) Princípio da organização recursiva – 
“A organização recursiva é a organização cujos 

efeitos e produtos são necessários a sua própria 
causação e a sua própria produção” (MORIN, 
2010, p. 182). A organização recursiva rompe 
com a linearidade do pensamento causal, 
trazendo a ideia da recursividade do produto 
sobre o produtor. Assim, a complexidade 
não é só um fenômeno empírico marcado 
intrinsecamente pela “mistura dos fenômenos”, 
as inter-relações e as imprevisibilidades, mas 
“é, também, um problema conceitual e lógico 
que confunde as demarcações e as fronteiras 
bem nítidas dos conceitos como ‘produtor’ e 
‘produto’, ‘causa’ e ‘efeito’, ‘um’ e ‘múltiplo’” 
(MORIN, 2010, p. 183).

c) Princípio dialógico – “O termo 
dialógico quer dizer que duas lógicas, dois 
princípios, estão unidos sem que a dualidade 
se perca nessa unidade: daí vem a ideia de 
‘unidualidade’ [...]” (MORIN, 2010, p. 189).  
Pelo princípio dialógico, é possível estabelecer 
relação entre aspectos antagônicos e ao mesmo 
tempo complementares, sem negar ou reduzir a 
complexidade desta relação.

Podemos sinteticamente concluir o 
seguinte acerca da pesquisa que se proponha 
numa abordagem complexa: ao adotar um 
olhar multidimensional, o pesquisador não 
isolará ou fragmentará o objeto; ao contrário, 
buscará compreendê-lo no tecido complexus 
da realidade. Também não terá a pretensão 
do entendimento ou da elucidação absoluta 
do objeto de pesquisa; ao contrário, deverá 
considerar a incerteza, a incompletude, o acaso, 
a ambivalência, como elementos constitutivos e 
motivadores da pesquisa. Seu olhar complexo, 
multidimensional, fará o pesquisador estabelecer 
relações entre as diversas áreas do saber e 
adotar uma perspectiva inter e transdisciplinar 
na investigação. Assim, não fará disjunção 
entre fenômenos biológicos e culturais; 
também não olhará apenas sob a perspectiva 
das ciências humanas ou das ciências naturais; 
e também não fará segregação entre qualitativo 
e quantitativo.

Adotando os princípios hologramático, da 
organização recursiva e dialógico, o pesquisador 
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complexo compreenderá: que ele e o objeto são 
partes de um todo e que nele e no objeto também 
está o todo; que ele produz o objeto, mas que este 
também o produz; que ele dialoga com o objeto, 
que dialoga com o mundo, que dialoga com outros 
sujeitos, que também dialogam com o objeto e 
com o mundo. Ou seja, por um lado, o pesquisador 
compreende que existem conexões, redes, teias de 
significados, uma complexidade na pesquisa que 
faz com que a produção do conhecimento seja 
sistêmica. Por outro lado, assume uma regra de 
complexidade: “o observador-conceptor deve se 
integrar na sua observação e na sua concepção” 
(MORIN, 2010, p. 185).

Considerações finais

Após essa visão panorâmica de algumas 
das principais epistemologias, vale considerar 
a importância da teoria e do referencial 
metodológico na pesquisa científica em educação. 
Todas as epistemologias, a partir de categorias 
diversas, propõem-se a explicar a realidade. Com 
as epistemologias, temos os elementos teóricos, 
por assim dizer, de fundo, que nos fornecem os 
fundamentos e a chave de leitura para a realidade. 
Cada epistemologia, enquanto teoria que se 
constitui, oferece uma possibilidade de leitura 
de mundo, uma visão da realidade, e, ao mesmo 
tempo, esclarece como metodologicamente se 
produz o conhecimento desse mundo, como é 
possível conhecermos a realidade. 

Uma metodologia vincula-se a uma 
teoria/epistemologia. Toda teoria/epistemologia 
tem seus limites, não consegue apreender e 
explicitar tudo do real, pelo simples fato de nós, 
seres humanos, sermos também limitados. Não 
somos oniscientes. No entanto, sem uma teoria, 
não é possível o senso crítico da realidade. A 
teoria explica a realidade, enquanto produz uma 
metodologia que torna possível a aproximação 
da realidade pesquisada. No caso de cada área 
específica de formação (como as licenciaturas), 
no processo de elaboração de um determinado 
estudo ou pesquisa e no trato, na abordagem, 
que faz do seu objeto, tem-se uma leitura de 

mundo, uma compreensão subjacente da 
realidade, que vincula aquele estudo específico 
a uma ou mais epistemologias. Nesse sentido, 
a pluralidade de epistemologias na pesquisa 
em educação, longe de ser interpretada como 
um “obstáculo epistemológico ou obstáculo 
pedagógico” (BACHELHARD, 1996) para a 
compreensão dos fenômenos educacionais, 
deve ser vista como um fator de enriquecimento 
epistemológico: “A presença de várias opções 
epistemológicas na produção científica em 
educação enriquece a dinâmica da produção, 
permite uma melhor definição metodológica 
e uma maior profundidade na reflexão sobre a 
problemática educativa” (GAMBOA, 2012, p. 104).

As epistemologias aqui apresentadas 
são vistas como possibilidades de olhares 
diversos sobre os fenômenos educacionais; ora 
convergentes, ora divergentes, completando-se 
ou excluindo-se. O que um olhar epistemológico 
enxerga outro pode não enxergar. Nessa ótica 
da pesquisa educacional, estaremos numa 
dinâmica constante entre visão e/ou cegueira, a 
possibilidade de lucidez e/ou obscuridade. Como 
diz Bachelard (1996, p. 17), “O conhecimento do 
real é luz que sempre projeta algumas sombras. 
Nunca é imediato e pleno”.

Por fim, é oportuno considerar que o 
processo de produção do conhecimento, em 
qualquer área que ocorra, não é neutro: ou 
contribui para a manutenção e conservação da 
realidade ou contribui para mudar e transformar 
a realidade. Fazer pesquisa em educação e definir 
uma metodologia de investigação educacional 
não é apenas definir um rol de procedimentos 
práticos e experimentais, mas envolve 
mudança de olhar, o que tem implicações 
no direcionamento político e pedagógico da 
docência. Não considerar esse aspecto é já por 
si só posicionar-se por uma atitude não crítica, 
baseada numa pretensa neutralidade científica.

 Vale dizer que não é a teoria em si que 
transforma o real. A teoria sem dúvida já é uma 
ação, é um fazer. Mas uma ação e um fazer 
do pensamento, à maneira do pensamento, ou 
seja, uma abstração que nos leva a construir 
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mentalmente, a explicar, a organizar, a 
compreender, a nos situar no mundo, a criticar 
ou a justificar uma realidade. Por isso, a sua 
importância e vínculo com a ação, com a 
prática, com o fazer, que, por sua vez, não são 
esclarecidos e evidentes por si mesmos, mas 
carecem de um aporte teórico que os tornem 

inteligíveis. Existe uma estreita relação entre o 
agir e o pensar; a prática e a teoria não estão 
dissociados. O que pode ocorrer é uma não 
consciência, uma inconsciência ou uma má 
consciência dessa relação. O que revela mais uma 
vez a necessidade da epistemologia na formação 
do professor pesquisador.
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A revista Ciência Hoje das Crianças no letramento 
escolar: a retextualização de artigos de divulgação científicaI

Sheila Alves de AlmeidaII

Marcelo GiordanIII

Resumo

Este trabalho trata da compreensão de como o discurso das 
crianças (re)produz artigos da revista Ciência Hoje das Crianças 
na sala de aula. Para tanto, foi analisado um episódio em que as 
crianças relatam textos lidos. A perspectiva teórico-metodológica 
de análise inspira-se nas concepções de Bakhtin acerca da 
interação verbal e na análise microgenética. Foram registradas 
cenas de trabalho em aulas de ciências com crianças na faixa 
etária entre 9 e 10 anos (4o ano do Ensino Fundamental) de uma 
escola pública da rede municipal da cidade de Belo Horizonte. 
Observou-se que os discursos das crianças contêm aspectos da 
linguagem de divulgação científica e da oralidade. A forma de 
organização da aula em torno de uma revista de divulgação 
científica, em suporte original, resultou em retextualizações 
com evidências sobre a compreensão dos textos de divulgação 
científica, seja por suas características informativas, seja por 
sua natureza narrativa. Além disso, a análise da interação entre 
oralidade e escrita na atividade de relato de leitura evidenciou 
que as crianças utilizam os textos de divulgação científica ora 
como prática discursiva, ora como objeto, o que foi relacionado 
ao desenvolvimento da competência de metalinguagem. Nessa 
perspectiva, a retextualização constitui uma prática de letramento 
que possibilita a expressão de conhecimentos, a construção de 
ideias e a habilidade de uso de uma linguagem explicativa.

Palavras-chave

Aprendizagem — Discurso — Divulgação científica — Ensino 
fundamental — Relato de leitura.I- Esta pesquisa contou com o apoio da 

Fundação Ford e do CNPq.
II- Universidade Federal de Ouro Preto, 
Ouro Preto, MG, Brasil. 
Contato: sheilaalvez@iceb.ufop.br 
III- Universidade de São Paulo, São Paulo, 
SP, Brasil. 
Contato: giordan@usp.br 

http://dx.doi.org/10.1590/s1517-97022014041219



1000 Educ. Pesqui., São Paulo, v. 40, n. 4, p. 999-1014, out./dez. 2014. 

The magazine Ciência Hoje das Crianças in school 
literacy: the retextualization of popular science articlesI
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Abstract

This paper discusses how children’s discourses in the classroom 
(re)produce  articles of the magazine Ciência Hoje das Crianças. 
For this purpose, we analyzed an episode in which the children 
reported on the texts they had read at home. Microgenetic analysis  
and Bakthin’s concepts regarding verbal interaction inspired the 
theoretical and methodological perspective of analysis. We recorded 
the work in science classes with children aged 9 to 10 years (4th 
grade of primary education), in a public school of Belo Horizonte city, 
Minas Gerais state. We observed that children’s discourses contain 
some aspects of the language of science popularization and of 
orality. Organizing the class according to the science popularization 
magazine, in its original support, resulted in retextualizations with 
evidence of the understanding of the popular science texts, whether 
for their informative characteristics or for their narrative nature. 
Furthermore, the analysis of the interaction between orality and 
writing in the reading reports evidenced that children use science 
popularization texts both as a discursive practice and as an 
object, which was related to the development of the metalanguage 
competence. In this view, retextualization is a literacy practice that 
allows expressing knowledge, constructing ideas and the ability to 
use explanatory language.
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 As interações do leitor com o texto têm 
sido objeto de preocupação crescente de muitas 
pesquisas no campo da educação em ciências 
(ALMEIDA; GIORDAN, 2012; ALMEIDA, 2010; 
ESPINOZA, 2010; ESPINOZA; CASAMAJOR; 
PITTON, 2009). No entanto, a maior parte da 
produção nessa área está concentrada nas 
últimas séries do Ensino Fundamental. As 
relações entre leitura, linguagem e ensino 
nas aulas de ciências nas séries iniciais têm 
sido pouco estudadas. Talvez a preocupação 
desse segmento com a alfabetização da língua 
materna – no sentido estrito desse termo – e a 
ausência de práticas significativas em educação 
em ciências nos primeiros anos justifiquem 
tal lacuna. Prova disso é que as crianças não 
guardam lembranças significativas das leituras 
realizadas nas aulas de ciências (ALMEIDA, 
2005; ESPINOZA; CASAMAJOR; PITTON, 2009). 
A maioria dos alunos não se lembra dos livros 
e das imagens, não tem memória do prazer e da 
curiosidade que um mergulho em um texto de 
ciências pode proporcionar (ALMEIDA, 2005). 

Em seus estudos, Silva (1999) denomina 
como reducionistas as concepções que consideram 
a leitura um simples ato de oralização de um texto, 
decifração de um código ou expressão de uma 
ideia fixa contida no texto. Em suas investigações, 
o autor enfatiza a importância de uma concepção 
interacionista da leitura. Nessa direção, Kleiman 
(2004, p. 10) argumenta que a aprendizagem 
da leitura é um processo que acontece na 
interação, isto é, “na prática comunicativa em 
pequenos grupos” – seja com o professor, seja 
com seus pares –, bem como na promoção de um 
contexto adequado para que a criança que não 
entendeu a leitura possa compreendê-la. Também 
compartilham de tal concepção Zilberman (1982), 
Marinho (1993), Soares (1998), Marcuschi (2001b), 
Geraldi (2002), Solé (2003), Rojo (2004), Colello 
(2004) e Goulart (2006).

Nessa mesma vertente, na área de 
educação em ciências, a leitura e a escrita 
têm se destacado nas pesquisas como aspectos 
importantes para o desenvolvimento do 
letramento. Dentre os pesquisadores que 

sustentam essa ideia, estão: Sutton (2003), 
Cassiani (2006), Zimmermann e Silva (2007), 
Almeida (2010), Mortimer, Vieira e Araújo 
(2010), Espinoza (2010) e Paula e Lima (2011).

Para Espinoza, Casamajor e Pitton (2009), 
um texto informativo no campo das ciências se 
apresenta como uma possibilidade de conhecer 
algumas características do trabalho e do discurso 
científico. De acordo com Espinoza (2010), nas 
aulas de ciências, normalmente não se pensa 
em situações de leitura como cenários de ensino 
e aprendizagem envolvendo, simultaneamente, 
conhecimentos da área e também de leitura, de 
modo geral. As situações propostas costumam 
partir do princípio de que os alunos já sabem ler 
e de que isso é suficiente para a interpretação 
do texto. 

Massarani (2007) considera que os 
textos de divulgação científica para crianças 
são instrumentos úteis para a educação formal. 
Em sua opinião, é importante que as crianças 
tenham acesso à discussão de temas atuais e 
polêmicos. Por sua vez, a tese de doutorado 
de Gouvêa (2000) constitui uma iniciativa 
importante para a compreensão de como se 
processa a leitura de textos de divulgação 
científica veiculados na revista Ciência Hoje das 
Crianças (CHC) e de como a leitura desse tipo 
de texto aproxima esse público da linguagem 
científica. Em sua investigação, o estudo 
das práticas de leitura foi realizado mediante 
entrevistas com crianças que liam regularmente 
a revista em suas casas e eram assinantes do 
periódico. Uma das indicações apontadas pela 
autora é de que a maioria das crianças pode 
não entender todos os conceitos expostos, mas 
acompanha a linha de exposição do texto. 

Embora esses trabalhos ressaltem a 
importância do discurso de divulgação científica 
para as crianças, nenhum deles se debruçou 
sobre o aspecto que aqui nos interessa: Como o 
discurso de divulgação científica é (re)produzido 
pelas crianças no contexto da sala de aula? Quais 
aspectos do discurso de divulgação científica são 
apropriados pelas crianças na leitura dos artigos 
da revista CHC nas aulas de ciências? 
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A partir da investigação dessas questões, 
foi possível perceber que a leitura da revista 
CHC dentro de sala de aula não apenas revela os 
vínculos desse material com o ensino mas também 
contribui para uma revisão de conceitos-chave 
para os estudos da oralidade nas aulas de ciências. 

Em seus trabalhos, Goulart (2006) 
reafirma que o letramento afeta o pensamento 
por intermédio do desenvolvimento de meios 
de se falar sobre o texto. Destaca, ainda, a 
importância de práticas de ensino: que trabalhem 
com as crianças diferentes linguagens sociais 
em que a inter-relação de gêneros primários e 
secundários do discurso seja vivenciada; que 
envolvam situações em que a linguagem escrita 
seja a fonte das interações, constituindo-se em 
eventos de letramento; que promovam reflexão 
sobre a própria linguagem, no sentido do 
desenvolvimento de uma metalinguagem. 

Na sala de aula em que foi realizado o 
trabalho de pesquisa Interações e práticas de 
letramento mediadas pela revista Ciência Hoje 
das Crianças (ALMEIDA, 2011), a ação de leitura 
era sempre acompanhada por um convite de 
dizer a leitura. Tal momento, caracterizado como 
relatos de leitura, consistia em redizer os artigos. 
Assim, a leitura retornava transformada. Nesse 
processo, eram produzidos textos orais erigidos 
em uma rede de alusões e citações, numa 
espécie de discurso bricoleur, feito de pedaços 
essencialmente dialógicos, estrategicamente 
metabolizados e colados na urdidura textual 
do aluno-leitor. Com base nessa investigação, o 
presente trabalho apresenta uma experiência em 
que a linguagem de divulgação científica para 
crianças aparece em uso e aponta um caminho 
importante para a análise das relações entre 
oralidade e escrita nas aulas mediadas pela 
revista Ciência Hoje das Crianças.

Pressupostos teóricos

Enfocamos aqui dois aspectos gerais que 
nos interessam para analisar as situações de 
leitura e discussão de textos da revista CHC em 
sala de aula. O primeiro diz respeito ao conceito 

de gêneros do discurso e o segundo refere-se ao 
conceito de letramento escolar e oralidade.

De acordo com Bakhtin (1997), a 
enunciação é produto da relação social e 
qualquer enunciado fará parte de um gênero. Por 
estarem inseridos em diversas esferas sociais, 
os gêneros não são completamente estáveis, 
mas estão em contínua transformação no 
mesmo instante em que buscam garantir certa 
estabilização. Nessa perspectiva, os gêneros 
são duplamente determinados: pelos sentidos 
do discurso e pelas formas, pelos significados 
e pelas construções de um gênero específico. 
Para classificar determinado enunciado como 
pertencente a dado gênero, é necessário que 
verifiquemos suas condições de produção, 
circulação e recepção. 

Em meio à grande diversidade de gêneros 
do discurso – literários, científicos, cotidianos, 
retóricos, políticos, artísticos, jurídicos etc. –,  
Bakhtin (1997) sugere uma categorização em 
termos de gêneros primários e secundários. 
A divisão se dá de acordo com o grau de 
complexidade e de evolução das formas de 
comunicação do grupo social. Durante a formação 
dos gêneros secundários, os gêneros primários 
são assimilados e transformados, perdendo sua 
relação imediata com a realidade existente e 
com a realidade dos enunciados alheios. Bakhtin 
parece admitir uma espécie de recontextualização 
dos gêneros primários durante esse processo, pois, 
ao sugerir a perda de vínculo imediato com a 
realidade, considera que esses tipos enunciativos 
são transferidos para outros contextos, para 
outras esferas da realidade.

Bunzen (2009) compreende a escola como 
uma esfera  de comunicação que possibilita 
a produção, a utilização e a recepção de 
determinados gêneros do discurso nas variadas 
atividades de linguagem. Nessa perspectiva, a 
escola é um lugar de produção de textos por 
sujeitos que possuem papéis sociais e funções a 
ela relacionadas. A noção de esfera traz em seu 
bojo a relação entre situação de comunicação e 
gêneros do discurso. Para Bunzen (2009), a escola 
é, ao mesmo tempo, um lugar de recepção dos 
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textos sociais e de interpretação e apropriação 
desses discursos. Como consequência de tal 
posicionamento, a expressão letramento escolar 
é utilizada pelo autor como um conjunto de 
práticas discursivas que envolvem os usos da 
escrita da/na esfera escolar. 

Marcuschi (2001b) afirma que o termo 
letramento está semanticamente saturado. 
Segundo ele, esse termo significou coisas 
diversas ao longo da história e também em 
uma mesma época. Em seus estudos, o autor 
defende que é impossível investigar questões 
relativas às práticas da leitura e da escrita sem 
uma abordagem etnograficamente situada e 
uma inserção cultural das questões no domínio 
cognitivo. Ainda segundo Marcuschi (2001b), 
investigar o letramento é observar práticas 
linguísticas em situações em que tanto a escrita 
quanto a fala são centrais para as atividades em 
curso. De acordo com esse autor, o conceito de 
letramento se institui e se constitui na interface 
com a oralidade. Assim, tanto o discurso 
falado quanto o discurso escrito dispõem do 
mesmo sistema linguístico para organizar 
seus enunciados, sendo mobilizados de acordo 
com os eventos sociais comunicativos. Nessa 
interação entre a oralidade e a escrita, Marcuschi 
(2001a) chama de retextualização o processo 
que envolve a passagem do texto falado para 
o escrito e vice-versa. Para ele, o processo de 
retextualização não consiste, simplesmente, em 
repetir o texto-fonte. Trata-se de produzir um 
discurso, isto é, dizer de outro modo, em outra 
modalidade ou em outro gênero, o que foi dito 
ou escrito por alguém.

Segundo Marcuschi, há, nas atividades de 
retextualização, um aspecto muito importante: 
a compreensão. Para Bakhtin (1997), a 
compreensão envolve a busca de contrapalavras 
em resposta às palavras do outro. O locutor 
produz o enunciado aguardando uma resposta 
de seu interlocutor, na forma de concordância, 
objeção, execução ou outra atitude responsiva, 
e isso se dá em razão de ele ter em mente a 
existência de enunciados anteriores aos quais seu 
enunciado responde. A compreensão é, portanto, 

uma forma de diálogo que se estabelece pela 
oposição e pela recontextualização de palavras. 
Nesse sentido, qualquer compreensão verdadeira 
é dialógica por natureza. Em uma perspectiva 
confluente entre Marcuschi e Bakhtin, a 
retextualização envolve construção de sentido e 
trabalho de compreensão.

Kleiman (2002) também propõe que as 
práticas orais sejam analisadas em eventos de 
letramento. Para essa autora, a inserção do aluno 
nas práticas sociais de uso da escrita sustenta-se 
na oralidade letrada do professor. Dessa forma, 
segundo ela, o trabalho com a linguagem na 
escola deve privilegiar a leitura e a discussão 
sobre as várias possibilidades de ler, falar e de 
escrever um texto, dependendo do contexto, do 
objetivo do texto e de quem vai recebê-lo. 

Por sua vez, Mortimer, Vieira e Araújo 
(2010) afirmam que o aprendizado nas aulas de 
ciências depende do diálogo estabelecido entre 
a linguagem científica escolar e a linguagem 
cotidiana. Em suas investigações, eles lançam 
mão da teoria dos gêneros de discurso e 
gêneros textuais para a compreensão dos 
textos produzidos pelos alunos. De acordo com 
esses autores, a aprendizagem das ciências 
depende de um processo em que os alunos vão 
construindo habilidades no uso de diferentes 
gêneros da ciência escolar. Essa construção 
passa necessariamente pela leitura e escrita dos 
diversos gêneros e tipos de textos. 

Metodologia 

A produção oral das crianças nas aulas 
de ciências com base na leitura da revista CHC 
é o principal objeto desta reflexão. Assim, antes 
de apresentar os procedimentos que levaram 
a cabo este estudo, é importante apresentar e 
analisar sumariamente a revista CHC, objeto 
de leitura privilegiado em nossa investigação. 
Além disso, o destaque para a CHC se justifica 
porque esse periódico é enviado pelo Ministério 
da Educação (MEC) para as escolas públicas 
brasileiras, mas é pouco conhecido pelas crianças 
e professoras das séries iniciais e ainda pouco 
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analisado em pesquisas acadêmicas. Assim, 
optamos por evidenciar aspectos relevantes que 
diferenciam esse material de outros do mercado 
brasileiro que veiculam textos de divulgação 
científica para crianças. Isso posto, segue uma 
breve apresentação da revista.

A revista Ciência Hoje das 
Crianças 

Criada em 1986, Ciência Hoje das 
Crianças (CHC) é a revista de divulgação 
científica para crianças da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência (SBPC). A revista 
tem caráter multidisciplinar e publica, sob 
as formas mais variadas, temas relativos às 
ciências humanas, exatas e biológicas, às 
geociências, ao meio ambiente, à saúde, às 
tecnologias e à cultura. Seu objetivo é promover 
a aproximação entre cientistas, pesquisadores e 
público infantil em geral, incentivando o fazer e 
o saber científicos e estimulando a curiosidade 
das crianças para fatos e métodos das ciências. 
Além disso, ela propõe-se a divulgar aspectos 
da cultura brasileira, possibilitando a ampliação 
do universo cultural das crianças. 

A CHC tem como público-alvo crianças 
entre 7 e 14 anos. Com pauta diversificada, a 
revista tem múltipla utilização: para as crianças, 
como material de leitura e apoio à pesquisa 
escolar; para os professores, como alternativa 
ao material estritamente didático; para as 
bibliotecas, como fonte permanente de consulta. 
Todas as matérias científicas são produzidas 
por pesquisadores e professores da comunidade 
científica brasileira e versam sobre objetos e 
métodos de pesquisa atualmente investigados. A 
publicação recebe tratamento gráfico e editorial 
cuidadoso e diversificado, o que lhe confere uma 
de suas principais características: a agilidade de 
linguagem escrita e visual.

A CHC é composta basicamente por 
três artigos grandes – sobre diferentes temas 
das ciências –, experiências, jogos, contos, 
resenhas (de livros, discos, filmes, peças 
de teatro, televisão, brinquedos), cartaz – 

patrimônio natural, cultural e histórico – e uma 
seção de cartas que incorpora à publicação as 
contribuições do público. Os artigos científicos 
da CHC, enviados espontaneamente ou 
encomendados pela equipe, recebem tratamento 
jornalístico, mas sempre são assinados por 
pesquisadores, fonte daquela informação. 

A CHC surgiu como encarte da revista 
Ciência Hoje dos adultos e, ao longo de 
sua história, foi se inserindo nas escolas e 
adquirindo caráter paradidático, não proposto 
inicialmente. Atualmente, mais de 60 mil 
escolas públicas do Brasil recebem a revista 
em suas bibliotecas. A revista tem uma tiragem 
de 340 mil exemplares por mês. Dessa parcela, 
apenas 10% é de assinantes. Em uma palestra 
proferida na Universidade Federal de Ouro 
Preto, no dia 21 de junho de 2011, Bianca 
Encarnação, editora executiva da CHC, ressaltou 
que o conteúdo da revista sofre influência dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais e, por essa 
razão, é comprada pelo Ministério da Educação. 
Quanto à leitura da CHC no ambiente escolar, 
Bianca Encarnação salientou sua preocupação 
em relação ao acesso à revista pelas crianças de 
escolas públicas. A editora considera importante 
o papel do professor em garantir o acesso das 
crianças à revista e aos textos de divulgação 
científica em geral para democratizar a ciência. 
Foi a partir de posicionamentos como esse que 
investimos em pesquisas sobre a divulgação 
científica para crianças e encontramos, nesse 
percurso, um campo de estudos ainda pouco 
explorado, o que reafirma a importância desse 
material para o desenvolvimento do letramento 
nas aulas de ciências das séries iniciais.

O caminho escolhido 
para a compreensão das 
retextualizações na sala de aula

Com o objetivo de analisar as interações 
e práticas de letramento mediadas pela revista 
CHC na sala de aula, foram registradas cenas de 
trabalho em aulas de ciências, com crianças na 
faixa etária entre 9 e 10 anos – 4o ano do Ensino 
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Fundamental – de uma escola pública da rede 
municipal da cidade de Belo Horizonte. A 
professora atuava nas séries iniciais há 20 anos e 
havia se formado em pedagogia há menos de 10 
anos. A professora e todos os responsáveis pelas 
crianças assinaram um termo de consentimento 
livre e esclarecido para participar da pesquisa, 
no qual foram descritos os procedimentos de 
registro e a não identificação dos sujeitos de 
pesquisa quando da publicação dos resultados. 
No que concerne ao trabalho com esses eventos, 
optou-se pela análise microgenética (GÓES, 
2000), dada sua vinculação com a matriz 
sociocultural, resultando num relato minucioso 
dos acontecimentos, conforme descrito a seguir. 
Os procedimentos metodológicos incluíram 
registros em vídeo, notas de campo e gravações 
em áudio de reuniões com a professora. O 
evento extraído dessa aula compõe parte dos 
dados da tese de Almeida (2011).

Durante três meses, acompanhamos as 
aulas de ciências em uma das turmas em que 
a professora atuava, e o acervo da pesquisa 
corresponde a 18 horas de filmagem ordenadas 
por data, um caderno de campo, entrevistas 
gravadas e transcritas e documentos normativos 
da escola. Com efeito, foi possível construir um 
cronograma fixo para as filmagens: na última 
aula das terças-feiras e nos dois primeiros 
horários das quintas-feiras. Após cada filmagem, 
seguiam-se os seguintes procedimentos: assistir 
às fitas repetidas vezes, com o objetivo de 
representar as interações das crianças e da 
professora com a CHC, os padrões discursivos 
das aulas e a organização do trabalho com a 
revista. A partir desse minucioso exame das 
aulas, procedeu-se à construção de mapas que 
dimensionam em uma tabela as ações mediadas 
pelo discurso dos participantes, as formas 
de uso da revista, o tempo transcorrido e as 
observações de campo. 

Os mapas de ações apontam que, 
na primeira aula em que a revista CHC foi 
apresentada às crianças, a professora trabalhou 
a capa e o índice da revista. Ao fim dessa aula, 
ela distribuiu às crianças alguns exemplares 

para que lessem em casa. Na aula subsequente, 
segunda aula de que o episódio selecionado 
foi extraído, a professora indagou às crianças 
sobre a experiência de leitura da revista CHC no 
ambiente doméstico. Diferentemente da primeira 
aula, em que as crianças pouco participaram, 
nessa segunda aula, muitas crianças levantaram 
a mão, pedindo autorização para partilhar suas 
leituras. Assim, a escolha desse episódio se 
justifica por considerarmos que nele ocorrem 
eventos-chave que apontam para indícios de 
apropriação da revista e de formas de dizer a 
leitura de um texto de divulgação científica na 
sala de aula. Nesse dia, o desafio das crianças 
consistia em falar sobre o texto a partir das 
compreensões por elas construídas. 

Resultados e discussão

Na manhã do segundo dia de trabalho 
com as revistas, a aula de ciências era a última 
do horário. Ao sinal para a troca de professores, 
as crianças guardaram na pasta os cadernos 
da aula de português e colocaram sobre as 
carteiras os cadernos de ciências e as revistas 
CHC. Quando entrou na sala, a professora 
cumprimentou as crianças com afeição e ocupou 
o mesmo lugar, à frente da turma, para falar 
aos alunos. Depois de chamar a atenção para o 
“tempo curto da aula”, quis saber das crianças 
sobre a experiência de leitura da revista no 
ambiente doméstico. Muitas sinalizaram, com 
gritos e dedos em riste, o desejo de falar. Então, 
a professora solicitou que abrissem as revistas 
e comentassem “com as próprias palavras” o 
que haviam encontrado de mais interessante 
na CHC. Eram muitas as crianças que queriam 
partilhar suas leituras. Em meio a essas vozes, 
temas diversos tratados pela revista surgiram 
nos relatos de leitura. Em silêncio, com uma 
postura corporal ereta, algumas crianças 
buscaram a voz e o olhar do relator.

A seguir, apresentamos parte dessa aula 
dividida em duas sequências discursivas extraídas 
do primeiro evento de relatos de leitura de 
artigos da CHC pelas crianças na sala de aula. 
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A transcrição é constituída de 37 turnos de fala. 
Desse total, 14 correspondem a intervenções da 
professora com o objetivo de distribuir as falas e 
23 correspondem a intervenções dos alunos. Na 
primeira sequência, turnos de 1 a 24, evidenciamos 
as crianças relatarem suas leituras em um tom 
mais informativo, embora em alguns turnos 
apareçam marcas do discurso narrativo. Nessa 
primeira sequência, as reformulações são mais 
condensadas, com poucos casos de substituição 
ou acréscimo de palavras do repertório das 

crianças. A maioria das retextualizações dessa 
sequência é tão condensada que transforma o 
texto numa estrutura nominalizada. A informação 
é anunciada pelas crianças de uma maneira mais 
pragmática e mais próxima ao texto escrito, 
apesar de também aparecer nessa sequência o 
caráter colaborativo do discurso das crianças. O 
tipo de texto de divulgação científica escolhido 
pelas crianças e a forma de apresentação fazem 
da linguagem um ato expositivo. Vejamos, então, 
a primeira sequência: 

Quadro 1 – Episódio 2: primeiro evento de relatos de leitura, sequência 1, retextualizações informativas

T Participantes Discurso Comentários

1 Professora Felipe Aponta para um aluno.

2 Felipe

eu li o texto e o título é a linguagem dos códigos [...] o código é uma substituição de palavras por 
signos [...] o código começou [...] é uma substituição de palavras por signos o código começou 
quando um rei [...] ele queria esconder um tesouro, aí ele trocou o mapa por uns códigos porque se 
alguém achasse o mapa ninguém ia entender [...] daí surgiu os códigos [...] depois, depois que eu 
lembro veio o código Morse que era os códigos que [...] com as mãos

Alunos olham atentamente 
para o relator.

3 Professora

muito bem, tá vendo? a pessoa tem uma máquina que faz um barulhinho, cada barulhinho 
corresponde a uma letra [...] porque aí a pessoa de muito longe consegue escrever uma 
mensagem, ela consegue pelo número de toques, de barulhinho [...] uma outra pessoa que já 
está treinada em ler esses códigos consegue ler os sinais [...] pelo toque ele vai saber qual letra, 
né? mais alguém gostaria de falar?

Movimento com os dedos 
no ar.

4 Alunos EU, eu, EU, eu [...]

5 Professora Lívia Professora indica uma aluna.

6 Lívia
é que geralmente [...] tem uma pessoa assim, que a gente não vê todo dia ela fala: nossa, como 
você cresceu, outro dia mesmo você era um bebê [...] lembra de quando você começou a falar? 
falava tudo aos pedacinhos/

Aluna refere-se ao artigo “Do 
blá-blá-blá ao be-á-ba”.

7 Tereza o Diogo quer falar
Aluno levanta o braço e uma 

criança indica o colega.

8 Professora pode dizer Diogo

9 Diogo
eu li o texto [...] por que chove granizo? [...] porque às vezes as nuvens estão altas e as gotas 
de água descem e a temperatura é tão alta que gela [...] mais ou menos a sessenta ou setenta 
abaixo de zero e que [...] e vira camada de gelo aí que/

10 Tito e cai na Terra/

11 Tomas e cai na Terra parecendo cubo de gelo/

12 Professora legal! tem mais alguém? Inácio quer falar também? então pode falar pra nós [...]/ Aluno levanta o dedo.

13 Nina professora eu não ganhei a revista/

14 Inácio
é que [...] existem estrelas e planetas além desses que giram em torno do nosso sistema solar 
[...] aqui diz que tem planetas que rodam em torno das estrelas [...]

15 Professora 
e você? você também leu? você quer falar também? então fala bem alto para os seus colegas 
ouvirem

Aponta para uma criança que 
estava com o dedo levantado.

16 Estela
eu li sobre o curioso mundo das bactérias [...] os cientistas hoje acreditam que elas são seres 
que existem na terra há mais de três milhões de anos/

17 Professora os cientistas dizem que são seres que existem há mais de TRÊS MILHÕES de anos, não é isso?/

18 Armando nossa senhora!! mais velho que a minha avó, que a minha bisavó/

19 Professora e você acha que isso é ciência?

20 Helena EU ACHO!

21 Professora é ciência, né gente? agora o José [...]

22 José
eu li com o meu primo essa aqui ó [...] ele constrói sua própria casa com pedras e flores e faz 
sua saliva como [...]/

Aponta para o artigo.

23 Sofia cola [...] ele usa água da saliva e oxigênio

24 Alunos [...]/ Incompreensível.
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Depois de receber autorização para falar, 
um aluno, no turno 2, conta sua experiência de 
leitura sobre o código Morse, o que podemos 
analisar como uma ação de retextualizar. Ele 
apresenta formalmente o texto, destacando, 
em primeiro lugar, o título do artigo lido, como 
uma estratégia que envolve a compreensão de 
como se deve anunciar um texto informativo 
e iniciar a apresentação na sala de aula. Em 
seguida, ele se concentra na explicação do que 
seria o código Morse e na história da invenção 
dos códigos. O dizer “que eu lembro” permite 
indiciar uma percepção em torno do nível de 
informação do texto, especialmente em relação 
à falta, à informação ausente – um fator que 
se concretiza para a criança, de modo mais 
claro, durante o processo de apropriação do 
texto. O aluno tem consciência de que outras 
informações existem no texto e não são ditas 
por ele, e por isso seleciona intencionalmente 
partes que julga mais importantes para si e para 
seus endereçados. Ainda no turno 2, o aluno, ao 
mesmo tempo em que cita o discurso do outro – 
“eu li o texto”-, assume-se como sujeito de seu 
discurso, misturando formalidade e aproximação 
com o discurso cotidiano. No discurso desse 
aluno, também se percebe um apagamento do 
sujeito, o que gera um discurso indireto e, ao 
mesmo tempo, uma costura narrativa, presente 
no texto escrito e no oral, envolvendo o leitor e 
o ouvinte. 

No turno 3, o feedback da professora é 
avaliativo, com a função de confirmar a resposta 
e redimensionar o discurso. Sua audiência são 
os alunos e seu propósito é ensinar a ideia de 
código por meio da retextualização realizada 
pelo aluno. O convite da professora tem o 
caráter mais de persuasão do que de imposição.

Já o turno 4 caracteriza-se pelo 
entusiasmo das crianças e pelo desejo de 
falar sobre o texto lido. E os turnos 6 e 22 
caracterizam-se pelo comprometimento na 
compreensão do artigo. A retextualização, 
nesses turnos, reduz tão exageradamente as 
informações que é difícil ao ouvinte entender 
o discurso. Ora, se o traço principal do gênero 

de divulgação científica é a informação, é 
necessário que nos discursos orais ela apareça 
nítida. No entanto, o que se vê nesses turnos 
é um apagamento da informação, acarretando 
comprometimento na compreensão do texto. 

No turno 9, um aluno retextualiza o 
texto da revista com o propósito de explicar 
a chuva de granizo. A maioria dos termos por 
ele empregados coincide com os utilizados no 
artigo, porém podem não compartilhar o mesmo 
significado. A informação foi tão reduzida pela 
criança que não há garantias de compreensão 
do conteúdo do texto.

No turno 13, uma aluna reclama a falta 
da revista. Esse é um indício importante do 
valor que a CHC passou a ter para as crianças. 
Aliás, durante a pesquisa de campo, elas nunca 
reclamaram da falta dos textos fotocopiados 
que não receberam, mas, no caso das revistas, 
todos cobravam da professora o número que 
não receberam quando faltavam à aula.

No turno 16, uma aluna também anuncia 
o texto com o título e, além disso, recorre à voz 
dos cientistas para a construção de sua fala – “são 
eles que dizem, eles acreditam”. Dessa maneira, 
na construção de um discurso indireto, as 
crianças iam se tornando autoras de seu próprio 
discurso. Esse trabalho de compreensão dos 
artigos denota a diferença de investimento, por 
parte da criança, entre a narrativa do vivido e 
a retextualização de um texto informativo. No 
relato do texto informativo, o vivido é evitado, 
deslocando a ênfase para a voz de autoridade 
do texto – o cientista –, o outro que fala.

No entanto, no turno 18, esse vivido 
aparece em uma situação que mostra a 
importância da relação dialógica no trabalho 
com a leitura nas aulas de ciências. A criança 
compara o tempo de vida das bactérias na Terra 
ao tempo das avós. Ainda que a dimensão do 
tempo seja difícil para a compreensão desse 
aluno, ao ouvir a informação, ele compara e 
internaliza as ideias e, nesse processo, vai 
elaborando uma forma de diálogo do vivido 
com as questões relativas à ciência do texto 
oral e escrito. O que detectamos aqui é outra 
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dimensão da substituição do texto escrito pelo 
texto oral no processo de retextualização que 
envolve a percepção ontológica de tempo. Essa 
sequência discursiva destaca o cruzamento 
dialógico e ontológico na elaboração de 
sentidos, na qual alunos e professora alternam 
suas posições para concluírem que, afinal, “isso 
é ciências”. Assim, no turno 21, a professora 
legitima o discurso da revista ao ressaltar que 
as informações apresentadas pertencem ao 
campo das ciências. 

De modo geral, no decorrer desse 
episódio, os conhecimentos são partilhados 
por crianças que leram o mesmo artigo. Isso 
pode ser observado, por exemplo, no turno 
23, quando uma aluna auxilia o colega na 
explicação do artigo. Esse fator é considerado 
de grande relevância para esta investigação, 
uma vez que, nessa dinâmica discursiva, 

ficam explicitados os movimentos e recursos 
constitutivos do processo de construção coletiva 
do conhecimento na sala de aula. 

Na sequência 2 – turnos de 25 a 37 –, a 
dinâmica discursiva mantém o caráter colaborativo, 
mas aparece em alguns turnos de fala um discurso 
narrativo, menos pragmático que o da primeira 
sequência. O discurso na sequência 2 não é apenas 
um ato expositivo. Os fatos são apresentados 
numa ordem sequencial que vai persuadindo o 
leitor, pois o argumento presente no artigo aparece 
na oralidade de maneira convincente, como 
uma extensão do discurso canônico. Nesse caso, 
há uma expansão do discurso e reformulações 
cujo objetivo é explicitar e realçar o artigo lido. 
Tendo em vista essas questões, alguns turnos da 
sequência 2 foram escolhidos como fonte para 
análise de retextualizações. Vejamos, então, a 
segunda sequência.

Quadro 2 – Episódio 2: primeiro evento dos relatos de leitura, sequência 2, retextualizações narrativas

T Participantes Discurso Comentários

25 Professora vamos ouvir a Lourdes... ela quer fazer um comentário sobre o que ela leu

26 Lourdes

é [...] eu li que uma pesca lá dos golfinhos com os seres humanos [...] que 
os golfinhos [...] eles ajudam os pescadores a pescar porque quando eles 
[...] é [...] os golfinhos estão [...] acho que na beira da maré da praia eles 
encurralam os peixes e os pescadores e jogam é [...] coisinhas lá neles/

Estudantes voltam a atenção para a 
aluna e ficam em silêncio.

27 Catarina a rede/

28 Lourdes

é [...] a rede e pescam os peixes e [...] e [...] eles [...] os golfinhos [...] 
eles também gostam [...] eles são muito brincalhões porque eles não têm 
medo de seres humanos, né? eles gostam de brincar nas ondas, gostam de 
brincar [...] sabe umas plantas que ficam flutuando assim?/

Faz gesto de onda com a mão.

29 Professora sei/

30 Fátima algas marinhas/

31 Lourdes
é [...] as algas marinhas [...] eles gostam de afundar aquelas coisinhas e 
[...] e [...] aí também descobri que os PASSARINHOS NÃO TÊM DENTES! 
[...]/

A aluna gesticula, ri, altera o tom de 
voz e fala espantada sobre o artigo. 

32 Professora olha que interessante! conta para os seus colegas o que você descobriu 
através do texto 

33 Lourdes

que os passarinhos, cada um, de acordo com a forma deles [...] eles é [...] 
conseguem pegar a comida e cortar de um jeito... tipo os carnívoros com 
seu bico mais afiado que consegue cortar a carne, tem uns pássaros que 
têm um bico que eles tem [...] tipo [...] umas barras assim que... que... 
ajuda a prender o inseto/

34 Professora o inseto/

35 Tito quando ele vai comer [...] 

36 Professora interessante, né, gente? gostaram da descoberta dela através do texto? 

37 Tito anhan, anhan
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No turno 25, a professora, mais uma vez, 
intervém para distribuir a fala. No turno 26, 
uma aluna inicia a retextualização do artigo da 
CHC sobre os golfinhos e os alunos ficam em 
completo silêncio. Nesse turno, ao falar sobre 
o artigo, a aluna incorpora em seu discurso 
uma estrutura de sucessão em uma espécie de 
gramática narrativa dos acontecimentos entre 
golfinhos e seres humanos. E como também 
nesse turno há omissões de palavras do texto, 
outra aluna, no turno 27, a auxilia no relato. 
Assim, pode-se observar que a construção do 
texto oral ocorre entre os estudantes que se 
tornam referentes e andaimes na elaboração 
narrativa. Ao retextualizar, a aluna recorre ao 
discurso narrativo e explicativo, imprimindo 
um tratamento particular à informação. O uso 
de uma linguagem narrativa constitui formas 
de ordenar a memória e o conhecimento 
(BRUNER, 1997). Nessa sequência, ao narrar, 
a aluna imprime à informação um significado 
individual e o sentido que o evento tem para 
si, pelo uso explícito de avaliações e gestos. 
No turno 31, a criança altera o tom de voz ao 
informar, impressionada, que os pássaros não 
têm dentes. Essa explosão vocal é a dimensão 
emotiva do texto oral que não aparece no 
discurso escrito. A informação envolve tanto a 
aluna que vem acompanhada de movimentos 
corporais que ajudam a significar as palavras 
no processo de interação verbal. O artigo é 
muito curioso para a criança, e o envolvimento 
dela no conteúdo do texto é tão forte que ela 
ri, gesticula, balança o corpo e altera o tom de 
voz. Dessa forma, os outros ouvintes ficaram 
entusiasmados pelo artigo e presos na fala 
dessa aluna. A voz, assim, acompanha e apoia 
a organização e a complementação de sentidos 
constitutivos do discurso.

No turno 32, o convite da professora 
para que a aluna continue seu relato é uma 
estratégia didática que busca sustentar um 
tipo de interação que demanda a opinião ou 
interpretação da criança, conforme identificado 
por Mehan (1979) em seus estudos. A voz da 
professora aparece para colaborar ou orquestrar 

os discursos da sala de aula. A professora 
incentiva a criança a relatar sua leitura, 
referindo-se ao ato de ler o artigo como uma 
descoberta. Esse sentido que a professora 
encontra para a leitura leva a aluna à 
construção de um texto explicativo no turno 32 
em que ela apresenta o tema – os tipos de bicos 
dos pássaros e suas funções – e o categoriza 
quando faz menção a diferentes formas de aves 
e bicos. O discurso expressa a compreensão das 
relações que ordenam o texto científico: forma 
(os diferentes bicos dos pássaros) e função (os 
pássaros têm bicos diferentes e apresentam 
características alimentares diferentes). Assim, 
na habilidade dessa aluna em retextualizar 
o artigo, é possível identificar a comparação, 
a seleção das informações, a ordenação e a 
categorização. 

Outro aspecto observado nos relatos é 
que, ao retextualizar, a criança vai construindo 
uma espécie de revisão da própria fala. Assim, 
no turno 33, o discurso de uma aluna revela 
que o conceito expresso no texto vai sendo 
ampliado, reconstruído, englobando ideias 
cada vez mais sofisticadas acerca do assunto. A 
princípio, ela cita, de maneira generalizada, os 
passarinhos que, “de acordo com a forma deles, 
conseguem pegar a comida”. Mais adiante, 
cita os pássaros que, “com seu bico afiado, 
conseguem cortar a carne”. Esse processo 
de retificação e de retomada das ideias é 
fundamental nos textos oral e escrito, sendo 
constituinte do ato de revisar. O movimento de 
avanços e recuos assinala a possibilidade de o 
aprendiz lidar com o texto de sua autoria. Tal 
construção é um movimento de um sujeito que 
é capaz de pensar, com autonomia, a leitura 
que faz do texto, porque está se apropriando de 
mecanismos que permitem a (re)construção de 
um texto a partir da interação com ele.

Assim, expor um texto viabiliza 
a interação do leitor com o escritor, a 
explicitação das vozes do texto e o surgimento 
de um autor. Dessa forma, a retextualização 
constitui uma prática de letramento que 
concretiza, para o leitor, uma oportunidade 
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de, ao dizer, ver o texto de outro lugar, ser 
autor de outro texto. Portanto, pode-se dizer 
que há um deslocamento do eu leitor para 
o eu autor em meio à substituição do texto 
escrito pelo oral, pois, ao apresentar o artigo, a 
criança constrói outra compreensão do texto, 
outro discurso – enfim, seu próprio discurso. 
Nesse episódio, a retextualização do gênero de 
divulgação científica pode ser vista como uma 
ferramenta que atua diretamente no discurso. 

Dada a extensa lista de retextualizações re-
alizadas pelas crianças nessa aula, será analisado 
com mais profundidade apenas um caso comen-
tado por uma aluna sobre o artigo Tem boto na 
pescaria. E não é na rede de pesca!, que faz parte 
do turno 26. O artigo a que se refere essa análise 
foi matéria de capa do número 146 da CHC, em 
maio de 2004, e ocupou cinco páginas da revista. 
O trecho original do artigo e a transformação rea-
lizada podem ser observados no quadro 3.

Quadro 3 – Retextualização do artigo da CHC Tem boto na pescaria..., turno 26

Trecho do texto original da CHC Retextualização  Linhas 

Os botos ajudam muito os pescadores a é [...] eu li que uma pesca lá dos golfinhos 1

achar peixes nas águas turvas da barra de com os seres humanos [...] que os golfinhos... 2

Tramandaí, pois, ao localizar um cardume, eles ajudam os pescadores a pescar porque 3

eles se comportam de forma especial: dão quando eles [...] é [...] os golfinhos 4

saltos, viram o corpo, batem com a cabeça estão [...] acho que na beira da maré da praia 5

na água... Além disso, para encurralar os eles encurralam os peixes e os pescadores 6

peixes e dificultar sua fuga, procuram e jogam é [...] coisinhas lá neles 7

levá-los até as margens, onde ficam os [a rede] 8

pescadores! Portanto, não é à toa que, ao 9

ver Barata  e companhia na barra de 10

Tramandaí, os pescadores preparam suas 11

tarrafas – redes circulares arremessadas 12

abertas na água. Como sabem identificar o 13

comportamento que os botos apresentam 14

quando acham peixes e ainda têm a ajuda 15

deles para levar o cardume até a margem, 16

a pesca é certa! 17

Na linha 1, observa-se que a aluna inicia 
seu discurso com a expressão “eu li”. Assim, já 
na primeira linha, ela faz referência ao artigo, 
deixando flagrante a preocupação em indicar o 
discurso do outro. Depois, o discurso aparece em 
3ª pessoa, o que revela um apagamento do autor. 
Ainda na linha 1, ela usa a palavra “golfinho”, 
apesar de o animal ser denominado boto em 
quase a totalidade do texto. Segundo Vigotski 
(1991), são as experiências cotidianas da criança 
com o uso da palavra que levam à generalização. 

Nas linhas 1 e 2, a criança define a pesca 
cooperativa como a “pesca dos golfinhos lá com 

os seres humanos”. Essas duas linhas demonstram 
a repetição e a compreensão do texto pela 
criança. Ela não usa as mesmas palavras do 
texto, mas repete as ideias. Esse movimento 
indica o trabalho de compreensão realizado pela 
criança. A palavra pescadores não aparece na 
linha 1; em vez disso, ela usa “seres humanos”, 
o que parece indicar consciência da situação de 
produção do discurso – uma escola, uma aula de 
ciências, um texto de divulgação científica. 

Já na linha 3, a aluna reformula sua fala, 
reportando-se ao discurso da CHC na linha 1: 
“eles [os golfinhos] ajudam os pescadores”. 
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Para Bakhtin (1981, p. 144), “o discurso 
citado é o discurso no discurso, a enunciação 
na enunciação, mas é, ao mesmo tempo, um 
discurso sobre o discurso, uma enunciação 
sobre a enunciação”. Marcuschi (2001a, p. 54) 
aponta, como uma das variáveis relevantes para 
a retextualização, a “relação entre o produtor 
do texto original e o transformador”, dizendo 
que, quando é o próprio autor que retextualiza, 
as mudanças são muito mais radicais; já no 
caso de outra pessoa, ela fará menor número 
de mudanças no conteúdo, embora possa fazer 
muitas mudanças na forma. Em se tratando 
da retextualização de um texto de divulgação 
científica, cujo discurso é de autoridade e traz 
implícita a ideia de que, sob a presença de 
fatos, há que se construirem argumentos, o 
discurso tende a ser o mais próximo possível 
do discurso do artigo. No caso da aluna em 
questão, ela valoriza o conteúdo da mensagem 
de divulgação científica como ideal para ser 
transmitido. Desse modo, as linhas 3, 4 e 5 do 
artigo descrevem em detalhes o comportamento 
dos botos quando localizam um cardume. 

A criança resume essa informação e 
preserva a fidelidade ao texto escrito ao usar a 
palavra “encurralar”. A partir da linha 10, ela 
privilegia outro fragmento do artigo, citando 
características do comportamento dos golfi-
nhos que, para ela, são mais significativas e 
passíveis de ser informadas. Dessa forma, essa 
aluna se apropria das formas do discurso de di-
vulgação científica e, ao mesmo tempo, torna 
a linguagem próxima e também objetiva, eli-
minando, na retextualização, o nome do lugar, 
alguns detalhes do comportamento dos botos, 
nomes próprios e a explicação da palavra tar-
rafa. Tudo isso pode ser visto nas linhas de 5 
a 9. A linha 8 mostra outras crianças acom-
panhando e entendendo a narrativa. Assim, a 
retextualização obriga a criança ao trabalho 
de metalinguagem, pois a leva a rever o texto, 
sua forma e seu conteúdo, e assim, afirma e 
amplia sua experiência discursiva, incluindo a 
experiência de tomar a própria linguagem – ou 
aspectos dela – como objeto.

Considerações finais

A análise desses fragmentos mostra que 
as crianças deixam transparecer, nas formas de 
falar, suas experiências com a revista CHC. Nesse 
processo, em que as crianças são instigadas a 
interpretar e produzir sentidos em torno do texto, 
gera-se um mecanismo no qual elas e também a 
professora vão se apropriando de certas formas 
de dizer o texto, caracterizando-se, portanto, 
como um exercício de metalinguagem. Nessa 
perspectiva, a retextualização constitui uma 
prática de letramento do contexto dessa sala 
de aula que imprime ao texto oral uma forma 
particular de falar sobre o texto. Tal exercício de 
metalinguagem é um trabalho de compreensão 
que cada criança produz ao tentar fazer com 
que seu dizer seja mais inteligível e próximo 
das explicações do artigo de divulgação 
científica. Afinal, é preciso dizer o texto e, para 
isso, é necessário fazê-lo de acordo com as 
convenções da aula, da audiência, do conteúdo 
do texto e de sua forma. Segundo Geraldi 
(2002), ao produzir um texto, o sujeito faz uma 
proposta de compreensão ao seu interlocutor, 
desenvolvendo ações com a linguagem e ações 
sobre a linguagem. Isso se realiza por meio 
de escolhas de estratégias para o dizer, o que 
envolve a atividade cognitiva. 

Na medida em que essa forma de se referir 
ao texto exige compreensão e construção de sig-
nificados, as consequências das retextualizações 
nas aulas de ciências são a possibilidade de ex-
pressão de conhecimentos, a construção de ideias 
e a habilidade de uso de uma linguagem explica-
tiva. Trata-se de uma operação em que as crianças 
necessitam negociar os sentidos, contextualizar as 
informações, compartilhar conhecimentos e pre-
encher as lacunas implícitas do texto, demons-
trando um trabalho de compreensão da leitura dos 
artigos de divulgação científica. Assim, o dizer os 
textos de divulgação científica na sala de aula 
se constituiu como estratégia importante para a 
criança não apenas falar melhor sobre artigo, mas 
falar de outro jeito e compreender de outro modo 
os textos e a linguagem das aulas de ciências.
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Em alguns momentos, as exposições 
orais das crianças parecem constituir-se em 
monólogos. Em geral, não há perguntas nem 
longos comentários após os relatos. Contudo, 
percebe-se a atitude compreensiva e responsiva 
daquele que leu o mesmo texto e daquele que 
ficou na escuta. Os relatores interagem com a 
plateia por meio de expressões como: eu li sobre, 
depois, que eu lembro, a gente, aqui diz. Essas 
expressões dão significado ao texto por um viés 
envolvente. Ao manter o silêncio e apresentar 
disposição para ouvir, apreciar os textos dos 
colegas, acrescentar e concordar, a turma 
desempenha um papel importante na organização 
discursiva da exposição, como também observa 
Bovet (1999 apud ROJO; SCHNEUWLY, 2006).

Os relatos de leitura proporcionaram às 
crianças um modo de participação que lhes permite 
construir relações com os textos de divulgação 
científica, ora como prática discursiva, ora como 
objeto de referência. De acordo com Vigotski 
(1991), a fala da criança:  organiza seu pensamento, 
ou seja, à medida que se expressa oralmente, ela 
elabora os acontecimentos; estrutura início, meio 
e fim; percebe e preenche lacunas; estende e 
amplia seu discurso. Ao retextualizar, as crianças 
usam palavras de seu repertório ao mesmo tempo 
em que novas palavras são inseridas no discurso, 
concretizando-se, assim, o diálogo com o texto de 
divulgação científica.

Outro aspecto importante a ser observado 
nesse episódio é que as crianças só se referem 
aos textos de ciências. Isso provavelmente 
decorre do fato de que, na primeira aula, elas 
foram apresentadas à CHC, ouviram a professora 
comentar algumas características do suporte 
e enfatizar a leitura de uma revista científica. 
Infere-se desse procedimento, pois, a existência 
de um processo anterior à leitura da revista pelo 
qual os alunos são orientados para a seleção 
dos textos a serem relatados, do conteúdo da 
aula, do que pode e deve ser dito. Isso indicia 
escolhas relacionadas aos efeitos de sentidos 
previstos para aquela situação comunicativa. 

Em última análise, a liberdade para 
apresentar suas leituras e a ausência de 
controle sobre o conteúdo do texto são 
aspectos que afastam essa prática da tradição 
escolar, tornando os momentos dos relatos 
peculiares. No entanto, há um antagonismo 
nessa prática que gera tensões. Por um lado, 
a professora possibilitava que as crianças 
falassem de suas aprendizagens realizadas 
com a leitura da CHC; por outro, o objetivo do 
relato se baseava na necessidade da professora 
em saber se as crianças haviam lido, o que 
leram e o que haviam aprendido com a 
leitura. Em sala de aula, tradicionalmente, as 
crianças aprendem com a professora, mas, no 
caso dos relatos, essa relação se modificou, 
porque as crianças tinham o domínio de certas 
informações que a professora não controlava. 
A forma de organização da atividade em torno 
de uma ferramenta cultural pouco difundida 
na sala de aula – a revista de divulgação 
científica em suporte original – e a disposição 
da professora por interações simétricas com 
menor controle temático dos enunciados 
dos alunos resultaram em retextualizações 
com evidências sobre a compreensão dos 
textos de divulgação científica, seja por suas 
características informativas, seja por sua 
natureza narrativa. 

Essa postura da professora se coaduna 
com uma prática de introduzir o ensino de ciên-
cias por meio de relações que, se não espelham, 
mantêm importantes aproximações com certas 
formas de produção de conhecimento na área. 
Assim, além do enfoque temático propiciado 
por essa prática relativamente inusitada nas 
aulas de ciências, destaca-se que a aquisição 
da língua ocorre em meio a um processo que 
permite o revozeamento daquele que pratica a 
ciência e, nesse sentido, veicula novas formas 
de pensar para o aluno. Essa é uma importante 
característica dos textos de divulgação cientí-
fica que certamente deve ser considerada nas 
fases iniciais de letramento escolar.
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Literatura y competencia comunicativa: ¿Matrimonio mal 
avenido?I

Ximena Troncoso AraosII

Resumen

Este artículo aborda la relación problemática entre enseñanza de la 
literatura y enfoque comunicacional, específicamente, entre aprender 
literatura y desarrollar la competencia comunicativa. A partir de esta 
tensión diagnosticada, surgen las preguntas: ¿es plausible enseñar 
literatura desarrollando a la vez competencias comunicativas?, 
¿es compatible la literatura con un enfoque comunicativo? Estas 
interrogantes consideran una premisa: entender la literatura como 
dominio con características diferenciales. Luego, se somete a 
prueba, desde una perspectiva literaria y didáctica, la hipótesis  que 
es posible desarrollar competencia comunicativa sin descuidar la 
especificidad y potencialidad de la literatura. Para ello, se analizan 
diversos textos en relación con cuatro subcompetencias: léxico-
semántica, textual, discursiva y sociocognitiva. Si bien una misma 
obra podría analizarse en función de todas estas  subcompetencias, se 
consideran por separado para efectos de la investigación. El análisis 
contempla textos principalmente narrativos y algunos líricos, sin 
distinción de edad. Esto  evidencia que es factible  desarrollar 
las subcompetencias en distintos niveles educacionales, aunque 
regulando la pertinencia de los textos y el tratamiento didáctico. 
En términos globales, se concluye que es posible compatibilizar 
competencia comunicativa y literatura considerando los énfasis 
específicos de lo literario y sus consecuentes derivaciones didácticas.

Palabras claves

Didáctica de la literatura — Competencias comunicativas — Enfoque 
comunicativo. 
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Lectura y la Escritura, 2011, Universidad 
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Universidad del Bío Bío, Chillán, Chile.
II- Universidad Católica del Maule, 
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Literature and communicative competence: a wrong 
assorted matrimony?I 

Ximena  Troncoso AraosII

Abstract
 
This article addresses the problematic relationship between teaching 
literature and communicative approach, specifically between 
learning literature and developing communicative competence. 
From this diagnosed tension, the following questions arise: Is it 
plausible to teach literature while developing communication 
skills?; is literature compatible with a communicative approach? 
These questions consider a premise: understanding literature as a 
domain with different characteristics. Therefore, from a literary and 
educational perspective, I have tested the working hypothesis that it 
is possible to develop communicative competence without neglecting 
the specificity and potential of literature. To this end, various texts 
are analyzed in relation to lexical-semantic, textual, discursive, 
socio-cognitive and cultural sub-competencies. While a single work 
could be analyzed in terms of all these sub competencies, they are 
considered separately for the purposes of research. The analysis 
includes mainly narrative and some lyrical texts, regardless of 
age. This reveals that it is feasible to develop sub competencies 
at different educational levels, although adjusting the relevance of 
texts and didactic treatment.  At the end, it is concluded that it 
is possible to combine communicative competence and literature 
considering the specific emphasis of the literary and its consequent 
didactic derivations.
 
Keywords

Teaching of literature — Communicative competence — Communicative 
approach.
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La literatura en el currículo 
escolar

El actual currículo escolar chileno en 
Lenguaje y Comunicación se caracteriza por la 
presencia del enfoque comunicativo (MINEDUC, 
2009, 2012), adoptado a partir de la reforma 
educacional chilena, iniciada en 1990 y con 
variaciones a lo largo del tiempo1. Desde este 
enfoque, interesa que los alumnos desarrollen 
competencia comunicativa, lo que ya plantea 
una interrogante con respecto al lugar que 
cabe a la literatura en esta propuesta. Si bien la 
literatura está presente, el asunto problemático 
es de qué manera lo está. Se transita desde una 
enseñanza de la literatura como contenido a un 
saber relacionarse con la literatura, atendiendo 
a habilidades lectoras y también de escritura. 
La idea, en general, es admisible si pensamos 
en los saberes pertinentes para la educación 
escolar, especialmente a la Educación Básica. 

Sin embargo, las preguntas que surgen 
son, por una parte, si el currículo apunta 
efectivamente a ello y, por otra, si un enfoque 
absoluto es conveniente. A lo anterior se 
añade una complicación conceptual: las 
llamadas competencias del currículo nacional 
corresponden a las macrohabilidades lingüísticas: 
hablar, escuchar, leer y escribir, las que difieren 
de la competencia comunicativa formulada por 
los estudios en las distintas taxonomías. 

Bajo el enfoque comunicacional, la 
práctica de la lectura ha ganado mayor presencia, 
especialmente en Educación Básica, y se han 
superado visiones didácticas restrictivamente 
historicistas y estructuralistas. Sin embargo, 
no se ha ganado suficiente presencia desde la 
especificidad de lo literario. Más bien ha tendido 
a diluirse entre competencias más genéricas. Esto 
hace pertinente los cuestionamientos con respecto 
a la aplicación de este enfoque en la enseñanza. 

1- Se distinguen tres etapas: prerreforma (1990 a 1995); implantación 
y aplicación (1996 a 2000) y  consolidación (DONOSO, 2005), la que 
ha enfrentado serias críticas de los especialistas y, sobre todo, del  
movimiento estudiantil: Revolución Pingüina de secundarios seguida de 
la movilización universitaria.

Como señala Teresa Colomer (2010), el 
diseño curricular con enfoque comunicativo,  
en España (también en Chile), no mejoró los 
aprendizajes en el área de literatura. El enfoque 
historicista derivó a un aprendizaje centrado 
en los mecanismos de lectura, debido al influjo 
de la lingüística cognitiva y la psicolingüística; 
en tanto, por influencia de la animación a la 
lectura, se enfatizó la idea de crear el gusto por 
leer. Pero, plantea Colomer, hubo  poca o nula 
articulación entre ambos objetivos. Esto, agrego, 
a causa de que ambas propuestas provienen de 
distintas fuentes y se concretan en distintos 
contextos: la primera funciona en el aula y en 
el currículo escolar; en cambio, la animación 
lectora se concibió para ser implementada fuera 
del currículo y surgió como una reacción a los 
efectos contraproducentes de este para formar 
lectores   asiduos. 

Felipe Munita (2010), al examinar el 
Marco curricular y los programas de Educación 
Básica, identifica tres aspectos que orientan el 
sentido de enseñar literatura: enriquecimiento 
lingüístico, formación personal y desarrollo de 
valores éticos y estéticos. El primer aspecto se 
relaciona con las competencias lingüísticas. 
Como señala el autor, la importancia que se 
le atribuye a la literatura  queda restringida 
por su función instrumental en pro de 
desarrollar habilidades lingüísticas. En los 
otros dos aspectos podemos reconocer que se 
incorporan nuevos aportes, como los estudios 
de la literatura infantil desde la psicología, 
la escritura creativa, y se da cierta presencia 
a la apreciación estética. Pero el discurso 
literario sigue teniendo una presencia  menor   
comparado con lo lingüístico, los valores y las 
normas. En este sentido, la literatura se concibe 
en función de algo, con lo que la literatura no 
es más que un medio, un pasaje a otra cosa 
que es la que interesa. De esta manera, el 
tratamiento de la literatura en el ámbito escolar 
ha fluctuado y sigue fluctuando entre justificar 
la literatura por la literatura, sin entender qué 
implica, y justificarla por algo ajeno o que poco 
tiene que ver con ella.
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Literatura y competencia 
comunicativa

Hymes define competencia comunicativa 
como “un conjunto de habilidades y 
conocimientos que permiten que los hablantes 
de una comunidad lingüística puedan entenderse 
en las diversas situaciones de comunicación” 
(apud PILLEUX, 2001). Hymes (1972) retoma 
los conceptos de competence y performance, de 
Chomsky, y señala la importancia de construir 
la teoría en relación con la práctica, de ahí la 
necesaria interrelación entre  el conocimiento que 
subyace al uso de una lengua  y el uso mismo, en 
donde lo sociolingüístico adquiere importancia.  

A partir de Hymes y del aporte de 
otras disciplinas, Pilleux (2001) organiza las 
competencias agrupándolas en cuatro tipos: 
a) lingüística: morfología,  sintaxis, fonética, 
fonología y semántica; b) sociolingüística: 
reglas de interacción social, modelo speaking de 
Hymes; c) pragmática: funcional, implicaturas, 
presuposición; y d) psicolingüística: personalidad, 
sociocognición, condicionamiento afectivo. Sería 
precisamente el dominio de estas estructuras y 
funciones lo que constituye nuestro conocimiento 
de la lengua. 

Algunos se inclinan por la idea de que la 
literatura no sirve para desarrollar competencia 
comunicativa, porque se aparta de los textos 
cuya función es comunicar y  sus reglas 
de construcción son distintas: la literatura 
entendida como arte por sobre la literatura 
como manifestación del uso lingüístico. Por 
otra parte, hay quienes piensan que la literatura 
es la forma de expresión en que el lenguaje se 
despliega en su mayor potencial significativo 
y creador, y por tanto, los mejores textos para 
aprender el uso de la lengua serían los literarios. 
En tanto, en la práctica educativa, encontramos 
una tendencia a reducir el tratamiento de la 
literatura a competencias lingüísticas parciales 
que pierden de vista la obra en su conjunto 
como portadora y generadora de significados. 

La relación de la literatura con la 
competencia comunicativa depende de lo que 

queramos que los estudiantes aprendan. Si lo 
que queremos es que redacten una solicitud 
o entiendan un instructivo, probablemente 
la literatura pueda ser prescindible. Pero si 
queremos que  sean lectores analíticos no solo 
de los textos escritos, sino de los discursos 
sociales, culturales, históricos, el estudio de la 
literatura es indispensable, pues nos enfrenta 
a la realidad desde la libertad creadora e 
inquisitiva del arte.

  Las obras literarias, como objetos 
lingüísticos, ofrecen la ocasión de relacionarse 
con los diferentes aspectos de la lengua. 
Entendida la literatura en este sentido, se deduce 
que existe una relación ineludible entre lengua 
y literatura, en tanto la literatura se funda en 
el lenguaje y en tanto tal ninguna posibilidad 
o recurso del lenguaje le son  ajenos. Tanto es 
así, que no se ha encontrado ningún recurso 
lingüístico exclusivo de la literatura.

Por otra parte, la literatura tiende a 
distanciarse de la lengua en su uso comunicativo 
práctico y a acercarse a otros dominios 
artísticos. Frente a esta problemática, Antonio 
Mendoza Fillola (2008), desde la didáctica 
de la literatura, propugna el desarrollo de la 
competencia literaria, entendida como un tipo 
de competencia comunicativa, lo que amplía la 
taxonomía.  En relación con la lectura literaria, 
el objetivo esencial, según el autor, es “aprender 
a interpretar y aprender  a valorar y apreciar 
las creaciones de signo estético-literario” 
(MENDOZA, 2008).

Un aspecto  que genera conflicto entre 
literatura y competencia comunicativa es el 
concepto de acto comunicativo asociado a la 
idea de intercambio: “todo acto comunicativo 
entre dos o más personas en cualquier situación 
de intercambio está regido por reglas de 
interacción social [competencias]” (FISHMAN, 
1970 apud PILLEUX, 2001). En literatura, 
es problemático aplicar el concepto de acto 
comunicativo entendido como intercambio, 
si pensamos en el acto creativo como la 
situación en que un sujeto produce un texto-
objeto artístico frente a la página en blanco. 
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A esto podría objetarse la idea de que existe, 
aun en ese acto monológico, un destinatario 
potencial, ya se trate del lector modelo, el lector 
implícito o lector real, en cuyo caso es un acto 
diferido, esto es, con distancia temporal entre 
el sujeto real y aquello que enuncia. Si bien 
también podría aceptarse que todo texto en 
tanto discurso es una puesta en escena de un 
enunciador y un mensaje (CHARAUDEAU apud 
ALVAREZ, 2001), así como que en todo discurso 
escrito hay diferimiento,  en la literatura como 
ficción la relación del autor con la realidad 
no funciona en términos de correspondencia 
directa entre la intención del autor y el mensaje. 

Lo anterior tiene sentido si pensamos en  
observaciones recurrentes por parte de escritores, 
como que les resulta difícil interpretar su propia 
obra, que su creación adquiere independencia 
del autor o que les complica  adjudicarle un 
sentido determinado a algún aspecto  de sus 
creaciones. En el texto funcional, el emisor 
construye una imagen, pero una imagen de 
sí mismo, que lo representa; esto, aun en los 
casos en que se recurre a la ficción, como en 
la publicidad. En la ficción literaria, el autor 
construye un emisor que puede o no coincidir 
con él.  De ello se deriva que la identidad del 
emisor no se corresponde de manera equivalente 
con la identidad del autor, y que, por lo tanto, el 
autor no es el llamado a dilucidar los sentidos 
de su obra; el autor no está obligado a ser 
fiel a la realidad empírica y tampoco puede 
cuestionarse la verdad o falsedad de su obra en 
ese sentido. 

Con esto no defiendo la muerte del autor. 
Me parece válido y de posible interés lo que 
pueda decir el autor sobre la gestación de su 
obra, de los significados que le otorga como 
lector actual y de las intenciones que tuvo en 
el momento de producción. Todo esto puede 
aportar a la comprensión del texto, aunque con 
diferencias según la obra. El escritor asume la 
independencia de su creación respecto de sí 
mismo y de la realidad empírica. 

Lo que me interesa destacar es que 
si se considera la literatura como acto 

comunicativo, es necesario entenderlo con sus 
énfasis específicos y  considerando su carácter 
artístico. Esto tiene que ver con la primacía 
de la función estética o principio artístico y 
la polisemia o apertura a la significación. En 
este sentido, al decir de Mansilla (2003), la 
literatura no tiene como condición sine qua 
non asegurar la comunicabilidad del mensaje 
anulando o transparentando la connotación. 
Estas consideraciones tienen relevancia 
desde una perspectiva didáctica, puesto que 
las características de los textos inciden en la 
actividad de lectura. Así, no toda estrategia o 
técnica  planteada en general es provechosa 
para la lectura literaria. 

A continuación,  muestro cómo es 
posible abordar la literatura en relación 
con la competencia comunicativa. Recurro 
intencionalmente a obras literarias sin distinción 
de edad ni nivel de escolaridad, de modo a 
evidenciar si es o no factible desarrollar aspectos 
de las competencias en distintos niveles. En 
algunos casos, se trata de obras infantiles; en 
otros, aunque sean textos para adultos, son 
lecturas adecuadas para jóvenes escolares.

Lo que dicen y no dicen las 
palabras: lo léxico-semántico

El contacto con la literatura nos vuelve 
más perceptivos a la variedad léxica, al hecho, 
por ejemplo, de que los sinónimos como palabras 
que significan lo mismo se dan de manera escasa 
y que entonces  importa y mucho la selección de 
las palabras. En el poema Sebastián Acevedo, de 
Gonzalo Rojas (1988), encontramos la palabra 
inmolado de manera recurrente en referencia 
a Acevedo. No se cambia la palabra por un 
sinónimo porque ninguna de las palabras que 
el diccionario da como sinónimas significa lo 
mismo que inmolado en su matiz diferencial: 
sacrificar algo por una causa o por alguien2; es 
eso precisamente lo que hace Acevedo cuando 

2- El Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española 
lo consigna como sigue en su tercera acepción: “3. prnl. Dar la vida, la 
hacienda, el reposo, etc., en provecho u honor de alguien o algo”.
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se inmola en la plaza de Concepción para que 
la CNI (Central Nacional de Informaciones) 
entregara a sus hijos detenidos durante la 
dictadura civil-militar presidida por Pinochet. 
El poema contiene la expresión anafórica solo 
veo al inmolado, la que, repetida  al final de 
cada párrafo, expresa la conmoción emocional 
del sujeto poético y produce el efecto de instalar 
la imagen en la retina del lector. 

Es interesante reparar en cómo con el 
uso de ciertas palabras precisamos,  acotamos 
o ampliamos el significado. A través del léxico 
podemos evidenciar la intención artística 
del texto literario, en que las palabras se 
seleccionan y se disponen de cierta manera. 
Así, por ejemplo, en El oso que no lo era, de 
Franz Tashlin (2011), no da lo mismo decir y 
pasó el invierno que decir y pasó el largo y frío 
invierno, adjetivos que tienen relación con el 
hábitat y características del oso,  pero también 
con la forma como la narración produce el 
efecto de paso del tiempo a través de la diégesis 
o discurso del narrador. Ese paso del tiempo 
hace más verosímil que mientras el oso duerma  
ocurran muchos cambios en el lugar: el bosque 
es invadido por las  industrias. 

La polisemia de las palabras y el juego 
con la ambigüedad también podemos estudiarlas 
en la literatura. Papelucho perdido, de Marcela 
Paz, llama la atención sobre el lenguaje y las 
connotaciones de las palabras. En Papelucho 
perdido, el protagonista  dice  “Soy un perdido 
y la Jimena del Carmen, ídem, y lo peor es que 
nadie nos busca (…) Tampoco buscaron a la tía 
Ema, sino que dijeron siempre: la Ema es una 
perdida, y se acabó el cuento” (1995, p. 3). En 
este caso, la autora intenciona la ambigüedad 
como recurso para dar verosimilitud al discurso 
del niño (Papelucho aplica solo un significado 
para el significante, pues no conoce la acepción 
con que se la usa en referencia a la tía). 
También podemos leer otras connotaciones si 
relacionamos la palabra con la historia y el 
personaje. Papelucho se pierde físicamente, pero 
esa pérdida conlleva connotaciones afectivas: 
la distancia de la madre y del padre. Papelucho 

es un personaje desacomodado socialmente; 
algo sugiere en ese sentido el soy un perdido, y 
no estoy perdido. 

En otro nivel, también podemos leer 
significados simbólicos de palabras. Pensemos, 
por  ejemplo, en la palabra jardín, la que adquiere  
significados particulares en El jardín secreto, 
de Hodgson Burnett (2005), en donde podría 
significar el paso del tiempo, la vida y la muerte, el 
renacimiento espiritual, la maduración personal. 
El jardín es un motivo presente en el Génesis, 
intertexto insoslayable. Otro ejemplo: el anillo, en 
El señor de los anillos, de J.R. Tolkien, en donde el 
anillo  simboliza el poder. El significado simbólico 
del anillo no es particular de Tolkien, sino que lo 
encontramos a lo largo de la historia, hasta hoy 
en día; por ejemplo, en la autoridad papal y en 
el matrimonio, aunque con otro significado en 
este caso. En Tolkien, el anillo puede constituirse 
por momentos en protección a través de su poder 
mágico; es usado para hacer el bien, pero, en otros 
momentos, puede ser una fuente de degradación 
o de despotismo y violencia, como efectivamente, 
ocurre con el poder.

En la literatura también encontramos 
neologismos, a partir de los que podemos 
reflexionar sobre el lenguaje y su relación con 
la literatura.  Todo recurso literario, en tanto 
se constituye en y por el lenguaje, es recurso 
lingüístico, es decir, es una posibilidad que 
ofrece el lenguaje en general. Ahora bien, el 
mecanismo tiene sus matices diferenciales 
en el uso: en textos literarios, el neologismo 
suele circunscribirse al contexto semántico 
(textual) de la obra y puede crear palabras 
que no respondan necesariamente a relaciones 
semánticas con palabras previas. 

Un ejemplo de neologismo lo constituye el 
título que Juan José Arreola (2007) da a su libro 
de relatos, Confabulario; es un juego lingüístico 
y al mismo tiempo un mecanismo semántico que 
le permite al autor construir significado. En la 
palabra confabulario se imbrican dos conceptos: 
fabulario (repertorio de fábulas) y confabular 
(ponerse de acuerdo para emprender algún plan, 
generalmente ilícito). Así, estos dos significados 
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se conjugan para nominar y caracterizar al 
conjunto de textos: algo tienen de fabulario  y 
algo tienen de confabulación. Pasamos así de 
reconocer significados de palabras a establecer 
asociaciones entre esas palabras y diferentes 
aspectos del texto. Vemos que la palabra 
confabulación adquiere nuevas connotaciones. 
En este caso, podríamos interpretar que el autor, 
a través del texto, confabula con el lector, 
ambos son cómplices en subvertir la realidad 
para mirarla desde otro ángulo, lo que nos lleva 
a  preguntarnos por las formas de subversión 
que podemos identificar en el texto, tanto 
subversiones formales como de ideas relativas 
a la sociedad.  Otro ejemplo de neologismo 
literario conocido es Altazor, título de una obra 
de Vicente Huidobro (2012); además,  puede 
decirse que es uno de los principales recursos 
lingüísticos del texto, el que se entiende desde la 
poética creacionista de Huidobro.  

Un texto, varios textos

 La tipología textual no ha tenido 
un tratamiento didáctico productivo para el 
aprendizaje en el contexto escolar. Clasificar los 
textos con criterio homogéneo, sin vincularlos 
con otras características de la obra, no 
parece ser muy provechoso. Los textos suelen 
ser heterogéneos (ADAM; LORDA, 1999);  
pueden contener una variedad de secuencias 
correspondientes  a distintos tipos de textos. 

Los textos literarios, particularmente los 
narrativos, contienen diversas formas textuales, 
diversas secuencias tipo: descripciones, diálogo, 
narración, argumentación, explicación. En este 
sentido, los profesores, al analizar una obra, 
pueden llamar la atención sobre  este aspecto 
para que los alumnos identifiquen tipos de 
secuencias, preguntándose por la función que 
cumplen en el texto y de qué manera aportan 
a los sentidos de la obra y al ritmo.  De aquí 
podría avanzarse a una lectura que desarrolle 
la capacidad de valorar un texto a partir de 
nociones de tipos de textos que no se queden 
en las superestructuras o esqueletos, sino 

que consideren también las particularidades 
del lenguaje de cada obra y cómo aportan al 
conjunto del texto. 

Así, podemos hacer que los lectores 
observen que en una obra narrativa no solo 
se cuenta algo, sino que también se describe o 
los personajes interactúan entre sí por medio 
del diálogo. En esta línea, podemos comparar 
textos con diálogo y sin diálogo, textos con 
mayor o menor presencia de descripciones o 
comparar obras que tengan un referente común 
pero que se aborden desde formas textuales y 
discursivas diferentes. Como ejemplo de esto 
último, podemos leer un texto expositivo sobre 
el ciclo del agua y leer el cuento Las nieves 
eternas (Sub sole, de Baldomero Lillo). 

Como lo muestran Adam y Lorda (1999) 
en el caso de los mitos, encontramos versiones 
que se enmarcan en textos explicativos, mientras 
que otras, del mismo mito, corresponden a 
textos narrativos. El libro de Mercedes Franco 
(2007), Diccionario de fantasmas, misterios y 
leyendas de Venezuela, resulta particularmente 
interesante  por su estructura externa e interna. 
Los textos se organizan según el formato de 
diccionario; sin embargo, internamente existe 
diversidad de formas textuales; encontramos 
secuencias descriptivas, narrativas, explicativas. 
El criterio que  define la estructura no responde 
tanto a un formato previo como a lo que el 
concepto a definir demanda, así como a la 
comprensión y la amenidad  de la lectura. 

También podemos derivar hacia la 
reflexión sobre la ficción literaria en el sentido 
de  reconocer  el aporte de lo literario en el 
tratamiento de un tema, hecho histórico, 
fenómeno cultural,  conocimiento científico. 
Por ejemplo, en relación con un hecho histórico 
como la matanza en la Escuela Santa María de 
Iquique3, podemos leer textos  historiográficos, 
como Los que van a morir te saludan: historia 
de una masacre, de Eduardo Devés (2002), y  

3- Masacre de los mineros del salitre y sus familias, ocurrida en la 
Escuela Santa María de la ciudad de Iquique, Chile, en 1907, a raíz de 
la movilización sindical y huelga obrera para demandar mejoras de  las 
míseras y opresivas condiciones laborales que padecían.
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la novela Santa María de las flores negras, de 
Rivera Letelier (2002), de modo que los alumnos 
comprendan la ficción novelesca como un 
espacio en que el escritor construye un mundo 
con el lenguaje, mundo que no se rige por el 
criterio de verdad versus falsedad, sino que 
se relaciona con la realidad desde la libertad 
imaginativa del arte.  

Desde un enfoque interdisciplinario, 
podemos leer  con los estudiantes ensayos 
científicos, como Brevísima historia del tiempo, 
de Stephen Hawking, y obras de literatura 
fantástica, como algunos cuentos de Borges y 
Cortázar, y complementar con una perspectiva 
más existencial, subjetiva y social, como la 
novela  Momo, Michael Ende,  la que, a través 
de la fantasía alegórica, nos apela con respecto 
a la forma paradójica de relacionarnos con el 
tiempo en las sociedades regidas por la cultura 
mercantilista, sintetizada en la frase time is 
money:  no perder tiempo (en tanto este es 
producción y dinero)  redunda en la pérdida del 
tiempo vital.  

Stephen Hawking y Lucy Hawking (2008, 
2009) también han escrito novelas para niños - 
La clave secreta del universo y El tesoro cósmico 
- las que acercan al conocimiento del cosmos y de 
nuestro planeta a través de textos que conjugan 
la narración con textos explicativos sobre temas 
científicos, con adecuada legibilidad lingüística 
para el nivel de lectores infantojuveniles. Estas 
obras se caracterizan por una multisemiosis 
que combina los diferentes sistemas: verbal, 
gráfico, matemático y tipográfico. En los libros 
encontramos la historia narrada y paratextos 
como fotografías del cosmos, cuadros con 
información explicativa, diagramas; además, 
en el texto diegético, o de la historia, también 
existe diversidad textual, como el libro 
científico de Eric. Este personaje  es el padre de 
Anni, y quien escribe el texto para que su hija 
y su amiguito puedan comprender  el cosmos y 
la ciencia que lo estudia. 

Es interesante considerar también el 
cine, que puede favorecer el acercamiento 
posterior a obras literarias de difícil lectura 

para la edad de los estudiantes,  o funcionar 
como complemento de la lectura de obras 
de literatura infantil y juvenil.  A la vez, el 
cine tiene valor en sí mismo, pues permite 
desarrollar la apreciación estética y la reflexión 
si implementamos actividades orientadas a ello. 

De esta manera, la literatura nos acerca 
a la comprensión de ciertos conceptos y a la 
problematización de la experiencia.  Así, no 
solo contrastamos textos literarios con textos de 
otros dominios, sino que también los hacemos 
dialogar en la fluidez del conocimiento.  

Géneros discursivos: múltiples 
voces

Así como la literatura es diversa desde el 
punto de vista de los tipos de textos,  también 
lo es en lo que respecta a géneros discursivos. 
La obras literarias, como lo hizo ver Bajtín 
(2002), pueden contener la heteroglosia social, 
es decir, plasmar la  diversidad discursiva, 
la que se verifica en grados diferentes en los 
textos. Los géneros discursivos se conforman 
como tales en base a características retóricas 
que consideran el uso de cierto léxico,  formas 
gramaticales, fórmulas lingüísticas, registros 
de lengua, además de las superestructuras 
textuales. Según recurrencias de algunos de 
estos aspectos, una obra literaria podemos 
analizarla como perteneciente a un género, a un 
subgénero y como espacio en donde confluyen  
múltiples posibles géneros, de diversos ámbitos 
y variedades lingüísticas. 

Por tanto, a partir de un texto, podríamos 
intencionar que los estudiantes se percataran de 
esta confluencia de discursos, entendiéndolos 
no como representación mimética de la realidad 
sino como acto creativo en que se selecciona, 
modifica y recontextualiza, con todo lo cual se 
crea un universo con sentidos. Incorporar otros 
géneros es una forma de intertextualidad. Un 
género discursivo podría ingresar en registro 
directo o irónico, serio o humorístico. Esta 
diferencia puede ser relevante al momento de 
interpretar el texto: pensar en qué discursos 
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ingresan y de qué manera. Básicamente, 
podríamos identificar dos formas en que se 
incorporan a la obra: impregnando el conjunto 
del texto y afectando la macroestructura, o 
bien, insertándose parcialmente en distintos 
momentos de la obra. En el primer caso, tenemos 
textos con géneros apócrifos, es decir, una obra 
literaria escrita a modo de. Por ejemplo, a modo 
de diario de vida, como Papelucho perdido, 
de Marcela Paz (1995); Nuestras sombras, de 
María Teresa Budge (1996), o la mayor parte 
de El niño que enloqueció de amor, de Eduardo 
Barrios (2004); o a modo de género epistolar, en 
que  la historia se narra a través de cartas, como 
Papito piernas largas, de Jean Webster (2001). 

A partir de lo anterior, es importante 
hacer notar la diferencia entre ficción literaria 
y géneros que ingresan a la obra como recursos 
de la ficción, pues puede ocurrir que los lectores 
se queden con la impresión de que están en 
presencia de un género no ficcional, es decir, 
pueden creer que se trata, por ejemplo,  de un 
diario de vida y no de una novela (y ocurre, 
lo he comprobado en mis clases).  Por esto 
es importante que los lectores reparen en los 
indicios del texto y de los paratextos que 
permiten reconocer el género y el carácter 
ficcional o no ficcional de la obra. Algunas 
preguntas que podemos plantearnos al momento 
de considerar este aspecto en la lectura son: 
¿por qué los identificamos como un género en 
particular?, ¿qué los caracteriza como tales?, 
¿con qué ámbitos y sujetos los identificamos?, 
¿qué sentido tienen en la obra? 

En Historias de cronopios y de famas, 
de Julio Cortázar (2003), encontramos algunos 
textos a los que el autor denomina instrucciones, 
que toman prestadas características lingüísticas 
del texto instructivo sin llegar a serlo. Esto nos 
muestra la esencia cortazariana de la función 
crítica de la literatura: provocar a través del 
lenguaje, la ficción y el arte. Las instrucciones 
de Cortázar le hacen una jugarreta a este género, 
con lo que la crítica social implícita relativa a 
una sociedad encorsetada por normas, rutinas 
y falta de libertad creadora coincide con la 

subversión del género instructivo. Así, en estos 
textos el  contenido tiene su correlato en el 
tratamiento discursivo.     

En el libro álbum Willy el tímido, de 
Anthony Browne (2009), por ejemplo, se inserta 
un texto reconocible como aviso publicitario, el 
que considera lo lingüístico y lo visual (semeja un 
recorte de diario);  además, el aviso adquiere un 
significado particular en el contexto de la obra: 
pierde su carácter funcional y adquiere nuevos 
sentidos. Si lo relacionamos con la historia, y 
especialmente con el final, se revela la ironía, pues 
la obra incorpora el discurso publicitario para 
subvertirlo. De esta manera, el texto contribuye 
de forma virtual al aprendizaje de niñas y niños, 
a través de la experiencia del personaje - como  
plantea Bettelheim (2010). Por ello, con lectores 
pequeños o primeros lectores, no es necesario que 
la profesora dé un discurso sobre las cuestionables 
premisas y recursos disuasivos de la publicidad.  
Sí es atendible que obtenga información de 
cómo los niños entienden la historia y que dirija 
la atención hacia algunos aspectos específicos 
para formarlos como lectores reflexivos. En el 
caso de esta obra, es fundamental que los niños  
infieran que Willy no cambió interiormente, solo 
lo hizo físicamente. 

Podemos hacer que los alumnos se 
percaten del sentido del intertexto publicitario 
en esta obra con preguntas  para el diálogo: 
¿han escuchado algo como lo que dice este 
aviso?, ¿por qué creen que Willy hizo lo que 
decía el aviso comercial?, ¿le sirvió hacer lo que 
decía el aviso para superar su timidez? Luego 
los alumnos podrían comparar la experiencia 
del protagonista de esta historia con personajes 
como  Pulgarcito y Pulgarcita, quienes no 
cambian su tamaño pero son capaces de 
enfrentar y superar situaciones adversas. 

Browne (2009) muestra en Willy el 
tímido que es plausible concebir obras literarias 
infantiles en que no haya final feliz y que, sin 
embargo, pueden ser efectivas en términos 
de satisfacer las necesidades psicológicas del 
niño, algo que ya había logrado Roald Dahl. 
El lector infantil puede aceptar una historia 
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sin happy end, pero si no es un final trágico. 
El final de la historia de Willy, aun cuando no 
sea feliz, añade algo de humor, el que  también 
se produce en otros momentos del texto. Esta 
historia se aleja del cuento infantil tradicional, 
en que el protagonista, héroe o heroína, 
sortea una serie de obstáculos para conseguir 
su objetivo y finalmente es recompensado. 
Sin duda, se hacen necesarios estudios que 
indaguen en la recepción lectoliteraria de los 
diferentes géneros, formatos y estilos de las 
obras de literatura infantil.

En ciertas obras, se  observa la presencia 
de otros géneros o subgéneros literarios y de 
frases hechas. En el relato Un pajarito me contó, 
de Ana María Machado (2011), la narración se 
teje entre acercamientos y distanciamientos 
con respecto al relato maravilloso. Para una 
comprensión de los guiños de la autora, el 
texto supone un lector conocedor de ese tipo 
de relato. Parte de la gracia del texto radica 
en  las acotaciones del narrador, con humor 
irónico, a algunas fórmulas de los cuentos, las 
que terminan por subvertirse en esta obra de 
Machado: “Su majestad el rey manda avisar 
que dará un tesoro a quien resuelva el problema 
que amenaza con matar el reino. Esto, también, 
ya se sabe. Siempre es así en los cuentos” (2011, 
p. 13,14).  Los caballeros son aquí personajes 
secundarios,  a quien el rey convoca para 
que resuelvan el problema desconocido, pero 
no logran dar con el enigma y terminan  por 
convertirse ellos en problema al saquear las 
riquezas del lugar. El discurso  exhibe una 
función metatextual: refiere la ficcionalidad 
cuando el narrador reconoce su relato como 
cuento, y cuando el rey pregunta a los niños 
si ellos son los personajes del cuento Juan y 
María, en alusión intertextual a Hansel y Gretel. 
En este punto, el relato ofrece la posibilidad de 
conectar con obras que  reescriben  cuentos 
infantiles tradicionales.

 El relato puede leerse como una alegoría  
del contexto social y político brasileño y 
latinoamericano.  La frase un pajarito me 
contó nos envía a la expresión coloquial que 

usamos para referirnos a algo sabido por boca 
de otro(s) y cuya fuente no queremos revelar. 
Esta expresión tiene especial sentido en el 
contexto histórico: la obra fue publicada por 
primera vez en 1983, cuando todavía regía la 
dictadura militar en Brasil. Como recurso del 
maravilloso, la frase se vuelve motivo literario: 
la narración es posible porque un pajarito, 
que aparece como personaje, verdaderamente 
le  contó la historia al narrador. Así, al poner 
atención a estos aspectos, el cuento permite 
reflexionar sobre  la ficción, los géneros y cómo 
la literatura dialoga con otros tipos de textos 
literarios y con expresiones coloquiales. Al 
mismo tiempo, es posible relacionar el cuento 
con  la realidad social y  la riqueza natural 
de Latinoamérica, así como con el sentido de 
escuchar a las personas y de buscar soluciones 
en conjunto a problemas comunes.  

Comunicarse y entender el 
mundo: sociocognición y competencia 
cultural

Sabemos que todo texto es escrito por 
alguien, y que ese alguien escribe desde algún 
lugar.  Por  las características de un texto, 
podríamos conocer algo de su autor, ya que este, 
al pertenecer a un contexto determinado, participa 
de esquemas que le  son dados por la cultura, 
lo que incide en la forma de representación de 
mundo, de interpretación y valoración de él.  En 
este sentido, podemos observar cómo el discurso 
refleja ideas transmitidas culturalmente. Pero 
también, en muchas ocasiones, el propio ejercicio 
escritural literario permite que el sujeto que escribe 
experimente contradicciones, se objetive, se 
cuestione, desestabilizando esquemas ideológicos.  

Ser competente sociocognitivamente 
equivaldría a compartir (no en el sentido de estar 
de acuerdo) esquemas o referentes culturales 
significativos para entender y producir mensajes.

Todos tenemos un cúmulo de conocimientos 
que construimos durante nuestra vida, 
durante el proceso de socialización, 
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conocemos lo que pasa en nuestra cultura. 
(VAN DIJK, 1994, p. 9)

 La literatura contribuye a ello al ampliar  
nuestro conocimiento cultural,  en cuanto a 
mundo objetivo y a  formas de entender las 
interacciones en  él.  Según Van Dijk, “el discurso 
y la comunicación tendrán diferentes propiedades 
en las diferentes culturas (…) los actos de habla y 
las interacciones están íntimamente relacionados 
con los contextos y marcos sociales” (1996, 
p. 112), en los que la ideología determina  la 
selección de normas y valores.  

Esta competencia funciona íntimamente 
ligada a la competencia cultural, la que podría 
sintetizarse como conocimiento cultural que 
permite  entenderse y actuar en una comunidad 
hablante, y que involucra valores, creencias, 
actitudes y comportamientos sociales.  Como 
señala De Santiago (2010), además de la 
comprensión lingüística 

(…) también debemos extraer del contexto 
las reglas culturales, las costumbres  y 
5hábitos sociales que son igualmente 
necesarias para interpretar un mensaje 
y no caer en constantes interferencias 
comunicativas. El problema es que esos 
datos, en numerosísimas ocasiones faltan. 
(2010, p. 113-114) 

Un ejemplo de fallo en la competencia 
es la frase que  el presidente Sebastián Piñera 
estampó en el libro de visitas  del palacio 
presidencial de Alemania, como corolario de 
su estadía: Deutshland über alles (Alemania 
sobre todo). La frase comporta una connotación 
nazi para los alemanes; por esto la sacaron 
del himno nacional. Cualquier manifestación 
de adherencia al nazismo es considerada 
inaceptable en el discurso político público de ese 
país. Es evidente que el emisor ignoraba algo: la 
asociación de la frase con el régimen nazi o la 
implicancia política de la frase para la sociedad 
alemana. Este caso nos muestra la importancia 
de compartir ciertos valores o conocimiento 

dados por la cultura para entenderse, lo que a 
menudo trasciende la competencia lingüística 
de una lengua e involucra a las personas como 
seres sociales en interacción con la(s) cultura(s).   

Una pregunta que podríamos hacernos 
y plantear a los lectores que formamos es si 
podemos inferir algunos rasgos de identidad 
del autor (de género, nacionalidad, política, 
etc.). Esto podría conseguirse inductiva o 
deductivamente: los estudiantes investigan 
previamente acerca del escritor y luego 
relacionan algunos aspectos con el texto; o 
bien que primero lean la obra, infieran posibles 
rasgos de identidad cultural y comparen 
posteriormente con información aportada por 
la profesora o investigada por ellos mismos. 
Esto dependerá de la obra en particular, de la 
cantidad y cualidades de los indicios del texto 
y del conocimiento previo de  los estudiantes 
sobre el autor y  la cultura a la que pertenece.  

La literatura, en muchas ocasiones, 
objetiva y cuestiona algunos esquemas. En 
otras, el autor asimila esquemas culturales de 
los que participa. Esto lo podemos apreciar, 
por ejemplo, en la diferencia de perspectiva 
que puede adoptar un mismo relato mítico en 
diferentes versiones: cuando lo cuenta una 
persona que participa de la comunidad de origen 
y de la cosmovisión  presente en la historia y 
cuando se evidencia que el autor no participa de 
ella y se distancia. La literatura latinoamericana 
resulta especialmente interesante en cuanto 
a la presencia de esquemas sociocognitivos 
provenientes de distintas fuentes culturales que 
dialogan y se relacionan conflictivamente. 

En algunas obras, ciertas visiones  
implícitas en el discurso se relacionan de manera 
problemática. Existen textos que  socavan 
ideologías e imaginarios  culturales  a través 
de la ironía  y del contraste entre visiones de 
mundo. Un ejemplo de ello es el cuento El 
eclipse, de Augusto Monterroso (1995), en que 
se ficcionaliza el encuentro y desencuentro 
entre españoles  y mayas, y se echa por tierra la 
supuesta superioridad del conquistador. También 
los textos de Eduardo Galeano (2013 y 2006) 
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subvierten esquemas culturales relativos a las 
versiones y visiones oficiales de la Historia, así 
como  a los estereotipos de género, y reflexionan 
sobre las connotaciones ideológicas presentes en 
el uso de la lengua. Destaco Memoria del fuego. 
Los nacimientos y El libro de los  abrazos. 

Clayton Bess (1997), en su novela 
Cuento negro para una negra noche, presenta 
dos visiones  religiosas y culturales distintas, 
representadas en la historia y encarnadas por 
los personajes de  Ma y Ma Grande. Aun cuando 
pertenecen a un mismo contexto geográfico, 
son de generaciones distintas, por lo que Ma 
ha ido a la escuela, en donde ha accedido a la 
educación y por tanto a la cultura occidental, 
especialmente se destaca que ha aprendido a leer 
y ha conocido la Biblia y la religión cristiana.  
Esto determina sus visiones, las que generan 
conflictos entre ellas (CARRANZA, 2004). 

 El narrador, en la primera parte de la 
novela de Bess, juega con la indeterminación del 
verosímil; crea una atmósfera  de misterio que 
sugiere un posible relato de fantasía y terror, con 
referencias al mal y a espíritus del imaginario 
africano. Sin embargo, en el desarrollo del 
relato, se nos revela que el mal del que nos habla 
la obra no es sobrenatural. De esta manera, el 
autor implícito se nos presenta distanciado del 
esquema religioso de Ma Grande, pues el aura de 
misterio de los hechos se diluye tras explicarse 
racionalmente. Al mismo tiempo, es posible leer 
cierta simpatía por el cristianismo en la gran 
ponderación del personaje de la madre. Pero, 
por otra parte, también encontramos una visión 
crítica de otros personajes cristianos. Esto nos 
indica que los esquemas culturales no son los 
que determinan taxativamente la axiología de 
esta obra. La valoración de los personajes más 
bien responde al comportamiento y a la actitud 
en la relación con los otros. De esta manera, 
la obra en su conjunto se caracteriza por una 
perspectiva ideológica abierta que contribuye 

a formar sujetos críticos y tolerantes a la 
diversidad cultural. 

Consideraciones finales

Luego del análisis, es posible concluir 
que la literatura no es ajena a la competencia 
comunicativa. La lectura y la escritura literarias, 
en tanto se fundan en textos y, por ende, en 
la lengua, comparten con ella conocimientos 
y habilidades. No obstante, estos han de estar 
en función de las características de lo literario. 
De esta manera, los estudiantes desarrollarán 
la comprensión lectoliteraria sacando provecho 
de sus posibilidades, lo que, en definitiva, 
redundará en la formación de  lectores más 
agudos, atentos y reflexivos.     

 La literatura puede constituirse en una 
instancia privilegiada en la enseñanza de la 
lectura.  Si bien nadie niega la pertinencia de 
formar buenos usuarios de  la lengua, también 
es aconsejable que la literatura no se diluya 
en unas cuantas estrategias y habilidades 
genéricas de comprensión lectora. Como he 
mostrado en este trabajo, la literatura también 
puede aportar al desarrollo de la competencia 
comunicativa, pero solo tiene sentido que lo 
haga  considerando sus formas de expresión, sus 
conexiones con la realidad y con los lectores, y 
la construcción de sentido. 

Finalmente, lo más importante no es 
enseñar competencias lingüísticas a través de 
la literatura, sino mediar en la comprensión 
del aporte de la literatura en tanto tal  y en 
cómo podemos sacar provecho de ella. Por este 
camino, el aprendizaje literario no se sintetiza 
en un índice numérico de comprensión lectora 
ni se reduce a la eficacia comunicacional, sino 
que decanta en el tiempo, constituye materia 
de conocimiento  e interesa para la formación 
de la persona no solo en tanto hablante sino 
también como sujeto y ciudadano. 



1027Educ. Pesqui., São Paulo, v. 40, n. 4, p. 1015-1028, out./dez. 2014.

Referencias

ADAM, Jean Michelle; LORDA, Clara. Lingüística de los textos narrativos. Barcelona: Ariel, 1999.

ALVAREZ, Gerardo. Textos y discursos: introducción a la lingüística del texto. Concepción, Universidad de Concepción, 2001.

ARREOLA, Juan José. Confabulario. 3. ed. México: FCE, 2007.

BAJTÍN, Mijaíl. Estética de la creación verbal. Buenos Aires: Siglo XXI, 2002. Traducción de Tatiana Bubnova.

BARRIOS, Eduardo. El niño que enloqueció de amor. Santiago: Andrés Bello, 2004. 

BESS, Clayton. Cuento negro para una negra noche. Santafé de Bogotá, D.C.: FCE, 1997. Traducción de Rafael Segovia Albán.

BETTELHEIM, Bruno. Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Barcelona: Crítica, 2010. (Ares y  mares). Traducción de Silvia Furió.

BROWNE, Anthony. Willy el tímido. México: FCE, 2009. Traducción de Carmen Esteva.

BUDGE, María Teresa. Nuestras sombras. 6. ed. Santiago: Andrés Bello, 1996. 

CARRANZA, Marcela. Cuento negro para una negra noche. Imaginaria,  Buenos Aires, n. 124, 2004. Disponible en: <http://www.
imaginaria.com.ar/ 12/4/cuentonegro.htm> Acceso en: 20 sept. 2012.

CHILE. MINEDUC. Lenguaje y comunicación: educación básica. Bases Curriculares, 2012. Disponible en: <http://www.mineduc.
cl/index5_int.php?id_portal=47&id_ contenido=17116&id_seccion=3264&c=1>. Acceso en: 16 mayo. 2012.

CHILE. MINEDUC. Actualización curricular: lenguaje y comunicación. 2009. Disponible en: <http://www.mineduc.cl/index5_int.
php?id_portal=47&id_contenido =17116&id_>.  Acceso en: 10  jun.  2010.

COLOMER, Teresa.  Andar entre libros. México: FCE, 2010. 

CORTÁZAR, Julio. Historias de cronopios y de famas. In: CORTÁZAR, Julio. Cuentos completos. Buenos Aires: Alfaguara, 2003. v. 1.

DE SANTIAGO UERVÓS,  Javier. La competencia cultural en la competencia comunicativa: hacia una comunicación intercultural 
con menos interferencia. Marcoele. Revista de Didáctica Español Lengua Extranjera,  n. 11, p. 113-130, 2010. Disponible en: 
<http://marcoele.com/monograficos/lenguas-de-especialidad/>.  Acceso en: 12 mar. 2013. 

DEVÉS, Eduardo. Los que van a morir te saludan: historia de una masacre: Escuela Santa María de Iquique. 4. ed. Santiago: 
Lom, 2002.

DONOSO Díaz, Sebastián. Reforma y política educacional en chile 1990-2004: el neoliberalismo en crisis. Estudios Pedagógicos, 
Valdivia, v. 1, n. 31, p. 113-135, 2005. 

FRANCO, Mercedes. Diccionario de fantasmas, leyendas y misterios de Venezuela. Caracas: CEC, 2007.

GALEANO, Eduardo. El libro de los abrazos. Buenos Aires: Catálogos, 2006. 

GALEANO, Eduardo.  Memoria del fuego: los nacimientos. Buenos Aires: Siglo XXI, 2013.

HAWKING, Stephen; HAWKING, Lucy. Brevísima historia del tiempo. Barccelona: Crítica, 2010. Traducción de David Jou. 

HAWKING, Stephen; HAWKING, Lucy. La clave secreta del universo. Buenos Aires: Sudamericana, 2008. Traducción de Laura 
Martín de Dios.

HAWKING, Stephen; HAWKING, Lucy. El tesoro cósmico. Buenos Aires: Sudamericana, 2009. Traducción de Silvina Pons Pradilla.

HODGSON BURNETT, Frances. El jardín secreto. Santiago de Chile: Andrés Bello, 2005. Traducción María Decombe.



10281028 Ximena Troncoso ARAOS. Literatura y competencia comunicativa: ¿matrimonio mal avenido?

HYMES, Dell. On communicative competence. In:  PRIDE, J.B.; HOLMES, J. (Orgs.). Sociolinguistic. Londres: Penguin Books, 
1972. p. 269-293.

HUIDOBRO, Vicente. Altazor. Santiago: Universitaria, 2012. 

LILLO, Baldomero. Sub sole. Santiago: Andrés Bello, 1999.

MACHADO, Ana María. Un pajarito me contó. México: FCE, 2011.Traducción de Mónica Mansour. 

MANSILLA, Sergio. La enseñanza de la literatura como práctica de liberación. Santiago: Cuarto Propio, 2003.

MENDOZA FILLOLA, Antonio. La educación literaria: bases para la  formación lectoliteraria. 2008. Disponible en: <http://www.
cervantesvirtual.com/obra-visor/la-educacin-literaria-bases-para-la-formacin-de-la-competencia-lectoliteraria-/html/01e1d59a-
82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html#I_0_>.  Acceso en: 17 mayo 2011.

MONTERROSO, Augusto. El eclipse y otros cuentos. Madrid: Alianza, 1995.  

MUNITA, Felipe.  Literatura y escuela: un diálogo posible. Valdivia: Kultrún, 2010.

PARODI, Giovanni. Multisemiosis y lingüística de corpus: artefactos (multi)semióticos en los textos de seis disciplinas en el corpus. 
RLA, Concepción, v. 2, n. 48, p. 33-70, 2010.

PAZ, Marcela. Papelucho perdido. Santiago de Chile: Universitaria, 1995. 

PILLEUX, Mauricio. Competencia comunicativa y análisis del discurso. Estudios Filológicos, Valdivia, n. 3, p. 143-152, 2001. 

REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. 22. ed., 2001. Disponible en: <http://lema.rae.
es/drae/?val=inmolar>.  Acceso en: 25 nov. 2013.

RIVERA LETELIER, Hernán. Santa María de las Flores Negras. Santiago: Seix Barral, 2002.

ROJAS, Gonzalo. Sebastián Acevedo. In: ROJAS, Gonzalo. Materia de testamento. Madrid: Hiperión, 1988.

TASHLIN, Franz. El oso que no lo era. 11 ed.  Santiago de Chile: Alfaguara, 2011. Traducción de Santiago Lodano.

TOLKIEN, J. R. R. El señor de los anillos: la comunidad del anillo. Barcelona: Minotauro, 2001. Traducción de Luis Domènech. 

VAN DIJK, Teun. Estructura discursiva y cognición social. 1994. Disponible en: <http://reocities.com/Athens/Troy/3860/
vandijk_edcs.html>.  Acceso en: 20 ago. 2012.

VAN DIJK, Teun. Las estructuras y funciones del discurso. 10. ed. México: Siglo XXI, 1996.

WEBSTER, Jean. Papito piernas largas. 22. ed.  Santiago de Chile: Universitaria, 2001. Traducción de Isabel Wetchlotz.

Recebido en: 08.06.2013

Aprobado en: 02.10.2013

Ximena Troncoso Araos es doctora en Literatura Latinoamericana,  académica en la Facultad de Educación de la Universidad 
Católica del Maule.



1029Educ. Pesqui., São Paulo, v. 40, n. 4, p. 1029-1044, out./dez. 2014.

Escrileituras: um modo de ler-escrever em meio à vidaI

Sandra Mara CorazzaII

Carla Gonçalves RodriguesIII

Ester Maria Dreher HeuserIV

Silas Borges MonteiroV

Resumo

O artigo aborda o projeto Escrileituras: um modo de ler-escrever 
em meio à vida, integrante do Observatório da Educação CAPES/
INEP, vigente de janeiro de 2011 a dezembro de 2014. Articulando 
professores de educação básica, estudantes de iniciação científica, 
mestrado, doutorado e pesquisadores participantes, radica em 
quatro núcleos, nas seguintes universidades: UFRGS, UFPel, UFMT e 
UNIOESTE/PR. Desde a pesquisa, o ensino e a extensão, trabalhados 
na perspectiva do pensamento da diferença em educação, desenvolve 
variadas oficinas de escrileituras, que produzem competências 
de leitura e de escritura, a partir da coautoria entre leitor e 
escritor. Opera com a didática da tradução, articulando os planos 
filosóficos, científicos e artísticos para realizar processos vitalistas 
de transcriações, que são transdisciplinares, translinguísticos e 
transculturais. Isso porque escrileituras é, sempre, um ato político, 
que não assimila o outro a si mesmo, mas aproxima distâncias 
e transpõe culturas estrangeiras umas às outras. Ao utilizar a 
didática-artista da tradução e o método cartográfico, nunca é cópia, 
mas transcriação, que modifica os originais, como uma heterofilia, 
desfazendo identidades sedentárias. Ao operar sob o fascínio das 
interinfluências trazidas pelas linguagens contemporâneas, implica 
a invenção de um corpus crítico-seletivo, que liga criteriosamente 
os conceitos de tradução poética, intertextualidade e relações entre 
diversos sistemas de signos.
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Abstract

This paper discusses the project Writreadings: a way of “reading-
-writing” amidst life, with financial support by the CAPES/INEP 
Education Observatory, effective from January 2011 through  
December 2014. Articulating basic education teachers, undergraduate 
and graduate students and participant researchers, it takes place at 
four centers in the following universities: UFRGS, UFPel, UFMT, and 
UNIOESTE/PR. Including research, teaching and cultural extension, 
worked on in the perspective of thinking the difference in education, 
the Project develops various Writreadings workshops, which 
produce reading and writing skills, in co-authorship between reader 
and writer. Operating with the Translation Didactics, it articulates 
the philosophical, scientific and artistic dimensions to perform vital 
trans-creation processes that are trans-disciplinary, trans-lingual 
and trans-cultural. Writreadings is always a political act, which 
does not assimilate the other to oneself, but overcomes distances and 
transposes foreign cultures ones to the others. By using the artistic 
didactics of translation and the cartographic method, what modifies 
the original is trans-creation, rather than copies, as a heterophilia, 
undoing sedentary identities. Operating under the fascination of 
inter-influences introduced by contemporary languages, it involves 
the invention of a critical-selective corpus that accurately links the 
concepts of poetic translation, intertextuality, and relations between 
different sign systems.
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Do projeto

Ao considerar as atuais metas estabele-
cidas pelo Ministério da Educação (MEC), me-
diante o Plano de Desenvolvimento da Educação 
(PDE), dentre as quais a elevação do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), 
estipulado pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais (INEP), o nosso coletivo 
de pesquisadores afirma a importância de criar 
propostas de trabalho empenhadas na qualifi-
cação da educação básica brasileira. Para que 
essa meta seja efetivada, acreditamos ser im-
prescindível redobrar a atenção aos processos 
de alfabetização de crianças, jovens e adultos, 
em suas diferentes etapas de aprendizagem, de 
maneira a contribuir para a formação de recur-
sos humanos em educação, através de experi-
mentações com a pesquisa educacional, a for-
mação de professores e o exercício da docência, 
tanto na rede pública de ensino como nos cur-
sos de formação pedagógica das licenciaturas.

O projeto de pesquisa, ensino e extensão 
intitulado Escrileituras: um modo de ler-
escrever em meio à vida, apoiado pela CAPES/
INEP, insere-se nessas ações. Busca alternativas 
para a compreensão e a superação dos índices 
apontados pelo INEP, especialmente no que se 
refere às dificuldades de aquisição e utilização 
da linguagem nas escolas, expressas pela maioria 
dos estudantes da educação básica, por meio da 
Prova Brasil. Essas dificuldades encontram-se 
ligadas ao próprio uso e produção da linguagem, 
enquanto relacionados ao conjunto formado 
por conteúdos escolares e operações mentais, 
que envolvem: leitura, escrita e interpretação; 
variações contínuas de temas e imagens; 
singularizações de leitura e raridades de escritura; 
processos de pensamento, formas de conteúdos 
e de expressão; relações espaciais, temporais 
e históricas; sensibilidade para as artes como 
modos de criação; habilidades e competências de 
formular e desenvolver problemas, em ciências 
humanas, sociais, exatas e assim por diante.

Conceitualizamos o resultado da 
escrileitura como um texto que reivindica uma 

postura multivalente de coautoria entre leitor 
e escritor para tornar-se, dessa maneira, um 
exercício de pensamento (CORAZZA, 2007). A 
concepção de escrita-pela-leitura (e de leitura-
pela-escrita) supõe textos permanentemente 
abertos às interferências do leitor e, logo, 
sempre escrevíveis de múltiplos modos e 
traduzíveis para diferentes línguas. O projeto 
funciona, principalmente, por meio de oficinas 
que, em seus procedimentos de leitura-e-escrita, 
implicam o campo do vivido, dos sentidos, das 
sensações e das invenções; solicitam um tempo 
que não é o cronológico, mas o da duração; 
autorizam-se a fazer atravessamentos na 
ortodoxia dos textos, para existir a seu modo; 
reivindicam outras maneiras possíveis de 
inscrever signos e de escriturar sentidos. 

Essas mudanças na significação dos 
códigos e nas próprias codificações, no entanto, 
abrem passagem também às escritas formais, 
mesmo que realizadas de modo diferenciado, 
desde que aquilo que é considerado como sucesso 
escolar implica o exercício das práticas sociais 
legitimadas de leitura, numeramento, oralidade 
e escrita. Por meio do projeto Escrileituras, 
viabilizamos a nossa aposta na alfabetização, 
enquanto prática e conceito, situada além 
da simples apropriação do código escrito, 
reconhecidamente indispensável para responder, 
de maneira satisfatória, às demandas sociais. 
Para o nosso coletivo de pesquisa, os atos de ler 
e de escrever são tomados como ações criadoras 
de sentidos diferentes, para cada leitor-escritor, 
em seus processos de subjetivação, bem como 
exercem importantes funções sociais, culturais, 
comunitárias e políticas.

Núcleos

O projeto desenvolve-se, simultanea-
mente, em quatro universidades públicas, quais 
sejam: Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul – UFRGS (sede do projeto); Universidade 
Federal de Pelotas – UFPel; Universidade 
Federal do Mato Grosso – UFMT; e Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE. Cada 
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uma dessas universidades constitui um núcleo 
do Escrileituras, o qual fica articulado a ins-
titutos e centros federais, escolas e secretarias 
de educação, nos âmbitos municipais e esta-
duais, outras universidades e órgãos públicos. 
Em cada núcleo, estão envolvidos professores 
e estudantes das universidades, tanto em nível 
de graduação quanto de pós-graduação lato e 
stricto sensu, na produção de pesquisas relati-
vas a: conceitos de aprendizagem e letramen-
to; didática, aula e currículo; modalidades de 
pensar e de aprender a ler-e-escrever; ato de 
criação da pedagogia e procedimentos de in(ter)
venção na leitura e na escritura; infância e al-
fabetização; autor e professor etc. 

Além de um projeto de pesquisa, o 
Escrileituras funciona também em nível de 
extensão e de ensino, tendo os seus quatro 
núcleos conectados a escolas de educação 
básica, projetos educacionais e culturais de 
prefeituras e governos de Estado. Alguns 
professores das instituições participantes 
enquadram-se como bolsistas-pesquisadores, 
contribuindo para a formação dos futuros 
professores, que estudam nos cursos de li-
cenciatura ou trabalham naquelas mesmas 
instituições. O projeto é apoiado por cinco 
modalidades de bolsas, comportando um to-
tal de 51 bolsistas, distribuídos em: 18 pro-

fessores da educação básica, 18 estudantes de 
graduação, nove mestrandos e três doutoran-
dos, além de três coordenadores de núcleos e 
coordenação geral. Além disso, há colegas e 
alunos que trabalham nas atividades do pro-
jeto, como pesquisadores participantes, vin-
culados aos quatro núcleos, dentre os quais: 
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 
– UERGS (Faculdade de Música/Montenegro); 
Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA 
(Faculdade de Comunicação Social/Bagé); 
Secretaria Municipal de Educação de Porto 
Alegre; Secretaria Municipal de Educação 
de Toledo; Secretaria de Educação do Estado 
de Mato Grosso e do Rio Grande do Sul (4ª 
Coordenaria Regional, Caxias do Sul). 

Dados

Apresentamos, a seguir, os dados gerais 
de duas instituições escolares dos dois estados 
da federação em que acontecem as Oficinas de 
escrileitura do projeto, com os seus respectivos 
Índices de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB), conforme a penúltima (2009) e a última 
(2011) avaliação do INEP. Para uma breve 
análise, os dados apresentados nos quadros a 
seguir trazem informações disponibilizadas no 
site do INEP (2012). 

Escola Estadual Dom José do Despraiado – Cuiabá/MT

Tabela 1 – IDEB observado de 2005 a 2011 e Metas projetadas

Fases de ensino

IDEB Metas projetadas

2005 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Anos iniciais do ensino 
fundamental  

(4ª série/5º ano)
 4,3 4,7 5,4  4,5 4,9 5,1 5,4 5,7 5,9 6,2

Anos finais do ensino fundamental  
(8ª série/9º ano) 2,7 3,6 3,9 4,5 2,8 3,0 3,3 3,8 4,2 4,4 4,7 5,0

Fonte: Inep
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Como é possível observar, constatamos 
que a Escola Estadual Dom José do Despraiado, 
de Cuiabá/MT, conseguiu superar, em 2009, 
a meta estabelecida para os anos iniciais do 
ensino fundamental e, em 2011, atingiu a meta 
prevista para 2015. Para os anos finais do 
ensino fundamental, em 2007, a mesma escola 
já superou a meta projetada para 2011, enquanto 
que, em 2009, ultrapassou, antecipadamente, 
a meta de 2013 e, em 2011, também a meta 
projetada para 2017. Importante destacar que 
a escola não realizou a Prova Brasil em 2005. 
A partir de 1999, adotou os Ciclos de Formação 
Humana como a sua forma de organização 
do ensino. Quando a Secretaria de Estado de 
Educação iniciou o processo de ciclagem na 
rede estadual de ensino, em 2000, todo o ensino 
fundamental já estava organizado em ciclos. 

Num primeiro momento, verificamos, 
nessa rede, a ausência de condições físicas 
e estruturais, bem como a instabilidade e 
insegurança dos professores diante das mudanças 
como fatores que desencadeiam uma flagrante 
situação de queda no rendimento dos alunos. 
Além disso, a brusca retirada da reprovação 

anual, questão cultural fortemente arraigada, 
carreia um desequilíbrio inicial, fazendo com 
que fiquem agravados os problemas inerentes 
ao processo de alfabetização. Essas fragilidades 
repercutem na adoção dos ciclos, do ponto de 
vista legal, que não são efetivados na prática, 
ou seja, observa-se a adoção dos ciclos no 
papel e a manutenção da seriação no cotidiano 
das escolas. 

Entretanto, os aspectos positivos, 
percebidos em uma década de organização do 
ensino por ciclos, consistem em redução da 
evasão, flexibilização do processo avaliativo e 
novas metodologias de ensino. Incorporando os 
princípios do ciclo, mostra-se possível aprender 
a lidar com a retenção, encontrando novos 
formatos para os relatórios no 3º ciclo, sem 
prejuízo da avaliação descritiva e, finalmente, 
busca-se condições para que os alunos aprendam. 
Essa forma de organização do ensino vem sendo 
cada vez mais consolidada, na rede estadual, 
visto que, na escola do projeto Escrileituras, 
constroem-se algumas condições necessárias 
para o trabalho com ciclos, manifestando-se 
vantagens reais para a aprendizagem. 

Colégio Estadual Jardim Europa - Toledo/PR

Tabela 2 – IDEB observado de 2005 a 2011 e Metas projetadas

Fases de ensino
IDEB Metas projetadas

2005 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Anos iniciais do ensino 
fundamental  

(4a. série/5o. ano)
            

Anos finais do ensino 
fundamental  

(8a. série/9o. ano)
2,5 4,0 4,2 4,1 2,6 2,8 3,2 3,7 4,1 4,4 4,6 4,9

Fonte: Inep

O colégio Estadual Jardim Europa, 
Toledo/PR, conseguiu superar a meta projetada 
para 2013, referente aos anos finais do ensino 
fundamental em 2007; em 2009, superou 
também a meta de 2015. Já em 2011, registrou 

pequena queda no IDEB observado. Esse fato 
passa a ser objeto de avaliação pela direção e 
pelo corpo docente da escola. Em razão de os 
dados serem recentes, o projeto Escrileituras 
ainda não tem disponibilizado o parecer a 



10341034 Sandra M. Corazza; Carla G. Rodrigues; Ester M. Dreher Heuser; Silas B. Monteiro. Escrileituras: um modo de ler...

respeito da avaliação dessa queda. O colégio 
encontra-se situado na periferia do município 
de Toledo, o qual, apesar de ter um dos maiores 
Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do 
estado do Paraná, não é exceção do sistema 
capitalista, produtor de riquezas e de misérias. 

Historicamente, o colégio e seus 
arredores foram palco de extrema violência, 
com elevada taxa de mortalidade juvenil. 
Ações dos professores e da direção da escola, 
em parceria com a comunidade escolar e com 
o poder público, adotaram, a partir de 2006, 
algumas medidas, tais como: suspensão do 
recreio em todos os turnos; controle de entrada 
e saída dos estudantes, com uso de carteira de 
acesso; articulação da patrulha escolar com a 
vizinhança do colégio, além da implementação 
de projetos culturais e esportivos, bem como 
atividades socioeducativas, em tempo integral, 
para estudantes considerados em risco social. 

Avaliamos que a superação da meta 
do IDEB de 2015, já em 2011, decorre dessas 
práticas, executadas pela comunidade escolar, 
as quais foram apresentadas pela direção e 
corpo docente, ao lado dos bolsistas do projeto 
Escrileituras, por ocasião da realização da XVI 
Semana Acadêmica de Filosofia da UNIOESTE, 
em 2012. Na oportunidade, ex-estudantes do 
colégio Jardim Europa, atualmente acadêmicos 
da universidade, fizeram os seus depoimentos, 
enfatizando a importância de tais ações no 
espaço escolar.

Das oficinas

As oficinas de escrileituras são espaços-
-tempos de transcriação para processar a pes-
quisa, a criação e a inovação. Pragmáticas e 
críticas, passam necessariamente pela escrita-
-e-leitura. Em zonas de indiscernibilidade e in-
determinação, seguem devires e fluxos, produ-
zindo formas deformadas, figuras desfiguradas, 
paradoxos e não sensos. Arrancando o figural e 
isolando o material, desfazem jogos sobrecodi-
ficados e distribuem forças informais. Em cená-
rios contemporâneos, fazem correr os critérios 

de vitalidade e interesse: tornam notáveis ideias 
já criadas; liberam forças vitais dos seus par-
ticipantes, onde quer que estejam represadas; 
trabalham para que essas forças reencontrem a 
própria virtualidade, através da desestratifica-
ção das camadas sedimentadas de saber, poder 
e subjetividade. 

As oficinas do projeto produzem uma 
didática que é indissociável de uma ética, de 
uma política e de uma prática tradutória. 
Apresentando-se como didática da transcriação, 
realiza artistagens (CORAZZA, 2006; 2011; 
2012a) com base nos seguintes apoios teóricos: 
a) filosofia da diferença, atinente à criação e ao 
pensar (DELEUZE, 2003; DELEUZE; GUATTARI, 
1997a); b) teorias da tradução literária no 
Brasil, que consideram a tradução um processo 
criador, especialmente com Haroldo de Campos 
(1972) e Augusto de Campos (1986); c) a obra de 
Paul Valéry (2003), com exercícios do informe 
e método de criação; d) formulações didáticas 
contemporâneas, dentre as quais Selma Pimenta 
(2011) e Vera Candau (2012). 

Considerando que “a vida deve ser 
traduzida, como processo de criação” (VILLANI, 
1999, p. 71), a tradução percorre a didática 
do Escrileituras como um dispositivo que a 
desencadeia e uma prática que a desdobra 
(CAMPOS, 1976). Sua natureza é constituída 
pela tradução de perceptos e afetos (criados 
nas artes), de funções (criados na ciência), e de 
conceitos (criados na filosofia). Vertendo-os das 
línguas em que foram produzidos, a didática 
expressa-os na cultura e no meio das oficinas. 

Nesse processo, distingue entre descoberta 
e invenção, identificando que a descoberta 
“incide sobre o que já existe, atualmente ou 
virtualmente; portanto, cedo ou tarde ela 
seguramente vem”; enquanto “a invenção dá o 
ser ao que não era, podendo nunca ter vindo” 
(DELEUZE, 1999, p. 9). A tradução didática é, 
assim, “transcriação e transculturação”, já que os 
textos e as séries culturais “se transtextualizam 
no imbricar-se subitâneo de tempos e espaços” 
diversos: “Transcodagem. Tropismo. Tradução” 
(CAMPOS, 1976, p. 10-11).
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Nos circuitos e transcursos tradutórios, 
a didática das oficinas privilegia e honra 
elementos de funções científicas, de conceitos 
filosóficos, de perceptos e afetos artísticos, 
extraídos de obras já realizadas, que outros 
autores criaram, em outros planos, tempos, 
espaços, línguas, como as suas efetivas 
condições de possibilidade, necessárias para a 
própria execução, e, ao mesmo tempo, como 
o seu privilegiado campo de experimentação, 
necessário para as próprias criações de leitura-
e-escrita. Com esses elementos originais, 
constitui um campo artistador de variações 
múltiplas e disjunções inclusivas, que compõe 
linhas de vida e devires reais, promove fugas 
ativas e desterritorializações afirmativas.

Comportando mais do que o transporte 
do significado daquilo que é traduzido, ou seja, 
comportando os próprios signos, a didática-
artista traduz: linguagem verbal e não verbal; 
elementos de estrutura e visuais; homologias 
fônicas e sintáticas; espacialização e imagética 
visual; filmes e cartazes publicitários; 
combinações sonoras e coreografias logopaicas; 
assonâncias, rimas, aliterações, métrica, ritmo, 
melodias de canções; fórmulas geométricas 
e equações matemáticas etc. Essas traduções 
não são literais, funcionais, automáticas, 
etimológicas, estruturalistas, hermenêuticas, 
celebrações epifanísticas, sobretradução, 
semidecalques, superafetações. Também não 
soam como extravagâncias, não traduzem 
palavra por palavra, não transmitem supostas 
mensagens dos originais, não contêm purismos, 
não explicam os textos por seus contextos. Ao 
contrário, consistem em traduções nas quais 
são postas potências criadoras, de modo que o 
resultado vale como se as traduções fossem as 
próprias obras originais, vivas e abertas (PAES, 
1990; LARANJEIRA, 1993; WANDERLEY, 1993). 

Capturando e liberando escrileituras 
inéditas, a didática-artista trabalha as potências 
que essas carregam. Substituindo a relação 
forma-matéria pela relação força-material, 
associa obras, autores e tradutores, em devires 
de mutação. Favorecendo culturas do dissenso, 

reinventa novas significações, posições de 
indivíduos, comunidades e grupos. Criando 
linhas de saberes, sentires, fazeres e dobrando-
os, uns sobre os outros, realiza atos minoritários 
de ruptura e consonâncias. Instalando-se 
em regiões desconhecidas de problemas, 
revela aspectos ocultos dos seres e circuitos 
inéditos de pensamento. Não comportando 
determinismos, transforma momentos, lugares, 
incidentes e circunstâncias em móveis fecundos 
de experimentações. 

Esse construcionismo didático do 
projeto implementa procedimentos crítico- 
-genealógicos e exploratório-experimentais de 
análises e ações (CORAZZA, 2012b), que partem 
de clichês (forma, sentido, interpretação, 
indivíduo, subjetividade, conhecimento, certeza, 
verdade). Identificam a imagem dogmática 
do pensamento, que lhe corresponde, em seus 
pressupostos explícitos e implícitos de doxa e 
senso comum (HEUSER, 2010). Dessa maneira, 
borra e raspa os clichês, criando diagramas ou 
conjuntos operatórios de traços pré-individuais, 
irracionais, involuntários, acidentais, não-
-representativos, não-ilustrativos, não- 
-figurativos, não-narrativos.

Para realizar essa apropriação criadora, 
os participantes das oficinas de escrileituras 
necessitam ter: “nível curricular”, para 
selecionar os mais importantes elementos 
perceptivos, afetivos, conceituais e funcionais 
do seu tempo e espaço; “irreverência temática”, 
para privilegiar elementos, obras e autores 
marginalizados ou anômalos, que introduzem 
novos e heterodoxos problemas, questões e 
temas; usar a linguagem como instrumento, 
para experimentar variados elementos de uma 
língua; realizar um “trabalho de estruturação e 
de ajuste”, em termos de artesanato (MILTON, 
1998, p. 209-210). 

As recriações, feitas pela didática do 
projeto, possuem uma ampla gama de formas 
à disposição: orgânicas, analógicas, miméticas, 
mais ou menos fiéis ao original, qualidades 
musicais, ironia, humor, tragédia, comédia, 
intertextualidade, metáfrase (tradução literal, 
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palavra por palavra, linha por linha), paráfrase 
(palavras e sentidos seguidos, não alterados, 
porém ampliados), imitação, misturas híbridas 
etc. Entretanto, é preciso que os pesquisadores 
tentem manter uma relação de isomorfia 
(paramorfia – do sufixo grego pará, ao lado 
de, como em paródia, canto paralelo) entre 
os elementos precedentes e suas traduções. 
Assim, operatoriamente, as traduções didáticas 
consistem em “recriação, ou criação paralela, 
autônoma, porém recíproca” (CAMPOS, 1992, 
p. 35; BENJAMIN, 2011), o que permite “evitar 
o problema das equivalências sem cair na ideia 
de tradução-cópia do original” (OSEKI-DÉPRÉ, 
2005, p. 214; 219). 

Método

Sendo as traduções de perceptos, afetos, 
funções e conceitos promovidas pela didática-
-artista, podemos afirmar que as oficinas 
de escrileituras são guiadas pelo método 
cartográfico (DELEUZE; GUATTARI, 199b; 
CORAZZA, 2010), o qual dispõe a geografia 
contra a história, o mapa contra o decalque e 
o rizoma contra a arborescência. Por não opor 
à unidade abstrata da teoria a multiplicidade 
concreta dos fatos, trata-se de um método que 
não é teorético; e que, ao não desqualificar os 
elementos especulativos, para contrapor-lhes o 
rigor de conhecimentos legitimados, tampouco 
é um método positivista. 

Consiste, antes, em um método de criação 
perspectivista, que deriva de inflexão diferencial 
e estabelece um ponto de vista que consiste 
em lugar, posição, foco linear. Essa atitude 
perpectivista conforma uma radical e diferente 
liberdade, na constituição daquilo que considera 
objetivo, por processar a escolha de um ponto 
original, escolhido ad libitum pelos participantes. 
Esses são considerados artistas-sujeitos da 
perspectiva, isto é, como aqueles que se instalam 
naquela variação do ponto de vista  sem que seja 
o ponto de vista que varia com cada participante, 
mas sendo o ponto de vista a condição para que 
cada participante apreenda algo. 

Assim, as subjetividades participantes 
do projeto articulam objetividades nas oficinas, 
mesmo que a liberdade e a arbitrariedade que 
as compõem não deixem de conter regras 
objetivas e verificáveis. Diante da variedade de 
pontos de vista das diversas áreas e campos, 
que configuram o projeto, o ponto de vista do 
método ocorre sobre uma variação e essa não 
existe sem aquele ponto de vista. O movimento 
de perspectivar é a vida mesma, que deriva do 
caráter perspectivista da própria existência. O 
ponto de vista do método cartográfico possui 
regras exclusivas, que o fazem se abrir sobre 
outros pontos, na medida em que convergem, ou 
que se abre sobre uma divergência que afirma. 

Para esse perspectivismo, toda 
divergência deixa de ser um princípio de 
exclusão; a disjunção deixa de ser um meio de 
separação; enquanto o incompossível torna-
-se um meio de comunicação. Logo, não se 
trata de um agregado unilinear de pontos de 
vista, sem dinamismo interno e sem abertura 
para outros pontos e ângulos; ao contrário, 
o seu trajeto radica entre dois pontos e esse 
entre dois ganha relevância, autonomia e 
direção próprias. Distante de decretar que, tão 
somente a partir do seu ângulo, pode-se ter 
alguma perspectiva, o método cartográfico do 
projeto defende o mundo infinito que encerra 
infinitas interpretações. Isso não implica 
descontinuidade, mas uma distância positiva 
dos diferentes: distância topológica, que afirma 
toda a sua distância, como aquilo que relaciona 
um diferente ao outro.

Para o método do Escrileituras, não há 
vazio entre os pontos de vista, porque o espaço 
vazio não existe, já que tudo é força. Logo, 
existe uma continuidade dada pela variação 
infinita da didática da tradução, de modo que 
as oficinas ocupam-se com um continuum, 
do qual isolam algumas partes. Os pontos 
singulares integram o contínuo e infinito dos 
acontecimentos educacionais; bem como os 
seus pontos de inflexão determinam dobras, 
que constituem uma singularização no extenso; 
já o extenso é a repetição contínua da posição e 
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atributo do espaço, como ordem das distâncias 
entre pontos de vista, que torna possível a 
repetição. Portanto, o perspectivismo do projeto 
consiste em um tipo de singularidade, no espaço 
das oficinas, enquanto envoltório, de acordo 
com relações indivisíveis de distância. 

Na multiplicidade das traduções 
das oficinas, não existe, assim, centro de 
configuração, hierarquia transcendente ou 
caráter de generalidade; porém, nem todas 
as matérias-movimentos são consideradas 
equivalentes. A perspectiva do método 
seleciona, dispõe e põe em funcionamento 
instrumentos (representacionais, cognitivos, 
esquematizantes, corporais), em relação à 
vontade de potência (Wille sur Macht). Por 
isso, as traduções derivadas, como formas da 
vontade para a potência, têm existência como 
afetos, isto é, não como seres, mas enquanto 
processos e devires.

Assim, cada procedimento de tradução 
apresenta valor mais forte ou mais fraco, em função 
da abrangência multiforme e plural do seu campo 
tradutório; maior ou menor desconhecimento 
do próprio caráter ficcional (o que leva a 
graus também diversos de substancialização); 
delimitação interperspectivista, na relação com 
outras traduções necessárias; possibilidade de 
realizar experimentações marginalizadas por 
outras traduções e perspectivas, considerando 
que alguns desses procedimentos não tomam 
sentido e direção, senão como atalhos ou desvios 
de caminhos que foram apagados. 

Na medida em que realizam traduções 
didáticas transcriadoras, os procedimentos di-
dáticos que integram o método da cartogra-
fia instauram sentidos, ideias, generalizações, 
empirias, abstrações, imagens, vocabulário, 
recorrências, paráfrases, metáforas, polêmicas, 
esquemas de inteligibilidade, vozes, referentes 
enunciativos, condições de validade, regras de 
leitura, operadores textuais etc. Apresentando 
os seus componentes, associados aos de outros 
campos semânticos, lógicos e ontológicos, áreas 
de saber-fazer, planos precedentes de pensa-
mento, o método do projeto é não totalizante, 

eternamente movente, maximamente diferen-
ciado, em suma, perspectivado. É um método 
que reordena formas de organização preesta-
belecidas, enceta prolongamentos de leituras e 
curvaturas de escritura, traceja outras imagens 
textuais e dispõe superposições interculturais, 
numa ordem estratigráfica, com mudanças de 
orientação para a renovação didática. 

Tipologia

O desenvolvimento do projeto compre-
ende modos de intervenção investigativa, nas 
formas de ensinar e aprender, as quais se cen-
tralizam na modalidade de planejar, organizar e 
desenvolver oficinas de escrileituras. Contudo, 
não adotamos a ideia de oficina enquanto um 
local para a execução de consertos, ajustes ou 
retificações. Interessa-nos essa concepção como 
um lugar em que se exerce algum ofício, no caso, 
a escritura e a leitura, em via de mão dupla. Para 
tanto, optamos por planos de trabalho organiza-
dos em tempos, espaços e propostas específicas 
a cada encontro das oficinas. Na articulação dos 
três planos do pensamento filosófico, artístico e 
científico, construímos territórios que compor-
tam uma tipologia de oficinas criadas, quais se-
jam: filosofia, teatro, lógica, música, biografema 
e artes visuais (DALAROSA, 2011).

Oficinas em ação

No Núcleo UFRGS, sede do projeto 
Escrileituras, foi desenvolvido o curso 
de extensão denominado Transcriações 
no cotidiano, totalizando 40 horas-aula e 
destinado a professores das escolas, alunos de 
graduação, mestrado e doutorado, envolvidos 
no projeto, bem como ao público e interessados 
em geral. Esse curso foi pensado durante a 
pesquisa do conceito de criação, na filosofia da 
diferença, como algo pertinente ao campo do 
vivido, da violência, do problema, da estética 
e da afeição. 

Abrangeu a composição de cinco módu-
los de oficinas, quais sejam: a) bio-oficinas de 
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filosofia; b) literatura potencial; c) atuação cê-
nica; d) (des)educação musical; e) espiritografia 
de cocriação dialógica. Vinculado ao projeto, o 
curso inseriu-se num contexto de pesquisa vol-
tado aos modos de expressão possíveis através 
da filosofia, da literatura, da música e do teatro. 
Seu objetivo maior consistiu na operacionali-
zação dos conceitos de pensamento, escritura e 
invenção, por meio de uma estética da criação. 
As suas proposições visaram, principalmente, 
a quatro instâncias: constituir espaços de pes-
quisa e de in(ter)venção nos modos de ler e de 
escrever dos participantes; contribuir na forma-
ção de recursos humanos em educação, através 
de experimentações, envolvendo docentes da 
rede pública de ensino, alunos de licenciaturas 
e de pós-graduação, bem como interessados 
em geral; criar cenários de coautoria, junto aos 
textos lidos; expandir o conceito de texto para 
além das noções de registro e prazer, abrindo 
outras possibilidades ao inusitado, à raridade e 
ao desejo de ler e de escrever, via uma didática-
-artista de tradução.

No núcleo UFPel, a oficina oferecida, 
denominada Tramas e usos do passeio urbano: 
por uma estética professoral1, teve como objetivo 
problematizar a formação de professores na 
contemporaneidade, por meio da articulação 
de recursos midiáticos, artísticos e filosóficos2. 
Tratou de impulsionar a escrileitura na formação 
docente, tanto inicial como em serviço. Seu 
desenvolvimento configurou-se via: aulas 
expositivas; apreciação de obras de arte 
contemporânea; estudo de conceitos da filosofia da 
diferença; bem como saídas a campo (caminhadas, 
ônibus e barco) e utilização do programa Movie 
Maker, em laboratório de informática. 

O programa teórico utilizado durante a 
oficina deteve-se nas seguintes ações: estudos 
de textos da filosofia da diferença, de obras 

1- Disponível em <http: fae.ufpel.edu.br/escrileituras/>.
2 - Materiais utilizados na oficina: fragmentos do vídeo O abecedário 
de Gilles Deleuze, 1997; obras literárias e poéticas de Samuel Beckett; 
projeções em DVD do documentário de Agnès Varda – As praias de Agnès; 
entrevista com Jorge Larrosa; projeção de imagens de práticas artísticas 
contemporâneas de Lígia Clark e Francis Alÿs, como Bloco de gelo e 
Tornado; dentre outros.

literárias poéticas, de entrevistas de artistas e 
cientistas, leituras comentadas, leituras dirigidas 
e debates; projeções em DVD de documentários, 
vídeos de artistas e imagens de práticas 
artísticas contemporâneas; apresentações de 
imagens bidimensionais; exercícios ensaísticos 
de escrita (entre filosofia e literatura) 
articulados a outros modos de expressão 
próprios do campo da elaboração de vídeos. 
As aulas teóricas foram importantes para que 
cada sujeito fosse construindo sua compreensão 
enquanto utilizava o método cartográfico, 
possibilitando, durante os passeios, um olhar 
diferenciado, uma experimentação provocada 
pela abertura ao inesperado, permitindo que 
conexões se formassem, territórios fossem 
desconstituídos ou reforçados e sensações 
pudessem transparecer nos vídeos por meio da 
escrileitura realizada. 

Destaca-se o trabalho desenvolvido 
como uma tentativa para fazer ler e escrever 
a partir de conexões de diversas áreas de 
saberes, arejando as formas estratificadas e 
representacionais do pensamento. São ações 
possíveis de serem realizadas na educação: 
suspender velhos hábitos, deixar de lado aquilo 
que não eleva uma potência de vida, conforme 
indica Spinoza (2007), e dispor-se a capturar 
materiais distintos que possibilitem multiplicar-se 
na variação daquilo que é reunido. Para tanto, 
cabe desenvolver uma postura de professor 
catador, mantendo-se atento àquilo que o põe 
a pensar como maneira de abrir fendas nos 
círculos que se abrem e se fecham, alcançando 
o mesmo ponto em prol da variedade de 
conteúdos existentes, fazendo funcionar uma 
prática educativa atrelada à atualidade, capaz 
de compor outras perspectivas de saberes.

No Núcleo UFMT, foi desenvolvida a 
oficina Fantasias em cores, sabores e texturas, 
baseada: na possibilidade do encontro do 
alimento com o corpo; na constituição de um 
acontecimento daquilo que está fora do ordinário; 
na oportunidade de criar um corpo sem órgãos 
(ARTAUD, 1975). Para isso, procuramos refutar 
modelizações medicalizadoras, que se imbuem 
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da tarefa de tratar os movimentos improvisados 
do corpo, até mesmo do desejo de evitar a 
doença e de viver a vida. Ainda, dispõe-se a 
rever procedimentos educacionais em saúde, 
dando privilégio à fluidez criadora de cada 
participante e tomando-a em sua singularidade, 
numa provocação às invenções de novas formas 
de lidar com o corpo, movida pela ingestão 
ou apreensão sensível da alimentação. Num 
primeiro momento, foi realizada com membros 
do núcleo da UFMT; depois, com os alunos da 
turma de Comunicação e Educação em Saúde 
do curso de Nutrição da UFMT, com o intuito 
de prepará-los para realizarem atividades 
educacionais em saúde nas escolas. Por último, 
desenvolveu-se com as turmas de quinto ano 
da Escola Estadual Paciana Torres de Santana. 

Como estabelecer os engates entre 
saúde (via alimentação), educação e filosofia 
da diferença? Tomamos como pano de fundo 
a possibilidade do corpo estabelecer relações 
permutáveis, num exercício de lançar fora o dever-
-ser e dever-comer (ali incluído), que permeiam 
as normas para se viver com saúde. Estudar, dizer 
e escrever do próprio corpo, a partir de fantasias 
em cores, sabores e texturas. De alimentos, do 
comer e dos sentidos. Alimentos, e a experiência 
com eles, como fonte de inspiração e criação de 
si. Foram ações do tipo comer, provar, ver, pintar, 
cheirar, criar personagens e estórias, desenhar, 
dizer, escrever (BIATO, 2013). Práticas de fuga a 
um centro controlador do corpo, de onde surgem 
normatizações. Práticas de esquecimento e 
liberdade (DELEUZE; GUATTARI, 1996).

Falar, pintar e escrever com intensidade 
faz crescer as vias fantásticas, em sobrevoos, 
encontro com o mesmo, produção de si num 
corpo pleno sem órgãos (DELEUZE; GUATTARI, 
1996). A escola parece ter espaço disponível 
para a construção desse tipo de percurso: “O 
abacaxi colorido chamou sua melhor amiga... 
E eles fizeram uma grande festa do pijama!”; 
“Meu rosto... é um limão... é um menino 
muito triste.”3 É possível olhar para o corpo 

3 - Escritas de estudantes do quinto ano da Escola Estadual Paciana 
Torres de Santana (MT).

desprovido de certezas e fixações; oferecer-lhe 
experimentação mais do que recomendação 
ou interpretação. Convite à transcriação, à 
(anti)produção singular, numa linha de fuga 
às normatizações que amputam ou esticam o 
corpo, a fim de adequá-lo ao leito de Procusto4. 
As fantasias tomam a forma de oficina, num 
tema prescritivo, pelo menos a priori. Tarefa 
nossa de despovoar o discurso legitimado 
pelo aparato médico-científico, que se oferece 
como logos. O corpo põe a vida em cena, em 
gestos únicos, insubstituíveis, imprevisíveis e 
imprescritíveis (BIATO, 2013).

No núcleo UNIOESTE, foi elaborada 
a oficina Nomes com o objetivo de abrir um 
caminho de reflexão filosófica a partir da 
problematização de um conceito, retirado 
do cotidiano das crianças, e considerado 
algo necessário, inquestionável. A discussão 
desdobra-se na questão de determinar o 
desmembramento ou não da associação 
entre linguagem e conhecimento, ou seja, em 
determinar a possibilidade ou não da linguagem 
dizer as coisas tais como estas são. Se os nomes, 
pensados enquanto imitações da realidade, 
abarcam ambiguidade de significados, poderiam 
tanto significar a imagem de uma realidade que 
é puro fluxo quanto uma que se constitui como 
permanência do mesmo (HEUSER; PINTO; 
CABRAL, 2013). Como resultado, tornar-se- 
-ia impossível determinar um critério legítimo 
capaz de nortear a demarcação da verdade, o 
que colocaria em risco a própria possibilidade 
do conhecimento. Do resultado dessa discussão, 
depende toda a dimensão dialógica e pedagógica 
da filosofia e do conhecimento como um todo, 
na medida em que esse depende do elemento 
linguístico para se concretizar e garantir sua 
universalidade e objetividade.

Num primeiro momento da oficina, a 
intenção foi instigar os estudantes a refletirem 
acerca da relação entre os nomes e os objetos que 
esses indicam, de modo a inserir o questionamento 

4- Procusto é um ladrão da mitologia grega que oferecia um leito a seus 
hóspedes. Caso não coubessem nele, exatamente na medida da cama, 
eram amputados ou esticados até o ajuste necessário.
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sobre o caráter natural ou convencional dessa 
relação. Num segundo momento, aprofundando 
o problema, foram propostas algumas dinâmicas5 
para estimular a criação de nomes para diferentes 
objetos/imagens, problematizando a questão da 
necessidade ou não de que o nome indique uma 
característica do objeto nomeado. Em seguida, 
numa terceira etapa, inseriu-se a dimensão 
da significação como terceiro elemento a 
complementar a estrutura da linguagem. Nessa 
fase, as dinâmicas utilizaram como foco a reflexão 
sobre os diferentes sentidos que um mesmo nome 
pode assumir de acordo com o contexto. 

Textos

Mesmo diante da pluralidade de oficinas, 
propostas e desenvolvidas pelo projeto, existem 
características comuns entre as suas modalidades, 
quais sejam: a transdisciplinaridade e a imersão 
na estrangeiridade dos textos oficinados; a 
aportagem de problematizações acerca do 
vivido e a produção de pesquisas múltiplas; 
o exercício de escrileituras no espaço de 
correlações entre leitura, invenção, sensações, 
afetos e pensamento; a vivência de diferentes 
processos de singularização. Dessa maneira, a 
seleção e a articulação dos materiais utilizados 
exigem de cada escrileitor que adote uma 
postura e o estado de manter-se à espreita 
daquilo que o põe a pensar, isto é, dos signos 
emitidos por aquilo que é exterior ao seu 
próprio pensamento. 

Nessa perspectiva, são selecionados 
diversos textos, cujos materiais, partindo da 
ideia de escrileiturar, têm força suficiente para 
mover uma escrileitura, visto que também são 
capazes de afetar a corporeidade. Trata-se de 
textos cujas microarticulações são agidas pela 
passagem de energia daquilo que é reunido. 
Quando, desde aquilo que lemos, preparamos a 

5- Todas as dinâmicas foram concebidas com o intuito de possibilitar 
a agregação entre o rigor da reflexão filosófica e o universo lúdico das 
crianças, buscando proporcionar um encontro (tradicionalmente negado) 
entre essas duas dimensões. Acredita-se que tal realização, ao contrário 
do que em geral se postula, possa gerar um enriquecimento positivo para 
ambas as partes.

escritura, construímos inicialmente um plano de 
imanência, estancando aí os materiais reunidos e 
obtendo consistência no arranjo. Daí para frente, 
é uma questão de tradução ou transducção de 
palavras, de imagens e de pensamentos em 
escrileituras, que deslizam umas nas outras e as 
levam a afirmar um mundo em textos. 

Por isso, os textos produzidos nas oficinas 
são tratados como abertos e dispersos, polissê-
micos e difusos, experimentais e ambíguos, que 
carregam galáxias de sentidos, tramas de códi-
gos e processos fragmentários, que se espalham 
por outros textos, aglutinados em sua vizinhan-
ça e que geram outras perspectivas. Os textos 
considerados mais interessantes são não os que 
podem ser lidos; mas aqueles que são redigí-
veis, escrevíveis, estimulando os participantes a 
modulá-los, a produzir um jogo semiarbitrário 
de interpretações e de avaliações; a traduzi-los 
para áreas e discursos diferentes. Por meio des-
ses textos, os participantes passam do papel de 
consumidores para o de produtores críticos, que 
podem abrir e criar o seu próprio texto.

Logo, toda escritura e toda leitura 
realizadas no espaço-tempo do projeto são 
tecidas em regime de intertextualidade, isto é, a 
partir não da influência convencional de outros 
textos, mas na direção radical de que cada 
palavra, frase ou parágrafo é trabalho feito 
sobre, entre e com outros textos, que antecedem 
ou cercam aquele que está sendo lido e escrito. 
A literatura do projeto é, assim, concebida 
como um espaço livre, no qual as escrileituras 
movimentam-se como atos intransitivos, sem 
forma ou conteúdo específico, mas dotadas de 
finalidade e de paixão em si mesmas. 

Do porvir

Assim, em meio às políticas de Estado 
(MEC/INEP/CAPES), o projeto Escrileituras: 
ler-escrever em meio à vida vem acontecendo, 
impulsionado por forças inéditas e vitais das 
formas oficina, escrita, leitura e vida, advindas 
de diferentes lugares: Porto Alegre (UFRGS); 
Cuiabá (UFMT); Pelotas (UFPel); e Toledo 
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(UNIOESTE). Após a sua aprovação pelos órgãos 
de financiamento macropolíticos, o Escrileituras, 
enquanto uma micropolítica, ultrapassa 
fronteiras, tanto por meio da extensão quanto 
da pesquisa e do ensino. Trata-se de fronteiras 
extensivas, mas, ao mesmo tempo, intensivas, no 
que diz respeito a formas de pensar, ler, escrever 
e criar modos de fazer educação, atravessados 
pela filosofia, pelas artes e pelas ciências. 
São modos de viver constituídos por macro e 
micropolíticas de escrileituras que coexistem e 
pressupõem umas às outras, passando uma pela 
outra (DELEUZE; GUATTARI, 1996). 

O projeto cria e realiza, em escolas públicas, 
desde os anos iniciais até o final do ensino 
médio, bem como na universidade, oficinas de 
escrileituras, orientadas pelo pensamento da 
filosofia da diferença em educação, pensamento 
que funciona como uma ferramenta que possibilita 
a seus participantes experimentar e formular 
novos problemas, sugerir novos conceitos, ideias 
e procedimentos criadores, tanto para si próprios 
quanto para as crianças, jovens e adultos, junto aos 
quais experienciam escrileituras em meio à vida. 

Destacam-se, nesse caminho já traçado, 
procedimentos realizados entre as duas 
dimensões políticas: a macro, planificadora 
da educação nacional, que demanda cidadãos 
brasileiros alfabetizados, dotados de raciocínio 
lógico-matemático bem desenvolvido6; ao 
lado da dimensão micropolítica, desenvolvida 
pelas oficinas de escrileituras, que lidam com 
fluxos e partículas de leituras, escritas e vidas, 
os quais escapam dos gráficos e índices da 
grande política estatal. Não parece equivocado 
afirmar que o Ministério da Educação necessita 
dessas microações, propostas pelas instituições 
educacionais, enquanto, nós, pesquisadores e 
professores, precisamos das macroações de Estado. 

Essa condição de necessidade mútua 
deve-se, por certo, ao fato de que “a grande 

6 - Edital 38/2010 do Observatório da Educação CAPES/INEP, disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/educacao-basica/observatorio-da-educacao>.

política nunca pode manipular seus conjuntos 
molares sem passar por essas microinjeções, 
essas infiltrações que a favorecem ou que 
lhe criam obstáculo”; e que, mesmo, “quanto 
maiores os conjuntos, mais se produz uma 
molecularização das instâncias que eles põem 
em jogo” (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 
78). Nessa interdependência, os trabalhos de 
pesquisa, extensão e ensino que conformam o 
projeto Escrileituras ultrapassam fronteiras para 
dar consistência ao prazer de ler e ao desejo de 
escrever, os quais vêm sendo intensificados, em 
seus participantes e no seu porvir. 

Isso porque Escrileituras é, sempre, um 
ato político, que não assimila o outro a si mes-
mo, mas aproxima distâncias e transpõe cul-
turas estrangeiras umas às outras. Utilizando 
a didática-artista da tradução e o método car-
tográfico, não é nunca cópia, mas transcria-
ção, que modifica os originais, como uma he-
terofilia, desfazendo identidades sedentárias. 
Operando sob o fascínio das interinfluências 
trazidas pelas linguagens contemporâneas, im-
plica a invenção de um corpus crítico-seletivo, 
que liga criteriosamente os conceitos de tradu-
ção poética, intertextualidade e relações entre 
diversos sistemas de signos. Compartilhando 
espaços e tempos heterogêneos e simultâneos, 
o projeto introduz, nas relações de estudantes, 
professores e pesquisadores com o mundo, no-
vos modelos, formas, ideias, gostos, vocabulá-
rios, sintaxes, em variação contínua. Operando 
com a força motriz de ideias e estilos novos, 
mudanças e desenvolvimentos, nos atos de 
ler, escrever e pensar, dá sobrevida aos textos 
originais da filosofia, da ciência e da arte, os 
quais passam a viver mais tempo e de modo 
diverso. É que, sendo capaz dessas anamor-
foses tradutórias, quando reescreve e repensa 
os elementos originais, o projeto Escrileituras 
considera que todas as vidas, como processos 
de criação, precisam ser bem traduzidas, de 
modo científico, filosófica ou artisticamente.  
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Faces e metamorfoses do poder: uma sociografia dos 
ministros da educação no Portugal democrático

Pedro AbrantesI

Cristina RoldãoII

Resumo

O presente artigo caracteriza o perfil e a trajetória social dos 27 
agentes que ocuparam o cargo de ministro da Educação em Portugal, 
desde a revolução democrática de 1974. Busca-se, com este estudo, 
contribuir para a análise dos grupos, interesses e ideologias que 
têm governado o sistema educativo no país, nas últimas décadas. 
Partimos de um quadro teórico em que se cruzam os estudos a 
respeito das elites políticas com as pesquisas sobre políticas 
educativas. Após um debate acerca da volatilidade do cargo, a 
análise centra-se na compreensão de um padrão observado: a larga 
maioria dos ministros são homens, nascidos em Lisboa, formados 
em certas escolas e cursos, com mestrado ou doutorado. Em geral, 
apresentam-se como independentes, têm carreiras ligadas à docência 
universitária, à administração pública e, em alguns casos, também 
à administração de empresas e fundações. É possível, ainda assim, 
observar mudanças ao longo das últimas décadas, nomeadamente, 
quanto à área de formação: os historiadores e filósofos do período 
revolucionário foram substituídos por engenheiros, nos anos 1980 
e 1990, e, mais recentemente, por economistas e sociólogos. A 
formação pós-graduada no estrangeiro, sobretudo na Inglaterra e 
nos Estados Unidos, também consiste em um recurso importante. 
Conclui-se que, apesar das mudanças geradas pelos processos 
democráticos, os ministros da Educação mantiveram um perfil 
muito específico, buscando conciliar as elites político-econômica 
e cultural-intelectual, mas mantendo a distinção (e tensão) 
relativamente ao campo educativo e aos seus agentes, em particular, 
aos professores do ensino básico e secundário. 
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Faces and metamorphoses of power: a sociography of the 
Portuguese ministers of education in the democratic era
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Cristina RoldãoII

Abstract

This article analyzes the profiles and social pathways of the 27 
people who occupied the position of Minister of Education from 
the 1974 democratic revolution onwards as a way of exploring the 
groups, interests and ideologies governing the education system. 
It is based on a theoretical framework that combines research 
into political elites and education policies. After a discussion of 
the volatility of the position, our analysis focuses on the pattern 
found. The vast majority of the ministers of education have been 
men, born in Lisbon, educated in different schools and disciplinary 
fields, and have held a master’s degree or PhD. Furthermore, most of 
them introduced themselves as independents and their occupations 
included university professors and managers, usually in the civil 
service but also with private companies or foundations in some 
cases. Nonetheless, there have been some shifts in recent decades, 
especially in their field of studies: historians and philosophers from 
the revolutionary years were replaced by ministers with degrees in 
engineering in the 1980s and 90s, and more recently by economists 
and sociologists. Graduate studies abroad, especially in England 
and in  United States, have been an important resource. In the 
conclusions, we argue that, despite the changes made by democratic 
procedures, ministers of education have preserved a very specific 
profile, as a way of balancing political-economic and cultural-
intellectual elites, on the one hand, while maintaining a distinction 
(and tension) towards the compulsory and high-school education 
staff, on the other.  
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O presente artigo caracteriza o perfil e a 
trajetória social dos 27 ministros da Educação 
de Portugal, entre 1974 e 2012, com base num 
conjunto de indicadores sociológicos, enquanto 
contribuição para a análise dos grupos, interesses 
e ideologias que têm sido dominantes na definição 
das políticas educativas. Apesar do interesse da 
pesquisa educativa recente por conceitos como 
o poder, a política e a democracia, raramente se 
têm estudado os atores sociais nomeados para 
liderar as políticas educativas.1 

O artigo primeiramente apresenta a 
fundamentação teórica do estudo, colocando 
em diálogo contributos de duas linhas de 
investigação: uma sobre a formação das 
elites e, em particular, das elites políticas; e 
outra que versa sobre políticas educativas e 
a estruturação dos sistemas de ensino. Após 
uma breve apresentação do modelo de análise 
e da metodologia, discutem-se os principais 
resultados do estudo, em cinco eixos: período 
de permanência no cargo; sexo e origem social; 
estudos universitários; relação com os partidos; 
e trajetórias profissionais. 

Elites, política e educação

O estudo das elites tem uma longa 
tradição na sociologia e na ciência política. 
Relembre-se a influência das teorias clássicas, 
de autores como Pareto, Mosca e Michels a 
respeito da existência, em todas as sociedades, 
de elites que dirigem as massas, enquanto 
procuram conservar a sua posição distintiva 
(BOLÍVAR MEZA, 2002). Para isso, buscam 
renovar-se com as ideias e as pessoas mais 
aptas de outros meios sociais (circulação das 
elites). Segundo esses autores, quando não 
existe tal regeneração, surgem condições 
propícias para uma mobilização das massas, a 
largo prazo, originando a substituição da elite, 
não a sua dissolução. Essas propostas tiveram 
um profundo impacto no início do século XX, 
contrariando as visões otimistas, tanto dos 

1- Gostaríamos de agradecer à professora Leonor Torres, da Universidade 
do Minho, pela leitura atenta do artigo e as sugestões para melhorá-lo. 

apologistas das democracias liberais como dos 
sistemas comunistas. Embora sem constituir 
uma teoria geral das elites, também Max Weber 
(1968) marcou profundamente esse debate 
com as suas reflexões a respeito da formação 
do Estado, da burocracia e dos mecanismos de 
poder e autoridade. Se o autor apresenta uma 
visão relativamente aberta e multidimensional 
do poder nas sociedades modernas, apoiado 
na sua conhecida diferenciação de classes 
(econômicas), status (social) e partidos (política), 
reconhece também poderosos mecanismos de 
fechamento social que acionam os grupos, no 
sentido de preservar a sua posição privilegiada.

Nos anos 1950, Wright Mills (1959) 
apoia-se nessas teorias clássicas para 
fundamentar o seu estudo acerca da elite de 
poder norte-americana. O autor critica as 
perspectivas pluralistas, mostrando as intensas 
interligações e sobreposições entre as elites 
econômica, política, intelectual e militar. Uma 
hierarquia institucional, interesses e objetivos 
comuns, bem como uma unidade psicológica e 
social – formada pela participação duradoura 
nos mesmos círculos sociais – asseguram essa 
integração de várias fações numa mesma elite, 
bem como o seu relativo fechamento com 
relação aos restantes grupos sociais.

Nessa linha, importa considerar os 
trabalhos que Pierre Bourdieu desenvolveu 
acerca da sociedade francesa, entre os anos 
1960 e 1990. Na sua obra dedicada à formação 
das elites, Bourdieu (1989) coloca a tônica 
na forma como o Estado, através do sistema 
educativo, tende a separar os jovens em 
diferentes vias de ensino, reservando algumas 
instituições específicas (as grandes escolas) para 
a formação de um grupo restrito, privilegiado 
em conhecimentos, representações e disposições 
e que ocupará a classe dirigente. 

O autor centra a sua análise nessas 
escolas, cujas classificações e ordenações 
permitem produzir um habitus distintivo 
e um esprit de corps que dão origem a uma 
elite coesa, solidária entre si e profundamente 
convencida da sua superioridade e legitimidade, 
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segundo princípios meritocráticos, a que 
designa “a nobreza de estado”. Apesar da 
unidade de estruturas sociais e mentais que 
tal socialização proporciona, reconhece que a 
configuração do sistema educativo – resultado 
de batalhas incessantes, mas demonstrando uma 
assinalável estabilidade – impõe diferenciações, 
nomeadamente, entre um espaço de (re)produção 
da burguesia político-econômica (dominante) e 
outro de (re)produção da burguesia cultural-
intelectual (subordinada). 

Nota igualmente que, se o acesso a essas 
escolas depende em larga medida dos capitais 
econômicos e culturais da família de origem, 
a existência de “trânsfugas de classe” (como 
ele) gera habitus clivados, possíveis indutores 
de metamorfoses nas estruturas de poder. Num 
seminário que lecionou nos anos 1990, no 
Collège de France, Bourdieu (2005) analisou 
ainda a gênese do Estado moderno (francês), na 
complexa relação entre mecanismos burocráticos 
e democráticos, sugerindo a emergência de um 
capital público, objeto de intensas lutas de poder 
entre facções de uma “minoria com direitos 
assignados pela possessão quase hereditária” 
(BOURDIEU, 2005, p. 67) – a tal “nobreza 
de estado” – que monopoliza os altos cargos 
públicos e as recompensas a eles associadas.

Não colocando em causa esse quadro 
teórico, estudos recentes têm apontado 
tendências emergentes. Em primeiro lugar, 
vários autores assinalam o processo de formação 
de elites transnacionais, associado ao processo 
de globalização e, em particular, ao crescente 
peso de organizações intergovernamentais, 
como são o caso da Organização das Nações 
Unidas – ONU, da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
– OCDE e da União Europeia (HIGHLEY; 
BURTON, 2006; WAGNER, 2007). Por um 
lado, essas provocam instabilidade nas 
elites (e democracias) nacionais; por outro, 
geram processos de concentração de poder à 
escala global. Em segundo lugar, as próprias 
democracias têm vindo a sofrer mutações. Em 
detrimento das instituições representativas, 

têm conquistado protagonismo grupos de 
interesses empresariais, organizações não 
governamentais e grupos de peritos, além 
das referidas agências intergovernamentais 
(BURNS; CARSON, 2002). Em terceiro 
lugar, alguns autores têm estudado como 
os agentes e lógicas do mundo financeiro 
tendem a alterar a composição e o papel 
das elites, até o momento, sem estabelecer 
uma “hegemonia totalizante” (SAVAGE; 
WILLIAMS, 2008).

Ante esse cenário, o caso de Portugal 
apresenta singularidades que importa ressaltar. 
Como mostram Costa et al. (2010), apesar dos 
diferentes regimes políticos, durante o último 
século, é possível notar a preservação de um 
restrito número de famílias, com fortes laços 
entre si e uma concentração muito significativa 
de poder econômico, em grande medida, 
pela sua capacidade de manter uma relação 
privilegiada com o Estado e, em particular, com 
os seus governantes. O Estado Novo (1926-
1974) estabeleceu um regime protecionista e 
autoritário, consolidando uma elite política em 
estreita aliança com a elite econômica (proteção 
mútua). No período democrático, depois de 
um breve período revolucionário, os novos 
governantes – com a chancela das instituições 
internacionais – restabelecem esse laço, em 
nome da estabilidade política e econômica, 
agora fundado em redes de acumulação e 
de circulação intensa entre altos cargos na 
administração pública e privada. 

Recorrendo à tipologia de Gill (2000), 
pode-se dizer que a transição para a democracia 
não terá correspondido nem a processos de 
“transação entre elites”, nem de “substituição de 
uma elite por outra”, mas a um terceiro modelo 
que a autora designa de “desprendimento” 
(extrication): a classe dirigente recompôs-se, 
através da aliança de uma facção liberal e 
progressista do Estado Novo com segmentos 
(moderados ou, entretanto, convertidos) da 
resistência, ambos libertando-se das antigas 
solidariedades e do antagonismo que os 
caracterizou durante o período revolucionário.
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Ao contrário do que se passou em muitos 
países europeus durante a década de 50 e 60, 
em Portugal, os partidos nunca chegaram 
a ter uma verdadeira ancoragem a estratos e 
grupos específicos da sociedade civil. Quando 
se assiste à democratização político-partidária, 
já a dinâmica de afastamento dos partidos face 
à sociedade civil estava em marcha, daí que 
Panebianco (1988) descreva o surgimento dos 
partidos do arco da governação como resultante 
principalmente da mobilização de elites e não 
tanto das suas bases sociais de apoio. 

Como nota Lobo (2003), a escolha 
dos membros do governo parece estar mais 
dependente do primeiro-ministro indicado 
do que dos militantes, elites intermédias 
ou dos órgãos dirigentes dos partidos. Em 
simultâneo, a autora assinala uma crescente 
“governamentalização” das elites político-
-partidárias, expressa na tendência para os 
membros de órgãos executivos dos partidos 
mais votados integrarem o governo ou serem 
deputados. Desde logo, o titular do cargo 
de primeiro ministro é simultaneamente o 
dirigente máximo dos partidos no governo 
(secretário-geral ou presidente do partido). Essa 
situação pode ser interpretada, como faz Freire 
(2003): quer como uma crescente partidocracia 
do recrutamento para o governo e parlamento, 
que coloca o problema da subalternização 
da lógica do Estado à lógica dos partidos; 
quer como uma crescente profissionalização 
das carreiras políticas, observada como um 
indicador de modernização e desenvolvimento 
político, no sentido em que representa uma 
maior autonomia da esfera política em face de 
outros subsistemas sociais.

Por seu lado, os estudos sobre os 
sistemas educativos têm enfatizado que, nas 
sociedades modernas e democráticas, a sua 
estruturação se desenrola segundo um modelo 
de multirregulação, a partir das relações de 
força (estratégias, conflitos e negociações) entre 
diferentes grupos, em múltiplos níveis de escala 
(ARCHER, 1979; PETITAT, 1982; BOWE; BALL, 
1992; FERNÁNDEZ ENGUITA, 2007). A esse 

propósito, ganha expressão uma tensão entre, 
por um lado, as elites política e econômica e, por 
outro, os grupos profissionais (de professores, 
sobretudo), organizados em associações e 
sindicatos. Outros atores, como a comunidade 
científica, a comunicação social, organizações 
de pais, as administrações educativas e locais 
ou os diretores de escola, tendem a funcionar 
como mediadores dessas tensões, ganhando 
protagonismo em certas conjunturas e não 
deixando de mobilizar estratégias, culturas e 
agendas próprias (ABRANTES, 2008).

Outros autores têm observado, sobretudo 
a partir dos anos 1980, uma reconfiguração 
dos sistemas educativos, segundo as lógicas 
de mercado, em grande medida segundo 
os auspícios de poderosas instituições 
internacionais (ALTMANN, 2002; APPLE, 
2004; DALE, 2004; TEODORO; ANÍBAL, 2007). 
Nesse sentido, assiste-se a uma penetração dos 
interesses, lógicas e linguagens empresariais 
no currículo, na gestão escolar, no controle 
disciplinar e na avaliação dos agentes 
educativos, a par de políticas que promovem a 
competição entre escolas e a “livre escolha” das 
famílias (POPKEWITZ, 1991; 2008; BARROSO, 
2005). Outro indicador desse processo é a 
presença crescente de governantes educativos 
com formação em economia, algo que também 
se observa no Brasil (ALMEIDA, 2008) e que 
acompanha uma dinâmica de recomposição 
mais geral dos governos em Portugal (ALMEIDA; 
PINTO, 2006), na Espanha (LINZ; JEREZ; 
CORZO, 2006) e na Grécia (SOTIROPOULOS; 
BOURIKOS, 2006), entre outros países. 

Note-se que as instituições e redes 
internacionais há muito tempo desempenham 
um papel central na formação e afirmação dos 
governantes educativos, sobretudo em países 
periféricos, como está bem patente num estudo da 
biografia de Anísio Teixeira (BITTENCOURT, 2009). 
Acresce que a ideologia neoliberal não constitui 
um conjunto unificado e universal de políticas 
(NÓVOA, 2000). No caso português, considerando 
um padrão histórico de altas desigualdades sociais 
e de um campo empresarial, como se referiu, 
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pouco expansionista e fortemente dependente do 
Estado, tais políticas têm adotado, até o momento, 
uma forma “mitigada”, em comparação ao que se 
tem observado, por exemplo, nos países anglo-
saxônicos (AFONSO, 1998; LIMA; AFONSO, 
2002; BARROSO, 2005). Ainda assim, a atual 
crise financeira pode precipitar (e acelerar) 
tendências que já se vinham consolidando. Além 
disso, convém não esquecer que, tratando-se 
de um movimento hegemônico, não invalida a 
existência de outros movimentos, não apenas de 
resistência mas também de transformação das 
realidades educativas. 

Alguns autores conceituados têm 
observado, recentemente, sintomas de saturação 
do modelo neoliberal, até pelos resultados 
decepcionantes que tem produzido na esfera 
educativa (e não só), através de uma (re)valorização 
de programas de ação em torno da educação 
intercultural, das redes profissionais, do bem-
estar infantil, da participação da comunidade 
educativa (HARGREAVES, 2008; WARREN; 
MAPP, 2011). Em todo o caso, a integração 
de tais movimentos no plano das políticas 
educativas permanece limitada, sobretudo em 
momentos de crise econômica.

Modelo de análise e estratégia 
metodológica

No sentido de contribuir para o 
conhecimento nesse campo, decidimos realizar 
uma análise sociográfica dos ministros da 
Educação, em Portugal, desde a revolução de 1974, 
explorando como as anteriores teorias sobre as 
elites e as políticas educativas se consubstanciam 
no perfil e trajetória dos titulares do cargo mais 
elevado na administração nacional do sistema 
educativo. Em termos metodológicos, construímos 
um conjunto de biogramas, entendidos como a 
identificação, sistematização e comparação de 
categorias significativas nos trajetos de vida de um 
conjunto alargado de indivíduos (PUJADAS, 1992).

Para os propósitos da presente pesquisa – e 
considerando a informação existente em fontes do-
cumentais – selecionamos as seguintes variáveis:

• Local e ano de nascimento;
• Sexo; 
• Local, instituição e área disciplinar de formação 
secundária e superior;
• Filiação partidária, ao longo da vida;
• Período e composição do governo em que 
exerceu o cargo; e
• Inserções profissionais anteriores e posteriores à 
ocupação do cargo.

O objetivo desta análise foi a identifi-
cação de padrões e regularidades no perfil e 
trajetórias desses atores, assim como variações 
significativas, segundo períodos temporais ou 
orientações político-partidárias. Esta análise 
pretendeu elucidar alguns aspetos da relação 
entre elites e política educativa, assim como 
o modo como esta tem evoluído, ao longo dos 
quase quarenta anos de democracia portuguesa.

Perfil e trajetória dos Ministros 
da Educação (1974-2012)

A análise sociográfica dos perfis e 
percursos de vida permitiu-nos identificar 
cinco traços fundamentais, que apresentamos 
em seguida, e que marcam a complexa relação 
entre elites, política e educação, no Portugal 
contemporâneo.

a) A volatilidade do cargo

Um aspecto que não deixa de pautar 
essa relação é a existência de 27 pessoas 
que ocuparam o cargo, ao longo de 38 anos. 
Mesmo que para isso tenha contribuído a 
instabilidade do período revolucionário, a 
média de permanência no cargo durante o 
período dos governos constitucionais (GC) 
continua a ser inferior a dois anos (638 
dias), sendo que apenas três governantes 
cumpriram um mandato completo (1987/91; 
1995/99; 2005/09) e nenhum superou essa 
“barreira” (Quadro 1). Essa volatilidade é 
evidente quando comparada com a duração 
das carreiras ministeriais da globalidade dos 
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ministros. A pesquisa de Almeida e Pinto 
(2006), para o período entre 1976 e 1999, 
revela uma maior proporção de mandatos 
longos (19,2% dos ministros teve mandatos 
de quatro ou mais anos) do que aquela que 
observamos para os ministros da Educação no 
mesmo período (15%). A hipótese da elevada 
volatilidade desse cargo – devido a um maior 
escrutínio social, ao peso no orçamento de 
Estado e consequente concorrência face a 
outros ministérios, à grande dimensão e forte 
dinâmica sindicalista da classe profissional, 
entre outros fatores – surge reforçada das 
palavras de vários dos ministros da Educação, 
entrevistados por António Teodoro (2002).

Sendo certo que, em alguns casos, o 
afastamento do cargo decorreu da demissão do 
governo, foi frequente também a sua substituição 
durante a legislatura (8º e 9º GC e, por duas vezes, 
nos 12º e 13º GC). Será útil lembrar que se trata do 
ministério que tem a seu cargo o maior número de 
funcionários públicos e que as mudanças no setor 
educativo são necessariamente lentas e complexas. 
Tendo em conta que, a cada mudança de ministro, 
sucede a substituição de diversos outros titulares 
de cargos de topo na administração educativa, é 
patente o enorme desperdício que representa tal 
instabilidade, não apenas de recursos financeiros, 
mas também de tempo, competências e confiança, 
num pequeno país como Portugal.

Quadro 1 – Duração dos mandatos dos ministros da Educação (1974-2011)*

N.º dias Nº de anos

Total Média
< =1 ano

(<365 dias)
1 a 3 anos

(366-1095 dias)
> 3 anos

(>1095 dias)
Total

Período Revolucionário 
(I-VI Governos Provisórios, 1974/76)

799 133
100,0

(6)
- -

100,0
(6)

Governos Constitucionais
(I-XVIII, 1976/2011)

12751 638
65,0
(9)

40,0
(8)

15,0
(3)

100,0
(20)

Global 13550 521
57,7
(15)

30,8
(8)

11,5
(3)

100,0
(26)

Fonte: Biogramas dos ministros da Educação 1974-2013.
* Neste cálculo foram apenas considerados os mandatos dos dezoito primeiros governos constitucionais uma vez que o décimo nono ainda se encontrava 
em funções à data do fecho do artigo.

Essa volatilidade – que, como se viu, não 
se pode reduzir a períodos revolucionários ou de 
instabilidade governamental – deve ser entendida 
pelas dificuldades de integração dos diferentes 
poderes capazes de influenciar o campo educativo. 
Destaca-se a incapacidade de encontrar políticas, 
e políticos, firmados em acordos entre a elite e 
as massas ou, numa formulação mais rigorosa, 
entre os interesses da elite político-econômica, da 
elite cultural-intelectual e dos agentes do campo 
educativo, nomeadamente, a classe docente, cujos 
líderes sindicais estabelecem frequentemente 
contraelites (SAVAGE; WILLIAMS, 2008). A 
participação de outros grupos, como os pais, os 
alunos ou as autarquias, pelas suas dificuldades 
organizacionais, têm desempenhado um papel 
menos central no campo educativo, ainda que a 
sua mobilização tenha sido relevante em alguns 

momentos, influenciando também a decisão 
de prosseguir as reformas ou, pelo contrário, 
“reformar” os ministros. Se os conflitos entre os 
referidos atores coletivos (e, por vezes, no seio de 
cada um), exacerbados pelos media (ABRANTES, 
2008; 2009), afiguram-se frequentemente 
insanáveis, importa não esquecer que as 
democracias representativas, em diferentes partes 
do mundo, têm-se baseado nesse tipo de alianças, 
ainda que frágeis e temporárias (FREIRE, 2003; 
HIGHLEY; BURTON, 2006; GILL, 2000).

b) Homens, oriundos das áreas metropolitanas e 
dos “grandes liceus”

Apenas quatro das 27 pessoas que 
ocuparam o cargo desde 1974 são do sexo 
feminino (Quadro 2). Esse dado não deixa de ser 
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significativo, atendendo a que o setor educativo, 
enquanto área profissional, tem sido ocupado 
na sua esmagadora maioria por mulheres. Em 
todo o caso, o fato de três das mulheres terem 
desempenhado o cargo nos últimos oito anos 
indicia uma transformação que terá de ser 
observada nas próximas legislaturas. 

No que diz respeito às idades dos titulares 
quando da sua primeira nomeação, prevalecem 

claramente os indivíduos de meia idade (41-50 
anos), cabendo assinalar que o período do PREC, 
face ao dos governos constitucionais, teve 
maior participação de ministros mais jovens. 
Ainda assim, em ambas as fases, a idade média 
situa-se nos 48 anos, valor ligeiramente acima 
daquele observado (46 anos) para a globalidade 
dos ministros entre 1976 e 1999 (ALMEIDA; 
PINTO, 2006).

Quadro 2 – Perfil social dos ministros da Educação (1974-2013)

Nº de Ministros

Sexo
Masculino 23
Feminino 4

Naturalidade 
Distrito de Lisboa 16

Distrito do Porto 3

Outros* 8

Escalão etário
<= 40 anos 5

41 – 50 anos 14

>= 51 anos 8

Estabelecimentos de ensino 
frequentados no ensino secundário**

Liceu Pedro Nunes (1905/06) 3

Liceu D. Manuel II / Rodrigues de Freitas (1840/41) 3

Liceu Passos Manuel (1838/39) 2

Liceu D. João de Castro (1828/29) 2

Liceu Nacional de Leiria (1851/52) 2

Liceu de Oeiras (1952) 2

Liceu Gil Vicente (1914/15) 1

Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho (1885/86) 1

Liceu de Angra do Heroísmo (1851/52) 1

Liceu Nuno Álvares (1851/52) 1

Lycée Français Charles Lepierre (privado; 1907) 1

Colégio Militar (1803) 1
NS (informação indisponível) 10

Fonte: Biogramas dos ministros da Educação 1974-2013

* Aveiro, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Portalegre, Santarém e Viseu.

** Os anos letivos referem-se ao ano de início do funcionamento das escolas.  (Foram contabilizados tantos liceus quantos aqueles frequentados por cada ministo.

Ainda que as informações recolhidas 
apontem para uma primazia de meios sociais 
favorecidos, os dados sociográficos que 
conseguimos recolher sobre as famílias de 
origem é exígua, não permitindo extrapolações. 
Contudo, observando o local de nascimento 
e residência durante a infância, podemos 
identificar uma clara prevalência do distrito 
de Lisboa (16 de 27). Note-se que, nos anos 50 
e 60, essa região concentrava apenas cerca de 

15% população, mas a maioria dos recursos 
econômicos, culturais e políticos, segundo 
o modelo dual de desenvolvimento que 
caracterizava o país (SEDAS NUNES, 1964). 

Esse padrão parece inclusive acentuar-
-se, sendo os últimos cinco ministros naturais 
da região de Lisboa. As escassas exceções vêm 
de alguns atores provenientes do distrito do 
Porto e ou de cidades da zona centro (Leiria, 
Castelo Branco, Tomar, Cantanhede). Não 
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existem originários das ilhas, do Algarve ou de 
Trás-os-Montes. É importante, aliás, referir que 
essa sobrerrepresentação da capital, apesar de 
generalizada aos diferentes governos e pastas 
ministeriais, é particularmente saliente na pasta 
da educação. Almeida e Pinto (2006), para o 
período 1976-99, observaram que um terço dos 
ministros era natural de Lisboa, quando na nossa 
amostra representam mais de metade dos casos.

Quase todos, entre aqueles para os quais 
conseguimos obter informação (17), realizaram 
os seus estudos secundários em cursos científicos 
ou humanísticos (via orientada para o ensino 
superior), em certos liceus, designação das 
escolas públicas com um ensino orientado para o 
prosseguimento de estudos universitários, antes 
de 1974 (Quadro 2). É significativo que apenas 
um ministro é formado num colégio privado, 
via frequentemente associada à formação das 
elites, e que nenhum tenha frequentado o 
ensino técnico-profissional, sendo o caso mais 
próximo disso a frequência no Colégio Militar.

Os liceus encontram-se entre as escolas 
públicas mais antigas e prestigiadas do país. 
Apesar das diferenças de estatuto (1a classe/2ª 
classe; nacionais / centrais / municipais etc.), 
existia, durante o Estado Novo, uma grande 
proximidade entre liceus e elites. Não só os 
liceus eram poucos, na maior parte localizados 
em capitais de distrito e no litoral, como eram 
um elemento de forte distinção local. Eram 
liderados por reitores nomeados pelo governo, 
tendo muitos deles (assim como professores) 
desempenhado posições prestigiadas nas 
elites política, burocrático-administrativa, 
econômica e artístico-cultural (NÓVOA et al., 
2003; BARROSO, 1995). Do ponto de vista 
socioeconômico, os alunos que chegavam 
ao liceu correspondiam a uma minoria que 
contrastava profundamente, desde logo, com os 
alunos das escolas comerciais e industriais, mas, 
sobretudo, com a massa de população ligada 
à agricultura no interior do país (CRUZEIRO; 
ANTUNES, 1978; GRÁCIO, 1986). 

Os liceus proporcionavam um enquadra-
mento socioeducativo marcante do ponto de 

vista pessoal, tanto pela homogeneidade social 
como pela capacidade de penetração e molda-
gem de diferentes dimensões, internas e exter-
nas, da vida dos alunos. A preocupação com a 
educação integral ganha terreno a partir do iní-
cio do século XX, destacando-se, entre outras, 
as atividades relativas às associações escolares 
e outras formas de ação coletiva de iniciativa 
estudantil (caixas escolares; sessões culturais; 
visitas de estudo e excursões; jornais escolares; 
campeonatos desportivos; grupos corais, de te-
atro etc.), extintas em 1942, e as atividades ex-
tracurriculares de participação obrigatória pro-
movidas pela Mocidade Portuguesa e Mocidade 
Portuguesa Feminina, que vieram substituir as 
organizações autônomas geridas pelos alunos 
(BARROSO, 1995). 

O confinamento social produzido pelos 
mecanismos de recrutamento das escolas de 
elite, assim como a capacidade de penetração 
simbólico-ideológica, contribuíram para uma 
relativa homogeneização desses grupos e 
construção de redes sociais intraelites, forjadas 
numa socialização contínua e prolongada numa 
fase marcante do desenvolvimento de qualquer 
indivíduo. Essa rede de relações, assim como 
a interiorização profunda de um conjunto de 
códigos comuns, persiste e opera para lá da 
vida escolar (BOURDIEU, 1989).

c)  A primazia de certas universidades (públicas) 
e áreas de formação

Todos os ministros da Educação, desde 
1974, eram detentores de uma licenciatura e a 
maioria contava com estudos de mestrado e/ou 
doutorado, quando exerceram o cargo (Quadro 
3). Quando olhamos para o perfil escolar da 
globalidade dos ministros entre 1976-1999, 
menos de um terço tinha mestrado ou doutorado 
(ALMEIDA; PINTO, 2006), quando na população 
aqui analisada esse é o perfil dominante.

Além disso, exceto no período 
revolucionário, em que quatro militares 
ocuparam o cargo de ministro de Educação, 
a larga maioria (17) permaneceu ligada 
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às universidades, sendo a docência e/ou a 
investigação uma das suas principais ocupações 
laborais, ao longo da vida. Alguns foram 
inclusive reitores das respectivas instituições 
(3), antes da sua integração no governo. Fica 
patente que a legitimidade do governo educativo 
não dispensa a preservação da forma piramidal 
(simbólica) do sistema educativo, encontrando-
-se no topo a academia e conferindo um lugar 
subordinado ao ensino orientado para a prática, 
dos institutos politécnicos e das escolas técnicas.  

Apenas algumas universidades 
estão presentes e, dentro delas, certas áreas 
disciplinares. Com relação à licenciatura, 
podemos observar uma clara prevalência das 
licenciaturas em universidades públicas (26), em 
particular, da Universidade Técnica de Lisboa (9) – 
e, dentro desta, do Instituto Superior Técnico 
(IST) (6) – tão mais surpreendente quando 
não existe, nessa instituição, investigação 
ou docência na área da educação. Assim, dez 
ministros foram licenciados em Engenharia, 

com alguma primazia para a engenharia química 
(4), número ao qual devemos acrescentar três 
que se licenciaram em ciências físico-químicas 
e um em farmácia. Uma nota evidente a fazer 
é a ruptura drástica com o perfil de formação 
dos ministros da Educação durante o Estado 
Novo (BRAGA, 2010), em que a frequência 
das Faculdades de Direito das Universidades 
de Coimbra e de Lisboa era predominante, 
assemelhando-se às grandes écoles francesas, 
pela importância que revelavam nos processos 
de recrutamento da elite política (BOURDIEU, 
1989; PINTO, 2000). 

É possível identificar três períodos: 
um primeiro em que se alternaram militares e 
filósofos-historiadores (1974-78), um segundo 
quase totalmente dominado por engenheiros 
(1978-1999), aspecto que vai ao encontro 
ao seu aumento entre a generalidade dos 
titulares ao cargo de ministro e, finalmente, 
um terceiro com formações mais diversas, mas 
com vantagem para economistas e sociólogos, 

Quadro 3 – Trajetos acadêmicos dos ministros da Educação (1974-2013)

Escolaridade
Doutoramento 17
Mestrado 7
Licenciatura 3

Estabelecimentos de ensino frequentados na 
licenciatura

Instituto Superior Técnico - UTL 6
Instituto Superior de Economia e Gestão (Ex-ISCEF) – UTL 3

Faculdade de Letras – UL 3

Faculdade de Ciências – UC 3

Faculdade de Direito – UL 2

Instituto Superior de Engenharia do Porto 2
Outros 7

Área de formação da licenciatura

Engenharias (Química, Civil, Mecânica, Hidráulica) 10
Ciências Fisico-Químicas 3

Farmácia 1

Ciências Histórico-filosóficas / Filosofia / História 4

Economia 4

Ciências Jurídicas / Direito 3

Sociologia 1
Militar 1

Estabelecimentos de ensino frequentados no 
mestrado/ doutoramento

Estabelecimentos de ensino internacionais 11
Universidade Nova de Lisboa 3

Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa 2

Instituto Superior de Engenharia do Porto 2
Outros estabelecimentos de ensino nacionais 3

Fonte: Biogramas dos Ministros da Educação 1974-2013.
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sendo que, no caso dos primeiros, corresponde 
a uma dinâmica transversal a diferentes pastas 
ministeriais (ALMEIDA; PINTO, 2006).

Com relação às pós-graduações, 
sente-se uma presença maior de instituições 
internacionais (11 em 21): francesas, nos anos 
1970, inglesas e norte-americanas desde os anos 
1980. Apesar de alguns dos ministros terem 
experiência de trabalho no domínio educativo 
antes da entrada no cargo, nenhum dos 27 foi 
licenciado em educação ou pedagogia e apenas 
dois realizaram pós-graduações na área.

Com paralelismos ao observado 
por Bourdieu (1989 e 2005), na França, 
a nomeação para o cargo de ministro da 
Educação parece ser favorecida por uma longa 
socialização em certas escolas (públicas), do 
ensino secundário e superior, produtoras de 
redes, disposições e capitais distintivos. O 
IST é um caso paradigmático. Sendo mais 
recentes e menos reconhecidas (ou mesmo um 
handicap) as formações em educação e em 
administração pública, nos círculos de poder, 
ganhou preponderância a formação em letras, 
no período revolucionário, em engenharia, 
nas últimas duas décadas do século XX e, 
mais recentemente, em economia e sociologia. 
Refletindo mudanças nas relações de poder entre 
áreas do saber, em particular, sobre o campo 
educativo, e mantendo as ciências da educação 
numa posição subalterna, essas flutuações não 
deixam de corresponder a diferentes estratégias 
das elites para o governo da educação (e, 
em particular, dos professores). A tendência 
internacional (POPKEWITZ, 1991; ALMEIDA, 
2008) tem identificado, grosso modo, uma 
sequência de períodos de orientação humanista, 
tecnocrática e economicista. 

Além disso, a frequência dos estudos 
de pós-graduação no estrangeiro mostra 
como esses constituem capitais importantes 
no seio de estratégias de internacionalização, 
cosmopolitismo e isomorfismo institucional 
que marcaram as políticas educativas, nas 
décadas mais recentes (POPKEWITZ, 1991; 
2008; NÓVOA, 2000; DALE, 2004; TEODORO; 

ANÍBAL, 2007). A própria transferência de 
uma esfera de influência francófona para 
outra anglo-saxônica é representativa das 
metamorfoses nas relações (globais) de poder, 
entre os campos político e educativo, tanto 
mais que é concomitante com um processo de 
aprofundamento da integração europeia, no qual 
seria de esperar um maior peso dos sistemas do 
centro do continente, mas não tanto do Reino 
Unido e, menos ainda, dos Estados Unidos. O 
trabalho recente de Bittencourt (2009) mostra 
como a formação pós-graduada em certas 
instituições internacionais, particularmente 
influentes em certas épocas e regiões, pode 
ser decisiva no acesso a lugares de topo no 
governo educativo, sobretudo em países da 
periferia do sistema-mundo, conferindo uma 
legitimidade (interna e externa) que resulta 
tanto da socialização como da rede de relações 
em que se integram os agentes e dos recursos 
que podem daí advir.

d) A preponderância dos centro-direita e dos 
independentes

Oito dos ministros estavam filiados ao 
Partido Social Democrata (PSD), cinco ao Partido 
Socialista (PS), sendo os demais considerados 
independentes, por não assumirem o seu vínculo 
partidário ou por não ser conhecida a sua 
participação em cargos ou militância partidária, 
à época (Quadro 4). Essa primazia do PSD 
(partido habitualmente situado no centro-direita 
do espectro político-ideológico) explica-se não 
apenas por ser o partido que, entre 1974 e 2012, 
mais tempo esteve no governo mas também 
porque nas coligações governamentais, quer 
com o PS quer com o CDS-PP, fez prevalecer o 
seu domínio sobre a educação. 

Em todo o caso, não deixa de ser 
significativo o número de independentes 
a ocuparem o cargo (14), a larga maioria 
com uma posição dominante no mundo 
universitário, refletindo uma estratégia de 
amenizar a tensão entre elites e massas ou, 
com mais rigor, entre elite político-econômica, 
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elite cultural-intelectual e classe profissional 
(professores), através da nomeação de 
ministros como mediadores, com uma posição 
reconhecida nos três campos e dominando 
as suas diferentes estruturas, lógicas e 

linguagens. Os engenheiros do IST parecem 
ter ocupado esse lugar, pelo menos, durante os 
anos 1980 e 1990, associados a uma política de 
tônica modernizadora e tecnocrática (ALVES; 
CANÁRIO, 2004).

Quadro 4 – Duração dos mandatos dos ministros da Educação, segundo filiação partidária, duração dos governos e orientação 
político-ideológica (1974-2011)*

N.º dias Nº de anos

Total Média
< =1 ano

(<365 dias)
1 a 3 anos

(366-1095 dias)
> 3 anos

(>1095 dias)
Total

Filiação partidária do titular do cargo
de ministro

PSD 5037 630 25 (2) 75 (6) - 100 (8)

PS 3119 624 60 (3) 20 (1) 20 (1) 100 (5)

“Independentes” 5393 415 76,9 (10) 7,7(1) 15,4 (2) 100 (13)

Total 13549 521 57,7 (15) 30,8 (8) 11,5 (3) 100 (26)

Orientações político-ideológicas dos 
partidos no governo** (1974-2011) 

Centro-Direita 5967 746 25 (2) 50 (4) 25 (2) 100 (8)

Centro-Esquerda 5192 1038 20 (1) 40 (2) 40 (2) 100 (5)

Esquerda 799 133 100 (6) - - 100 (6)

Heterogêneo 1591 318 80 (4) 20 (1) - 100 (5)

Total 13549 565 54 (13) 29 (7) 17 (4) 100 (24)

Fonte: Biogramas dos Ministros da Educação 1974-2013.

* Neste cálculo, foram apenas considerados os mandatos dos dezoito primeiros governos constitucionais, uma vez que o décimo nono ainda se encontrava 

em funções à data do encerramento do artigo.

** Neste caso, foi tida em conta a duração dos governos e não dos mandatos dos ministros da Educação.

O elevado número de independentes e a 
pouca expressão dos parlamentares ou dirigentes 
partidários no recrutamento ministerial é 
um traço transversal ao governo português 
desde 1974, independentemente do tipo de 
governo (maioria absoluta, relativa, coligações, 
iniciativa presidencial etc.) e da sua orientação 
ideológica. Essa característica contrasta com 
outros países europeus. Pinto e Almeida (2009) 
avançam algumas hipóteses interligadas 
para a explicação dessa peculiaridade. Vários 
desses ministros, antes de ocuparem o cargo, 
trabalharam em gabinetes ministeriais ou em 
funções de dirigentes da administração pública, 
pelo que lhes é reconhecida legitimidade 
técnica e pericial, recurso importante face à 
complexidade introduzida pelo envolvimento 
nas estruturas internacionais. Segundo os 
mesmos autores, quando existem remodelações 
do governo, os ministros independentes tendem 

a ser mantidos. Outro fator avançado prende- 
-se com a necessidade de abertura sentida pelos 
partidos dada a fraca penetração na sociedade 
civil e o afastamento da vida partidária de 
muitos profissionais de topo ou altamente 
qualificados. Um terceiro fator prende-se 
com a crescente personalização da política 
eleitoral e a presidencialização dos governos 
nas democracias modernas, o que contribui 
para uma concentração de poder e aumento da 
autonomia dos primeiros-ministros em vários 
aspectos, designadamente na escolha dos 
titulares para os cargos ministeriais.

Essas hipóteses encontram reforço 
quando analisamos o perfil dos ministros da 
Educação dos últimos 40 anos. É interessante 
notar como a trajetória dos independentes, em 
geral, inclui uma larga experiência (de gestão) 
em universidades e/ou na administração públi-
ca, mas reduzida (ou nula) nos ensinos básico e 
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secundário (somente dois) ou em organizações 
(profissionais e da sociedade civil) dedicadas 
à educação. Nesse sentido, poderão estar mais 
à vontade para mediar as relações entre elites 
político-econômica e cultural-intelectual, mas 
dificilmente a relação entre essas e os agentes 
escolares, em particular, aqueles que se inte-
gram no ensino básico e secundário. É provável 
que esse traço contribua para que a classe do-
cente sinta frequentemente que, em vez de uma 
mediação, os ministros da Educação represen-
tam políticas de imposição, por parte das elites, 
o que tem reforçado a contestação e, logo, a 
volatilidade do cargo.

e) O fluxo incessante entre universidades, 
administração pública, fundações e empresas

Analisando as ocupações socioprofis-
sionais ao longo da vida, é possível constatar 
que a maioria dos ministros da Educação não 
revela uma carreira política longa, entendendo 
a política representativa no seu sentido estrito 
(cargos de governação, em parlamentos, autar-
quias ou direção de partidos). Como se referiu, 
muitos deles apresentam-se, profissionalmente, 
como docentes universitários, sendo, aliás, esse 
o perfil dominante do recrutamento ministerial 
(ALMEIDA; PINTO, 2006). Todavia, observando 
com mais detalhe, quase todos ocuparam car-
gos de gestão e administração, em diferentes 
organismos públicos e privados, para além dos 
nove que exerceram, antes e/ou depois da pas-
sagem por esse ministério, funções governati-
vas em outros ministérios. 

Em termos da trajetória anterior, além 
da já referida experiência na direção de 
(certas) faculdades e universidades, é possível 
identificar duas organizações centrais na 
formação de vários ministros da Educação. Por 
um lado, alguns dos titulares dessa pasta no 
período democrático colaboraram, durante os 
anos finais do Estado Novo, com o Grupo de 
Avaliação e Planeamento da Ação Educativa 
(GEPAE) do então Ministério da Educação 
Nacional. Se bem que esse grupo defendeu 

um conjunto de reformas progressistas para 
a educação portuguesa, enfrentando as alas 
mais conservadoras, não deixou de participar 
no regime autoritário imposto pelo Estado 
Novo (ABRANTES, 2008). A presença desse 
grupo dá razão à tese, referida anteriormente, 
do desprendimento como modelo de transição 
para a democracia (GILL, 2000). Por outro 
lado, alguns desempenharam funções na 
Fundação Calouste Gulbenkian. Sendo uma 
organização privada sem fins lucrativos, 
dedicada a diferentes áreas, tem tido um 
papel importante na estruturação do campo 
educativo, financiando programas, projetos 
e investigadores. Nesse sentido, a sua 
participação encontra-se próxima do modelo 
de democracia orgânica, observado noutros 
países europeus e nos Estados Unidos, em que 
os partidos buscam apoio e legitimidade em 
poderosas organizações não governamentais, 
pela sua estabilidade, (relativa) neutralidade, 
capital técnico e relações externas (BURNS; 
CARSON, 2002; SAVAGE; WILLIAMS, 2008).

Além disso, a passagem pelo cargo tem 
um impacto nas carreiras profissionais. Como 
já mencionado, antes de serem nomeados 
ministros, muitos ocuparam posições técnicas 
ou de direção em organismos públicos. Depois 
de exercer funções dentro do governo, vários 
desses atores tornaram-se administradores de 
fundações e empresas, tanto públicas como 
privadas. Essa transição representa não apenas a 
ascensão de um novo grupo social na sociedade 
portuguesa, com uma capacidade enorme de 
concentração de poderes materiais e simbólicos 
(os administradores), associada a uma diluição 
das fronteiras entre o setor público e privado, 
mas também o peso das funções de governo 
enquanto porta de acesso de uma fração 
favorecida dos técnicos superiores e quadros 
dirigentes a esse grupo, devido ao capital público 
acumulado, como, aliás, descrevem Costa et al. 
(2010). Abre-se, dessa forma, caminho a novas 
estratégias de concentração de poder, através 
dos laços estreitos entre as elites política e 
econômica, nacional e internacional.
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Notas conclusivas

A análise dos perfis e trajetórias dos 
ministros da Educação de Portugal, desde a 
revolução de 1974, permitiu-nos encontrar 
certos padrões com relação ao sexo, à idade, 
à origem territorial, às escolas e áreas de 
formação, bem como às ocupações profissionais. 
Se, em traços largos, esses padrões confirmam 
as teorias existentes sobre os critérios restritos 
na formação e seleção das elites políticas (a 
“nobreza de estado”), o campo da educação 
em Portugal apresenta especificidades. É 
significativa a preponderância de figuras que se 
apresentam como “independentes”, circulando 
entre o mundo universitário e a administração 
(pública e privada), especializados nas áreas de 
engenharia e, mais recentemente, de economia, 
mas com escassa formação em educação (ou 
pedagogia) e reduzida experiência de trabalho 
com os níveis de ensino básico e secundário. 

Ao longo da coleta de dados, verificaram-
se dificuldades em obter informação comparável 
a respeito dos 27 ministros, sobretudo porque 
o volume, o tipo de informação disponível e o 
seu nível de detalhe variam muito entre casos, 
mesmo tratando-se de fontes de informação 
públicas que, à partida, deveriam estabelecer 
critérios homogêneos na recolha de informação. 
Constituindo uma limitante do refinamento da 
análise, essa constatação não deixa de ser um 
resultado relevante da pesquisa, indiciando 
processos recorrentes de ocultação identitária 
que permitem estratégias flexíveis e sofisticadas 
de reconstrução dos “modos de apresentação do 
eu” (GOFFMAN, 1993), consoante os contextos 
e conjunturas. Existem duas dimensões em 
que a ocultação é sobejamente visível: as 

origens sociais dos titulares do cargo e o seu 
envolvimento político-partidário. Esta última 
permite, aliás, a construção social dessa figura 
sui generis do independente, mascarando a sua 
atuação propriamente política sob um perfil de 
legitimidade técnica e, em particular, as suas 
relações longas e de dependência (mesmo que 
informais) com círculos de poder, de aspecto 
mais ou menos partidário.

Várias questões ficam por responder 
e podem alimentar futuras explorações. Uma 
delas tem precisamente a ver com os lugares 
de classe dos pais e avós. Outra, com as 
relações que estabelecem esses atores com os 
partidos políticos e com outras redes de poder. 
Alargando o alcance da análise, será importante 
observar o perfil e trajetória de outros titulares 
importantes de cargos do governo educativo, 
como é o caso dos secretários de estado, dos 
diretores-gerais e dos diretores regionais. Será 
também interessante comparar com os perfis 
e trajetórias dos governantes educativos em 
outros países, de modo a observar tendências 
internacionais e singularidades portuguesas.

Não negamos que, entre as atribuições 
de ministro, nas democracias liberais contempo-
râneas, tendem a prevalecer frequentemente as 
suas dimensões de representação e de mediação, 
ante um vasto leque de grupos de interesse, sen-
do variável o seu peso efetivo na definição das 
políticas educativas. Em todo o caso, na medida 
em que essa representação e mediação também 
dificilmente são imparciais, o conhecimento a 
respeito do perfil e da trajetória dos ministros 
não deixa de ser relevante para a compreensão 
das orientações políticas que têm regido o campo 
educativo e, num nível mais profundo, das rela-
ções de forças que o têm estruturado.
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Breve história do ensino superior brasileiro e da 
formação de professores para a escola secundáriaI

Núria Hanglei CaceteII

Resumo

O artigo trata da evolução do ensino superior brasileiro e sua 
relação com os modelos de formação de professores para a escola 
secundária, ou seja, as séries finais do ensino fundamental e ensino 
médio. As análises concentram-se nos textos e documentos que 
abordam a genealogia da regulamentação do ensino superior, e, de 
modo particular, os cursos de formação de professores, tomando 
como base territorial de análise o estado de São Paulo. Na medida 
em que se considera a educação como um fenômeno histórico, 
destacou-se o contexto político econômico a contar de 1930, 
quando a formação de professores foi elevada a nível superior e o 
ensino expandiu-se fortemente em função do aumento sensível da 
demanda social por educação. A Faculdade de Filosofia, inspirada 
na investigação científica e, inicialmente concebida como núcleo 
integrador da nascente universidade, transmutou-se, constituindo-
-se em primeiro lócus institucional de ensino superior responsável 
pela formação de professores. Demonstraram-se a desarticulação 
da faculdade de filosofia no âmbito da universidade, que foi sendo 
substituída por outras formas de organização, e sua expansão como 
instituições isoladas de caráter privado, aqui denominada de novas 
faculdades de filosofia. Com o advento das licenciaturas curtas, 
essas instituições apresentaram um crescimento significativo, 
contribuindo com o processo de evolução do ensino superior para a 
consecução do binômio expansão/privatização.
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A brief history of Brazilian higher education and teacher 
education for secondary schoolI
 
Núria Hanglei CaceteII

Abstract

This article deals with the evolution of the Brazilian higher 
education and its relation to the models of teacher education for 
secondary school, i.e., the upper grades of primary and secondary 
education. The analyses focus on the texts and documents which 
address the genealogy of the regulation of higher education and 
in particular teacher education courses, taking the state of São 
Paulo as the territorial basis of analysis. Since this study considers 
education as a historical phenomenon, it focuses on the political 
and economic context after 1930, when teacher education was 
raised to higher education and when education grew strongly due 
to the marked increase in the demand for it. Inspired by scientific 
research and initially conceived as an integrating core of the nascent 
university, the Faculty of Philosophy transmuted itself and became 
the first institutional locus of higher education responsible for 
teacher education. The analysis demonstrated the disarticulation 
of the faculty of philosophy within the university. Other forms of 
organization gradually replaced the faculty. It also demonstrated 
the expansion of higher education as isolated private institutions, 
here called new faculties of philosophy. With the advent of short 
degrees, these institutions grew significantly, contributing to the 
process of evolution of higher education towards the achievement of 
the binomial expansion / privatization.
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A Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras

Do ponto de vista político, o período 
que se estende de 1930 aos anos de 1970 foi 
marcado pelo rompimento com a velha ordem 
oligárquica brasileira e pelo aparecimento, 
evolução e destruição do populismo. No 
confronto das forças que desejavam a 
internacionalização da economia e as que 
defendiam um desenvolvimento independente, 
teremos a vitória da primeira no âmbito da 
ruptura que se estabelece nos anos de 1960.

A partir de 1930, temos uma sociedade que 
lenta, mas progressivamente, industrializava-se 
com uma concentração cada vez mais ampla da 
população nos centros urbanos, o que contribuiu 
para a promoção de exigências cada vez maiores 
em relação à educação. Foi particularmente 
na região sudeste, sobretudo em São Paulo e 
Rio de Janeiro, onde a demanda por ensino, e 
particularmente ensino superior, foi mais sentida.

O surgimento do ensino superior no país 
deu-se inicialmente sob a forma de cadeiras 
que foram sucedidas por cursos, posteriormente 
por escolas e por faculdades de medicina, 
direito, engenharia, agronomia etc., todas 
eminentemente profissionais. Não existiam 
estudos superiores de humanidades, ciências ou 
letras. Segundo Anísio Teixeira (1989, p. 73-74),

[...] a falta de estudo superior de tipo 
acadêmico havia de tornar extremamente 
precária a formação dos professores para os 
colégios secundários [...]. Sabemos que todo 
sistema de educação, em seus diferentes níveis 
de estudos e em seus diferentes currículos e 
programas, só pode ensinar a cultura que na 
universidade ou nas escolas superiores do 
país se produzir. Não seria possível um curso 
secundário humanístico ou científico sem 
que a universidade ou as escolas superiores 
tivessem estudos humanísticos ou científicos 
avançados. Como só teve o Brasil, no nível 
superior, escolas profissionais de saber 
aplicado, o seu ensino secundário acadêmico 

de humanidades e ciências teria de ser 
inevitavelmente precário e deficiente, como 
sempre foi durante essa longa experiência de 
ausência da universidade ou das respectivas 
escolas superiores para licenciar os docentes.

Essa situação começou a mudar. O 
governo provisório de Getúlio Vargas criou, 
entre outros, o Ministério da Educação e Saúde 
Pública, cujo primeiro ministro, Francisco 
Campos, por meio de uma série de decretos, 
instituiu a chamada Reforma Francisco 
Campos, fruto da Revolução de 1930 e de um 
conjunto de interesses que assumiram o poder 
naquele momento. Entre esses decretos, esteve 
o de número 19.851, de 11 de abril de 1931 – 
Estatutos das universidades brasileiras – que, ao 
dispor sobre a organização do ensino superior 
instituindo o regime universitário, elevava para 
o nível superior a formação de professores 
secundários. Por esse decreto o ensino superior 
deveria ser ministrado na universidade a partir 
da criação de uma Faculdade de Educação 
Ciências e Letras, onde deveriam ser formados 
os professores secundários. Do ponto de vista da 
organização do sistema, a reforma previa duas 
situações: o sistema universitário oficial, mantido 
pelo governo federal ou estadual, ou livre, 
mantido por particulares, e o instituto isolado.

Para Francisco Campos, “O ensino no 
Brasil é um ensino sem professores, isto é, em que 
os professores criam a si mesmos, e toda a nossa 
cultura é puramente autodidata” (Exposição de 
motivos do ministro Francisco Campos sobre a 
reforma do ensino superior, Diário Oficial, de 15 
de abril de 1932, apud FÁVERO, 2000). Assim, a 
Faculdade de Educação Ciências e Letras deveria 
ter um caráter especial e misto e ser, antes de 
tudo e eminentemente, um Instituto de Educação. 

A Faculdade de Educação Ciências e 
Letras assim concebida tinha como principal 
função a formação de professores para a escola 
secundária, sendo compatível com a produção 
do conhecimento e a prática da pesquisa. Essa 
dupla função, segundo Newton Sucupira (1969, 
p. 261), se justificava: 
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[...] em face de uma tradição de ensino supe-
rior profissional onde prevalecia a ideia de 
que a toda escola superior profissional de-
veria corresponder sempre uma especialida-
de técnica objetivável em termos de profis-
são liberal, seria prematura a criação de uma 
faculdade unicamente destinada à pesquisa 
científica pura.

A Faculdade de Educação Ciências e 
Letras idealizada por Francisco Campos não 
chegou a ser instalada. O nome adotado para 
as novas instituições, que, entre outras, teria a 
função de preparar professores para o ensino 
secundário, seria o de faculdades de filosofia ou 
faculdades de filosofia ciências e letras.

Essas faculdades, que historicamente 
se constituíram como lócus de formação dos 
professores secundários no Brasil, têm suas 
origens, segundo Sucupira (1969, p. 265), na 
Faculdade de Artes da Universidade Medieval:

Concebida como instituto universitário 
que engloba o conjunto das ciências e as 
humanidades, centro da pesquisa científica 
pura e dos altos estudos, surge com a 
Universidade de Berlim criada em 1810, 
sob a inspiração de Wilhelm von Humboldt. 

A faculdade de filosofia seria então uma 
espécie de escola preparatória para as faculdades 
de teologia, direito e medicina, fundamentada na 
concepção do saber do idealismo pós-kantiano 
e no neo-humanismo alemão, que idealizava a 
formação humanista. Assim, concebia-se que:

[...] a mais alta e autêntica forma da ci-
ência é a filosofia [...]. A filosofia idea-
lista da formação implica a unidade da 
filosofia e da ciência [...]. A imagem ide-
al do acadêmico é o homem total har-
moniosamente formado. A preparação 
acadêmica profissional significa menos 
a aquisição de conhecimentos especia-
lizados do que a capacitação para a ta-
refa de liderança cultural e espiritual. 

Esta formação, por sua vez, era funda-
mentalmente humanista no sentido das 
humanidades clássicas, remontando ao 
ideal helênico da Paideia. Daí a impor-
tância que assumem os estudos clássi-
cos na Faculdade de Filosofia [...]. Esta, 
como tal se fechava ao mundo das pro-
fissões técnicas e oferecia tão somente a 
preparação científica para as profissões 
liberais. (SUCUPIRA, 1969, p. 265)

Inicialmente, duas seriam as principais 
funções dessa faculdade: a formação geral, que 
deveria ser ampla e aprofundada, e a formação 
para a pesquisa científica. Uma terceira função 
lhe foi atribuída posteriormente: a formação 
científica do professor da escola secundária. 
Na verdade, pouco ficou da ideia original 
que determinou a criação das faculdades de 
filosofia na Europa e que serviu de referência 
na organização do sistema universitário em 
outros países, inclusive no Brasil: 

A própria filosofia considerada como 
princípio da integração do saber universal 
acabará sendo, também, uma especialização. 
Subsistirá da idéia humboldtiana da Faculdade 
de Filosofia a unidade do ensino e da pesquisa 
apanágio da universidade alemã, tornada o 
grande centro criador da ciência do século 
passado. (SUCUPIRA, 1969, p. 267-268).

A Reforma Francisco Campos para o 
ensino superior se aproximava desse modelo 
alemão de universidade e significou, para a 
época, uma tentativa de dar organicidade e 
um caráter de universalidade ao incipiente 
ensino superior brasileiro. O ideal da pesquisa 
científica pura em um sistema tradicionalmente 
profissionalizante e a introdução dos estudos 
pedagógicos como condição para a formação de 
professores para a escola secundária em nível 
superior configuravam o ineditismo da reforma, 
que, entretanto, não se concretizou. Assim, a 
ideia de uma unidade universitária especialmente 
voltada à formação pedagógica não se efetivou.
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As condições necessárias para que se 
realizassem, ainda que de forma aproximada, os 
ideais da Reforma Francisco Campos vão ocorrer 
em São Paulo com a criação da Universidade de 
São Paulo, em 1934. 

Em 25 de janeiro de 1934, o Decreto 
6.284 instituiu a Universidade de São Paulo, 
cuja história de criação envolve negociações 
e conflitos relacionados à resistência da 
elite paulista ao governo central no Rio 
de Janeiro. Segundo Cardoso (1982), a 
criação da Universidade de São Paulo não 
se configura propriamente como resultado 
de iniciativas educacionais renovadoras, 
mas como produto de um projeto político e 
ideológico. A universidade se implanta com 
uma clara missão: formar as elites intelectuais 
e dirigentes do país.

Apenas três seções foram previstas na 
Faculdade de Filosofia (e não de Educação) 
Ciências e Letras: Filosofia, Ciências e Letras. 
Os estudos de educação, ou uma Seção de 
Educação, não foram contemplados. Interessada 
na integração das escolas e no cultivo de estudos 
não profissionais, a Faculdade de Filosofia 
Ciências e Letras, assim concebida de princípio, 
negou a formação de professores no seu quadro. 
Entretanto, por razões de força puramente 
conjunturais, o curso de formação de professores 
secundários do Instituto de Educação de São 
Paulo foi incorporado à universidade:

[...] em 1931, o Estatuto das Universidades 
Brasileiras elevara a nível superior a 
formação do professor secundário e meses 
antes da publicação do decreto de fundação 
da Universidade de São Paulo, criara-se, 
no Instituto de Educação de São Paulo, um 
curso para a formação de tal professor – 
o que o colocou, como de ensino superior 
(e só a ele no Instituto), no âmbito da 
Universidade quando, em 1934, ela mesma 
é fundada. (FÉTIZON, 1984, p. 130)

A formação de professores para 
o magistério secundário encontrava-se, 

até 1930, marginalizada, em função das 
características da então escola secundária 
em número bastante restrito, em sua maioria 
privada e de caráter propedêutico: 

A escola secundária está longe de ser, na 
época, considerada como formativa [...] 
surge, historicamente, como um desdobra-
mento da escola superior – instância pro-
pedêutica em que se transformam as artes 
liberais quando se estruturam nas univer-
sidades medievais, os três primeiros cursos 
profissionais, considerados propriamente 
“superiores” e “especializados”: Direito, 
Medicina e Teologia. Assim, a escola média 
vem atavicamente, voltada para o ensino 
superior como sua instância preparatória, 
condição que, no caso brasileiro, explica, 
parcialmente, sua tardia organização no 
sistema público. (FÉTIZON, 1984, p. 141)

As faculdades de filosofia ciência e 
letras foram criadas no Brasil sem referências, 
pois faltaram modelos para esse tipo de 
ensino, em função da tradição no país de 
escolas profissionais isoladas. Fundada como 
centro de alto saber, a nova instituição surgiu 
marcada pela missão estrangeira de professores 
responsáveis pela docência e pesquisa. Nesse 
sentido, as faculdades de filosofia acabaram 
por desempenhar papel importante no ensino 
superior brasileiro. Entretanto, para Teixeira 
(1969), essa experiência se frustrou, salvo o 
caso das duas maiores, a do Rio e a de São 
Paulo, as quais se multiplicaram muito mais:

[...] como escolas normais de professor 
secundário do que como Faculdades de 
Filosofia, Ciências e Letras [...]. Depois 
dessas duas tentativas de implantação 
da universidade moderna, entre nós, 
voltamos à linha de menor resistência 
da simples criação de novas escolas, 
guardando o molde antigo de isolamento, 
autossuficiência e independência de cada 
escola. (TEIXEIRA, 1969, p. 46)
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A transmutação da faculdade de filosofia 
de centro de altos estudos de caráter universal 
para escolas profissionais especializadas, no 
caso, na formação de profissionais para o 
magistério secundário, é resultado, segundo 
Fernandes (1962), de uma tradição cultural e 
de uma mentalidade acadêmica que impediu 
que as faculdades de filosofia operassem como 
centro básico de ensino universitário comum. 
Tais escolas foram sendo assimiladas pelo 
padrão brasileiro de escola superior isolada e 
especializada, cuja redefinição serviu de base 
para a sua degradação progressiva. Entendidas 
como meros equivalentes das demais escolas 
superiores, a criação das faculdades de filosofia 
“deixou de ser um empreendimento complexo, 
arriscado e difícil” (FERNANDES, 1962, p. 
230). Concorreram para esse “processo de 
empobrecimento funcional” outras influências 
como a falta de professores qualificados, a 
má utilização de recursos financeiros e os 
“interesses extrapedagógicos na expansão 
da rede de faculdades de filosofia privadas” 
(FERNANDES, 1962, p. 230).

A expansão do ensino superior brasileiro 
deu-se muito mais pela multiplicação de escolas 
que pela ampliação das já existentes. As faculdades 
de filosofia, embora previstas originalmente como 
núcleo central da universidade, acabaram por se 
multiplicar, isoladamente, acompanhando a tradição 
do ensino superior brasileiro de escolas profissionais 
isoladas, respondendo à pressão por ensino superior 
de uma sociedade em processo de mudança, com 
crescente aspiração a esse nível de ensino. 

Essa demanda foi altamente explorada 
pela nova classe média urbana em formação. 
Inicialmente, foi uma demanda pela ampliação 
do ensino público secundário, criando, 
consequentemente, condições para pressão no 
nível subsequente, ou seja, o superior. Essa 
pressão traduzia-se pela procura de novos 
cursos, particularmente os das faculdades de 
filosofia. Em 1954, a Campanha Nacional de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
apontava que essas instituições contavam 
com o maior número de estabelecimentos no 

país (40) e o número de alunos (10.816) só era 
suplantado pelo dos cursos de direito (17.854) 
(ALMEIDA JÚNIOR, 1956).

É nessa época que se consolida o ensino 
superior privado no país, sendo que as instituições 
isoladas privadas mais antigas do período 1945-
1961 datam de 1951 (SAMPAIO, 2000). Entre 1955 
a 1960, os cursos fundantes dessas instituições 
são basicamente voltados para a formação de 
professores secundários por meio da criação de 
faculdades de filosofia, ciências e letras:

A decisão de expandir-se mediante a 
criação de cursos voltados para a formação 
de professores não é aleatória e responde 
à confluência de três fatores. Primeiro, 
a vigência de uma legislação, a de 1931, 
cuja concepção de universidade se baseava 
na existência de um núcleo de Filosofia, 
Ciências e Letras em torno do qual seriam 
organizadas as demais escolas de formação 
para profissões liberais. Segundo, a 
existência de clientela motivada pelas 
novas oportunidades de acesso ao ensino 
superior e de carreira no magistério; ou 
seja, a relativa ampliação da rede de ensino 
público médio, nos anos 50, funcionou 
nas duas pontas do sistema: de um lado, 
aumentou a demanda por ensino superior 
e, de outro, alimentou o próprio mercado 
ocupacional para os egressos dos cursos 
de Filosofia, Ciências e Letras. Por fim, a 
estratégia das próprias instituições para se 
expandirem sem dispor de muitos recursos 
financeiros; esses cursos, em geral, tendem, 
até hoje, a funcionar baseados em recursos 
humanos. (SAMPAIO, 2000, p. 51-52)

O que queremos ressaltar é que a 
estratégia das instituições privadas de se 
expandirem pela via das faculdades de filosofia 
só foi possível frente às condições que já vinham 
se estabelecendo no processo de expansão do 
ensino superior, caracterizado pela multiplicação 
de escolas. Esse processo, entretanto, não se deu 
em todas as áreas ou cursos dada a resistência 
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de certas corporações profissionais à ampliação 
de matrículas e escolas (como, por exemplo, 
em medicina). A ampliação ocorreu em áreas 
de menor resistência e seguindo a lógica de 
implantação de cursos a custos baixos. Por essa 
razão, as faculdades de filosofia apresentavam-
-se como alternativa à expansão. 

Em 1957, dos 28 cursos de formação de 
professores secundários no país, ministrados 
em faculdades de filosofia ciências e letras, 21 
eram em instituições particulares. Dos 1.991 
alunos matriculados nesses cursos, 1.401 estu-
davam em instituições particulares. A maioria 
dessas instituições era, até aquele momento, 
fundamentalmente católica (IBGE, 1957).

No período analisado, os cursos de 
formação de professores em faculdades de 
filosofia realizavam-se, predominantemente, 
em universidades. Em 1957, dos 28 cursos 
existentes, 15 eram em universidades e 13 em 
instituições isoladas. Essa situação mudou no 
início de 1960, com a expansão das faculdades 
de filosofia sob a forma de estabelecimentos 
isolados privados não confessionais.

As faculdades de filosofia não consegui-
ram cumprir adequadamente seus objetivos ini-
ciais fundadores e tampouco se constituir como 
escolas de formação consistente de professores. 
A existência das faculdades de filosofia, como 
instituições voltadas à formação do professor 
para a escola secundária, instituindo um mo-
delo de referência para essa formação está, a 
nosso ver, intimamente relacionada às caracte-
rísticas assumidas pelo crescimento do sistema 
de ensino superior no Brasil.

Das originais faculdades de 
filosofia, ciências e letras à 
faculdade de educação

A partir dos anos de 1960, houve a ruptura 
do pacto populista que se constituía dentro de 
uma ordem de interesses diferenciados, como 
forma de representação dos setores populares. 
O regime estabelecido pós 1964 consolidou a 
hegemonia do grande capital, consubstanciada 

na aliança entre o empresariado, os tecnocratas e 
os militares, na gestão de um modelo econômico 
concentrador de renda e progressivamente 
internacionalizado.

A educação, nos marcos do regime 
autoritário, tinha papel estratégico no processo de 
reorientação da política e da economia brasileira. 
O governo militar promoveu uma ampla reforma 
educacional, atingindo os diferentes níveis do 
sistema com o objetivo de adequar a educação 
às necessidades do desenvolvimento. 

No início dos anos 1960, já se 
prenunciavam as mudanças significativas que 
iriam ocorrer no âmbito do ensino superior e, 
particularmente, no que diz respeito ao rumo 
que tomariam as faculdades de filosofia.

Com a aprovação da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB) nº 4.024, 
promulgada em 20 de dezembro de 1961, 
após um longo período de debates nos órgãos 
legislativos, não mais se exigia a presença 
obrigatória de uma faculdade de filosofia para 
a constituição de universidades.

O desprestígio das faculdades de filosofia 
se acentuava e eram muitas as críticas que diziam 
respeito, entre outras, à sua função integradora. 
Nesse sentido, a exigência que constava do 
projeto da LDB, aprovada em dezembro de 1961, 
de que, no conjunto universitário, houvesse 
obrigatoriamente uma faculdade de filosofia, 
ciências e letras foi vetada e assim justificada: 

A rede nacional de ensino superior conta 
já com mais de 70 faculdades de filosofia, 
que vêm exercendo, salvo raras exceções, 
exclusivamente a função de formar profes-
sores de grau médio. Nessas circunstâncias, 
a exigência de que toda universidade man-
tenha uma dessas faculdades torna-se des-
necessária. Acresce que as funções de ór-
gão integrador que se deseja atribuir a tais 
faculdades também podem ser exercidas 
por outros órgãos, tais como os institutos 
centrais que já vêm sendo estruturados em 
algumas universidades federais. (BRASIL, 
1961 apud CARNEIRO, 1968, p. 331-332)
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A formação de professores para a escola 
secundária, entretanto, continuaria a ser realizada 
nas faculdades de filosofia, ciências e letras, 
conforme o Artigo 59, dessa mesma Lei, o que 
justifica a sua contínua expansão nesse período. 
Contudo, no âmbito das universidades, as 
faculdades de filosofia foram progressivamente 
substituídas por outras formas de organização. 
No início dos anos 60, a Universidade de 
Brasília substituiu a faculdade de filosofia pelos 
institutos centrais de ensino básico, criando a 
Faculdade de Educação, que passou a assumir 
a formação pedagógica dos professores. As 
universidades federais foram posteriormente 
adotando essa solução em sua reestruturação, por 
meio dos Decretos-leis nº 53/66 e 252/67, que, 
posteriormente, também foi incorporada pela Lei 
da Reforma Universitária 5.540/68.

Assim, os princípios que nortearam o 
estabelecimento das faculdades de filosofia 
foram sendo revistos, promovendo uma 
mudança no caráter dessas instituições:

Não cremos que nesta altura da evolução 
de nosso sistema universitário pudéssemos, 
ainda, recuperar o papel de integração que 
estaria reservado à faculdade de filosofia, 
mesmo que retirássemos de seu âmbito o 
setor pedagógico, conservando-lhe apenas as 
duas funções de realizar a pesquisa e formar 
“trabalhadores intelectuais especializados” e 
dotando-a de uma organização mais plástica 
e funcional. Assim pensaram os idealizadores 
da Universidade de Brasília ao substituir 
a faculdade de filosofia pelo conjunto de 
institutos centrais. [...] O projeto de reforma 
da Universidade de São Paulo, onde a 
Faculdade de Filosofia foi uma experiência 
bem sucedida do ponto de vista da pesquisa, 
propõe também sua transformação numa 
série de institutos correspondentes às suas 
áreas de conhecimento. [...] A ideia da 
Faculdade de Filosofia, como instituição 
englobante [...] repousa numa concepção 
da unidade do saber cujos fundamentos 
metafísicos e epistemológicos já se encontram 

ultrapassados. Além disso, a extrema 
especialização que define o saber científico 
moderno torna praticamente impossível 
reunir numa mesma unidade disciplinas tão 
diversas, sem acarretar sérios inconvenientes, 
tanto de ordem administrativa como 
funcional. (SUCUPIRA, 1969, p. 271) 

Em 1962, a Seção de Pedagogia da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 
Universidade de São Paulo foi transformada 
em Departamento de Educação e, a partir 
de 1969, com a reforma da Universidade, 
extinguiu-se e desmembrou-se a Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras, criando-se, a partir 
do Departamento de Educação, a Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo.

O que se preconizava com a adoção 
do modelo das faculdades de educação era 
que a formação do profissional de educação 
assumisse um caráter científico e acadêmico, 
além da necessidade de preparação de quadros 
especializados em administração, planejamento 
e professores para a escola secundária, 
que apresentava um processo crescente de 
ampliação. Teixeira (1969) deixava (muito) 
claro quais eram, naquele momento, a escala 
e a urgência do problema da formação do 
magistério e o papel das faculdades (ou escolas) 
de educação.

[...] cumpre-nos reconhecer que a necessidade 
nacional de preparo do magistério é de grande 
escala e de imensa urgência, ante o crescimento 
vertiginoso e avassalante do sistema escolar 
em todos os seus níveis. Essa conjuntura, que é 
a de fazer o difícil e fazê-lo em grande escala e 
depressa, obriga-nos a planejar a formação do 
magistério no Brasil em termos equivalentes 
aos de uma campanha para a formação de 
um exército destinado a uma guerra já em 
curso. Isso deve forçar-nos à mobilização 
de todo o sistema escolar para o ataque ao 
problema da formação de um magistério 
em ação. Associando seu treinamento à 
prática mesma do ensino. Será, para manter 
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a comparação com a necessidade bélica, um 
treinamento em serviço, um treinamento em 
batalha. Ora, a primeira necessidade da guerra 
é a de um estado-maior com a capacidade de 
estudo e decisão acertada. [...] Estas [Escolas 
de Educação] seriam os estados-maiores 
centrais, com a responsabilidade de formular 
o pensamento condutor de todo o esforço, 
elaborar as técnicas e programas de ação, 
levantar e caracterizar a situação educacional 
existente e formar e treinar o corpo de mestres 
e especialistas destinado a conduzir a prática 
educativa. (TEIXEIRA, 1969, p. 240-241)

A desarticulação das faculdades de 
filosofia, cingida em diferentes institutos 
com a consequente criação das faculdades de 
educação, não era, entretanto, uma solução 
consensual e causava preocupações. Temia- 
-se que a falta de integração entre a formação 
pedagógica e a formação específica, além do 
caráter excessivamente teórico dos cursos,  
agravasse-se com a separação e a distância 
física entre as diferentes unidades. Entretanto, 
essa distância era o corolário de uma prática 
que havia imposto, desde a criação dos 
primeiros cursos de formação de professores nas 
faculdades de filosofia, uma incompatibilidade 
de objetivos dentro do mesmo curso e uma 
oposição entre as disciplinas científicas e as 
disciplinas didático-pedagógicas.

O relatório da missão da UNESCO, 
encarregada de orientar a implantação das 
faculdades de educação, a convite do governo 
brasileiro, deixava clara a preferência por uma 
concepção de curso de formação de professores 
que reforçava essa prática e que consistia em: 

[...] separar completamente o trabalho pro-
priamente científico do trabalho profissio-
nal. Neste sistema, os futuros professores 
freqüentam nos institutos ou departamen-
tos exatamente os mesmos cursos que 
seus colegas pretendentes a outras carrei-
ras que não o magistério. Estudam física, 
Matemática, História, Línguas estrangeiras 

etc. após três (às vezes quatro) anos de es-
tudos, recebem certificado ou diploma de 
Bacharel. Só então passam a freqüentar 
a Faculdade de Educação, preparando-se 
para a carreira escolhida [...]. Tal sistema 
oferece a vantagem de simplificar a admi-
nistração e a planificação dos estudos, vis-
to que uma única autoridade (a Faculdade 
de Educação) é responsável pela direção. 
Além disso, permite aos estudantes con-
centrar efetivamente seu interesse sobre 
uma coisa de cada vez. E tem a vantagem 
de não sobrecarregar os alunos durante o 
terceiro ou quarto ano de estudos. Se for 
exigido dos futuros professores, e só de-
les, acrescentar aos estudos científicos, já 
tão difíceis, um pesado fardo pedagógico, 
como é possível esperar que eles obtenham 
resultados correspondentes aos dos colegas 
que se destinam unicamente à pesquisa 
científica? (LAUWERYS, 1969, p. 313-314, 
grifo nosso). 

Esse modelo, que de certa forma já vinha 
sendo praticado, consolidava o bacharelado 
como via ou como requisito para a formação 
de professores para a escola secundária, 
estabelecendo uma hierarquização dos estudos 
em que a formação pedagógica tinha um caráter 
complementar e fundamentalmente prático.

Não se trata de compreender simplesmente 
a teoria, mas de levá-la à prática. A 
experiência tem demonstrado que o sistema 
de cursos não constitui método idealmente 
eficiente de preparar os futuros professores 
para a carreira; urge reduzir a proporção 
de tempo atribuído aos cursos teóricos, 
didáticos, de História da Educação, etc. 
(LAUWERYS, 1969, p. 314).

Os problemas existentes nos cursos 
de formação de professores secundários nas 
faculdades de filosofia não foram sanados com 
a criação das faculdades de educação. Pelo 
contrário, a mesma precariedade e desprestígio 
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que marcaram as seções de pedagogia e de 
didática nas faculdades de filosofia persistiram 
e até se agravaram com a criação das novas 
faculdades de educação e com a desarticulação 
das faculdades de filosofia.

Entretanto, esse processo de desarticulação, 
principalmente no âmbito das universidades, não 
se justificava apenas em função dos problemas 
presentes em sua estrutura funcional. É no contexto 
político daquele momento que vamos encontrar 
as razões que, somadas a essas, conduziram a esse 
processo. A faculdade de filosofia, em meados da 
década de 60, principalmente após o golpe militar 
de 1964, era lugar privilegiado de discussão e 
reflexão acerca da realidade brasileira, assumindo 
papel de liderança no movimento estudantil. O 
caso da Universidade de São Paulo é revelador:

[...] a solução de desmembramento por 
Institutos e Faculdades significou, não só 
a liquidação da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras, como, por via de 
conseqüência, o aniquilamento da idéia 
que presidia à fundação da Universidade 
de São Paulo. Uma radicalização política a 
partir do receio da subversão levara, pois, à 
extinção daquela Faculdade: desmembrado 
em diversas unidades isoladas, umas das 
outras, o núcleo de contestação perdia 
sua coesão, sendo mais fácil mantê-lo sob 
controle. (FÉTIZON, 1984, p. 154-155) 

Estava em curso, naquele momento, 
uma mudança radical nos rumos que deveriam 
tomar as faculdades de filosofia.

A atual reestruturação da universidade 
brasileira ao determinar o desdobramento 
da faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 
extinguiu, portanto, uma instituição já ul-
trapassada pelo estado presente das ciên-
cias e pelos princípios da moderna organi-
zação universitária. A instituição, contudo, 
poderá subsistir, entre nós, à maneira dos 
Colleges norte-americanos independentes 
de universidade. (SUCUPIRA, 1969, p. 272)

As novas faculdades de filosofia

As críticas à preparação do professor 
secundário nas faculdades de filosofia em meados 
da década de 1960 se acentuavam. As falhas 
apontadas eram, em linhas gerais, as seguintes:

a) Coincidência de objetivos múltiplos, 
cuja conciliação não vem sendo alcançada 
(formação simultânea do professor e do 
pesquisador etc.);
b) Inadequação da preparação do profes-
sorado que vai funcionar no primeiro ciclo 
da escola secundária, dominada por um 
sentido de “especialismo” não harmonizá-
vel com o que deve ser a docência nessa 
fase discente;
c) Deficiências na prática docente;
d) Precariedade na obtenção de maior 
fixação profissional à docência;
e) Alienação em relação a estudos concretos, 
concernentes ao campo específico ao qual 
se aplicará a docência: escola secundária 
brasileira. (ABREU, 1966, p. 99-100)

As faculdades de filosofia vinham, 
nesse período, apresentando um crescimento 
significativo, sobretudo como iniciativa do 
setor privado do ensino superior. Entretanto, 
faltavam professores licenciados frente ao 
aumento das matrículas no ensino médio. 

Já naquele momento, existia um claro 
desvio dos licenciados para outras funções 
que não o magistério. Até 1960, eram 41.033 
diplomados por faculdades de filosofia contra 
um registro de apenas 5.395 para o exercício da 
docência na escola secundária (ABREU, 1966). 
Essa desproporção entre os formados pelas 
faculdades de filosofia e o exercício da docência 
era compensada por dois mecanismos: pela 
adaptação dos diplomas em cursos superiores 
profissionais (como engenharia e advocacia) 
mediante complementação pedagógica e pelos 
exames de suficiência. 

Os exames de suficiência asseguravam, 
aos profissionais graduados em escolas 
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superiores, diferentemente da faculdade de 
filosofia, o indispensável registro para lecionar 
onde houvesse a falta de diplomados por essas 
faculdades, instituindo um regime permanente 
de emergência, e podemos dizer de improvisação, 
para assegurar a quantidade de professores 
exigida pela escola secundária.

Essa situação justificava a necessidade 
de mudanças que deveriam ser operadas na 
estrutura funcional da faculdade de filosofia. 
Nas universidades, a faculdade de filosofia 
já vinha sendo substituída por institutos 
e faculdades, que assumiam a formação 
profissional e acadêmica dedicada à pesquisa nas 
diferentes áreas do conhecimento. À faculdade 
de educação caberia a formação pedagógica 
dos professores, consagrando-se assim o 
bacharelado como passagem obrigatória para 
a obtenção da licenciatura. Restavam ainda as 
instituições isoladas ou não universitárias, que 
deveriam também ser reformuladas.

A situação está a exigir profunda 
transformação dos cursos das faculdades 
de filosofia, pela adoção de currículos 
especiais, para a preparação da grande 
variedade de professores secundários de 1º 
e 2º ciclos. (TEIXEIRA, 1969, p. 286). 

Essas transformações iriam se realizar, 
sendo o Conselho Federal de Educação (CFE) a 
instância definidora desse processo. Ao Conselho 
Federal de Educação, criado pela LDB 4.024/61, 
caberia uma série de atribuições que lhe confe-
riam substancial soma de poder, como a de esta-
belecer o currículo mínimo e a duração dos cursos 
superiores, além do controle sobre o funciona-
mento dos estabelecimentos isolados federais e 
particulares. Cabia, portanto, ao CFE um papel 
importante no processo de reestruturação das fa-
culdades de filosofia, assim como na ordenação 
da expansão do ensino superior no país.

No início dos anos 1960, o CFE 
estabeleceu, através do Parecer 292/62, as 
matérias pedagógicas para a licenciatura. O seu 
relator, o Conselheiro Valnir Chagas, deixava 

claro que não era mais possível o esquema de 
três anos de bacharelado mais um de didática:

[...] não há que se inferir que todo o ensino 
profissional deva ser feito concomitantemente, 
como num ciclo à parte e sem qualquer ligação 
com as matérias de conteúdo [...]. Ademais, é 
por todos os títulos desaconselhável separar 
o “como ensinar” do “que ensinar” [...]. A 
licenciatura é um grau apenas equivalente ao 
bacharelado e não igual a este mais Didática 
como acontece no conhecido esquema 3 + 1. 
(BRASIL, Parecer CFE 292/62)

A licenciatura e o bacharelado seriam então 
graus distintos, que poderiam ser obtidos através 
de disciplinas comuns. Dois conjuntos de estudos 
comporiam a licenciatura: o primeiro reunindo as 
matérias de conteúdo, que variavam conforme o 
endereço profissional do estudante; e o segundo 
composto pelas matérias pedagógicas comuns 
a todos. Seriam elas: psicologia da educação, 
compreendendo adolescência e aprendizagem; 
didática; elementos de administração escolar 
(substituída posteriormente por estrutura e 
funcionamento de ensino de 2º grau) e prática 
de ensino, sob a forma de estágio supervisionado, 
cujas horas de atividades foram distribuídas ao 
longo de cinco semestres e não mais concentradas 
em um ano. A duração da formação pedagógica 
foi reduzida de um quarto (no esquema 3 + 1) 
para um oitavo do período total de duração 
do curso, mantido em quatro anos. O Parecer 
destacava a necessidade de articulação entre esses 
dois conjuntos de estudos, embora os tratasse de 
forma separada. 

Segundo Castro (1974, p. 639), o texto 
do Parecer 292/62 “consagra o uso do termo 
‘licenciatura’ para a totalidade do curso que 
prepara o professorado”. O Parecer assinala: 

Os currículos mínimos dos cursos de 
licenciatura compreendem as matérias fixadas 
para o bacharelado, convenientemente 
ajustadas em sua amplitude, e os estudos 
profissionais que habilitem ao exercício do 
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magistério nos estabelecimentos de ensino 
médio. (CASTRO, 1974, p. 639)

Consolidava-se, assim, uma tendência 
de separação da licenciatura do bacharelado, 
buscando promover as mudanças exigidas em 
função das críticas formuladas.

O conceito de licenciatura, distinto do 
bacharelado, estabelece uma fase marcada pela 
convivência de dois modelos básicos de formação: 
o primeiro estabelecido no final dos anos 1930, em 
que o bacharelado se apresentava como requisito 
para a obtenção do diploma de licenciatura; e 
o segundo, que, de certa forma, já vinha sendo 
praticado, estabelecido em meados da década de 
1960, quando a licenciatura se configurava como 
um modelo individualizado, distinto, portanto, do 
bacharelado, embora mantendo correlações.

A ideia presente no conceito de 
licenciatura distinto do bacharelado era a de 
que, para obter os dois diplomas, o aluno deveria 
prolongar os estudos: se fosse inicialmente 
bacharel, a extensão se faria no âmbito das 
disciplinas pedagógicas; caso fosse licenciado, 
no aprofundamento das disciplinas científicas. 
Ambos os cursos tinham duração mínima de 
quatro anos letivos.

Entretanto, no decorrer dos anos 1960 e 
início dos anos 1970, começou a se delinear outra 
tendência: a de estabelecer uma ruptura, no âmbito 
das licenciaturas, separando em cursos distintos a 
formação de professores para o ginásio (1º ciclo) 
e para o colégio (2º ciclo), inaugurando uma nova 
fase no processo de formação de professores.

Assim é que a Indicação s/nº do CFE 
de 9/10/1964, baseada na falta de professores 
para a escola secundária e na precariedade que 
representavam os exames de suficiência, instituiu 
para as faculdades de filosofia um conjunto de 
três licenciaturas individualizadas, que deveriam 
formar o professor para o ensino no 1º ciclo ou 
ginásio. A justificativa era a seguinte:

As faculdades de filosofia não se encontram 
em condições de fazer face à carência de 
professores, não obstante sua extraordinária 

expansão [...]. O desafio que enfrentamos é, 
justamente, o de treinar o maior número de 
professores com o mínimo de habilitação 
necessária no menor tempo possível. 
(BRASIL, Indicação s/nº CFE 9/10/1964)

Adotou-se então um tipo de licenciatura 
com três anos de duração, ao invés de quatro 
nas áreas de Letras (Português e uma língua 
viva), de estudos sociais (história, geografia, 
organização social e política do brasil) e 
ciências (ciências físicas e biológicas, iniciação 
às ciências e matemática). Ainda segundo a 
indicação, a ideia era formar um professor 
polivalente para o ciclo ginasial:

Essa figura do professor polivalente se 
justificaria sob vários aspectos: em primeiro 
lugar o professor ginasial não há de ser 
um especialista puro; em segundo lugar, 
do ponto de vista pedagógico formativo o 
ideal seria que, no primeiro ciclo, o mesmo 
mestre se ocupasse de várias matérias; 
finalmente porque contribuiria para 
resolver o problema da falta de professores. 
(BRASIL, Indicação s/nº CFE 9/10/1964)

Os licenciados nesse 1º ciclo (ou 
ginásio) poderiam lecionar no 2º ciclo (ou 
colégio) enquanto não houvesse professores 
suficientes formados em quatro anos. Segundo 
o conselheiro Newton Sucupira, relator da 
indicação, essa seria uma medida de emergência 
para acelerar a expansão da escola secundária, 
medida essa que, segundo o Parecer, havia sido 
implementada na Inglaterra no pós-guerra 
através dos Emergency Training Colleges.

Em 1965, o CFE, através dos Pareceres 
236/65 e 81/65, instituíram as normas para os 
cursos de licenciatura polivalente para o ginásio (1º 
ciclo) nas áreas de letras e ciências, respectivamente.

Em 1966, o conselheiro Newton Sucupira, 
através do Parecer CFE 106 (portaria MEC 117/66), 
estabeleceu o currículo para o funcionamento da 
licenciatura em estudos sociais, composto por: 
história, geografia, fundamentos de ciências 
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sociais e as matérias pedagógicas, conforme o 
Parecer 292/62, num tempo útil de 2025 horas 
aula, em cerca de três anos.

Segundo o Parecer CFE 106/66, as 
licenciaturas polivalentes em letras, ciências e 
estudos sociais:

[...] Sendo de mais modestas exigências, [...] 
se tornam mais acessíveis às Faculdades do 
interior que embora continuem a ostentar 
o nome de Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras, são na realidade algo como os 
Teachers Colleges americanos. Missão, aliás, 
importantíssima na atual fase de expansão 
da escola média e de que se deveria dar conta 
a grande maioria de nossas Faculdades de 
Filosofia, renunciando à pretensão de formar 
também pesquisadores. É desejável mesmo 
que as novas Faculdades a se instalarem no 
interior, comecem com as licenciaturas de 1º 
ciclo, podendo, posteriormente, evoluir para 
Faculdades de Filosofia com as licenciaturas 
tradicionais, assim como nos Estados Unidos, 
os Teachers Colleges igualando-se aos Liberal 
Arts Colleges, terminando alguns por se 
transformarem em universidades. (BRASIL, 
Parecer CFE 106/66)

Com a Lei de Diretrizes e Bases do Ensino 
de 1º e 2º graus, a LDB 5.692, de 25 de agosto 
de 1971, instituem-se as licenciaturas curtas, 
estabelecendo-se uma integração geral do sistema 
educacional, desde o 1º grau até o nível superior. 
Pela nova LDB, o ensino primário e o 1º ciclo do 
ensino médio (ginásio) foram transformados em 
um único ciclo de 1º grau, com oito séries. O 2º 
ciclo de ensino médio (colégio) foi transformado 
em 2º grau (três ou quatro anos) universal e 
compulsoriamente profissional.

A formação de professores, para essa 
nova estrutura do ensino, seria feita da seguinte 
forma: para o ensino nas quatro primeiras séries 
do 1º grau , em escola de 2º grau; para o ensino 
nas quatro últimas séries do 1º grau, em curso 
superior de curta duração; e para o ensino no 2º 
grau, em curso superior de longa duração.

O estabelecimento de um novo currículo 
para a escola de 1º e 2º graus determinou uma 
mudança nos modelos existentes para a formação 
de professores, dando força à ideia de polivalência.

Nos anos 1960 e início dos anos 1970, 
uma parcela das faculdades de filosofia já havia 
abdicado da formação do bacharel e da condição 
de instituição dedicada à pesquisa científica, 
assumindo exclusivamente a formação do 
licenciado. Com o advento das licenciaturas 
polivalentes e das licenciaturas curtas, muitas 
faculdades de filosofia assumiram esses cursos.

Esse período foi marcado pela grande 
expansão do setor privado a partir da criação 
de inúmeras faculdades de filosofia, ciências 
e letras, criadas, em sua grande maioria, nos 
anos de 1960 e 1970, tendo as licenciaturas 
polivalentes e as licenciaturas curtas como 
cursos inaugurais. São essas que estamos 
denominando de novas faculdades de filosofia, 
ciências e letras, que surgiram então com sua 
denominação apresentando esses três títulos 
isolados ou combinados dois a dois. Encerrou-
-se assim o ciclo das faculdades de filosofia 
concebidas como modelo integrador/articulador 
das universidades. Abriu-se, entretanto, uma 
nova fase na qual as novas faculdades de 
filosofia se expandiram e se multiplicaram 
como escolas isoladas, constituindo-se em 
agências de formação compulsória (e reduzida) 
do professor da escola secundária.

Um fator que contribuiu para a criação 
dessas instituições isoladas, que exigiam 
pequenos investimentos, foi o processo de 
interiorização. Reforçado pelo conceito de 
que a educação levava ao desenvolvimento 
econômico, o provincialismo das cidades do 
interior encontrava na criação de uma escola 
superior a oportunidade de a cidade adquirir 
o prestígio perdido pelo desenvolvimento das 
áreas metropolitanas. (FONSECA, 1992).

Foi no sudeste e particularmente em São 
Paulo que esses cursos proliferaram. O estado de 
São Paulo é o exemplo mais completo do processo 
de interiorização por meio das faculdades de 
filosofia. Esse processo iniciou-se nos anos de 
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1960 e prosseguiu durante todo o período de 
expansão do sistema nos anos de 1970.

Esse ramo [...] genericamente designado por 
“filosofias” congregava o maior contingente 
de estudantes e apresentou o crescimento 
mais acelerado e desordenado de toda a rede 
de estabelecimentos de ensino superior [...] 
A grande expansão de matrículas no ramo 
das faculdades de filosofia se deu nos cursos 
chamados livrescos e coincidem com a 
instalação de novas faculdades especialmente 
particulares no interior do Estado. [...] 
cerca de 56% das faculdades de filosofia 
iniciaram suas atividades depois de 1961 e, 
com frequência, nas áreas que implicam em 
menor investimento. (PASTORE, 1972, p. 99). 

No estado de São Paulo, em 1971, o ramo 
de ensino superior que apresentava o maior 
número de matrículas inicial era o da filosofia, 
ciências e letras com 80.225 e o segundo ramo 
era o das engenharias com 35.919. Em relação à 
entidade mantenedora, as instituições privadas 
apresentavam 147.820 matrículas iniciais e as 
instituições públicas estaduais 38.040. (SÃO 
PAULO, 1971).

Para finalizar

 A expansão do ensino superior no 
país é resultado de uma combinação de muitos 
fatores, entre os quais podemos destacar o papel 
desempenhado pelas faculdades de filosofia na 
consecução do binômio expansão/privatização. 
O estado de São Paulo é exemplo revelador 
desse processo. Por outro lado, a criação das 
licenciaturas curtas polivalentes deu novo 
fôlego ao projeto expansionista do setor privado 
de ensino superior não confessional, sendo que 
o setor público, salvo algumas exceções, resistiu 
à implantação desse modelo de licenciatura.

Outro fator a ser destacado diz respeito ao 
padrão de ensino superior estabelecido pela Lei da 
Reforma Universitária 5.540/68, que deveria ser 
público, gratuito, associar ensino e pesquisa, sendo 

preferencialmente oferecido por universidade. 
Esse padrão acabou por revelar-se tão inviável 
como inadequado. A expansão do ensino superior 
não atendeu às exigências homogeneizadoras da 
lei, sendo que os estabelecimentos isolados, que 
eram admitidos apenas como exceção àquele 
padrão, apresentaram o maior crescimento. 

O Conselho Federal de Educação adotou 
medidas que possibilitavam a ampliação do 
ensino privado por meio de estabelecimentos 
isolados. Entre 1968 e 1972, foram encaminhados 
ao CFE 938 pedidos de novos cursos, sendo 
que 759 desses foram aprovados (MARTINS, 
1988). O que ocorreu foi que o setor público, 
em especial, ficou impedido de estabelecer um 
processo de ampliação e diversificação de suas 
instituições, prevalecendo a universidade como 
modelo único. A indissociabilidade ensino/
pesquisa exigia uma universidade de elite na 
medida da impossibilidade de se conciliar ensino 
de massa com o desenvolvimento da pesquisa 
científica. Como a Reforma Universitária 
incidiu especialmente sobre as universidades, 
atingiu basicamente o setor público e poucas 
universidades privadas confessionais. O setor 
privado de ensino, que era formado em sua 
maioria por instituições não universitárias, foi 
muito menos atingido pela reforma.

No período de 1960-1972, o crescimento 
das matrículas nos estabelecimentos isolados 
foi de 983%, enquanto o da universidade 
não superou os 40% (FUNDAÇÃO GETÚLIO 
VARGAS, 1976, p.10). A maioria dos 
estabelecimentos isolados era nesse período (e 
até hoje) composta por instituições privadas. 
Assim, constata-se que o setor privado foi o 
responsável pelo substancial aumento de oferta 
de ensino superior no período em questão. 

No processo de expansão do ensino su-
perior, não se estabeleceu apenas uma dualidade 
expressa por um setor público e um setor privado. 
Ocorreu, além disso, uma diferenciação entre as 
instituições relacionada à qualidade acadêmica e 
ao público a quem essas instituições dirigem seus 
produtos. O ensino superior privado, surgido a 
partir da década de 1960, retirou o monopólio dos 
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grupos confessionais e caracterizava-se pela mera 
transmissão de conhecimentos e pela questionável 
qualidade. Considerado um setor de menor pres-
tígio, estava dirigido às camadas sociais médias 
urbanas mais desprovidas de capital econômico e 
consideradas com menor vocação acadêmica. 

As novas faculdades de filosofia cumpriram 
um papel importante na ampliação do setor 
privado de ensino superior. Foi a partir delas que 
se fundaram muitas das primeiras instituições 
privadas, inicialmente como um pequeno negócio 
funcionando como uma espécie de acumulação 
primitiva. Os cursos de licenciatura nos anos de 
1960 e 1970 se constituíram como estratégicos para 
um empreendimento que exigia pequeno capital 
inicial e que iria operar a um custo reduzido.

 Foram esses mesmos cursos que 
permitiram a acumulação necessária para que 
essas instituições, em um segundo momento, 
já com capital suficiente, abandonassem os 
cursos de licenciatura e oferecessem novos 
cursos, que exigiam investimentos mais 
significativos, porém com maiores garantias 
de rentabilidade.

Nesse contexto, muitas instituições 
evoluíram para a condição de grandes em-
presas, algumas delas ascendendo ao status 
de universidade, passando, nos anos de 1980 
e 1990, a constituírem-se, verdadeiramen-
te, como um poderoso empreendimento ca-
pitalista. (SAMPAIO, 2000; MARTINS, 1988; 
CALDERÓN, 2000).
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Possíveis relações entre percepções de violência dos 
alunos, clima escolar e eficácia coletiva

Marcela Brandão CunhaI

Resumo

Este artigo busca verificar a relação entre clima escolar e percepções 
de violência dos alunos, no que diz respeito ao testemunho e ao 
envolvimento em contextos de violência. O referencial teórico se 
baseia na articulação entre duas teorias de áreas distintas: clima 
escolar e eficácia coletiva, sendo a primeira originária de estudos a 
respeito da eficácia escolar e efeito-escola e a segunda desenvolvida 
no âmbito da sociologia urbana. Essa relação foi pensada ao 
serem identificadas convergências consistentes entre as referidas 
perspectivas. No que se refere à metodologia, foram analisados 
dados quantitativos provenientes de um survey realizado no Rio 
de Janeiro sobre juventude e violência, fruto de uma parceria entre 
pesquisadores de três universidades: Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) 
e Universidade Cândido Mendes (UCAM). Resultados preliminares 
mostram associação negativa entre indicadores de clima escolar e 
de percepções de violência dentro da escola. Isso sugere que, em 
escolas cujos alunos relatam um maior número de ocorrências de 
violência, o clima escolar é avaliado negativamente por eles. Além 
dessa convergência verificada com a hipótese do estudo, outros 
dados apontam relações entre percepções de violência dentro e fora 
da escola e associação entre percepções a respeito da existência de 
drogas e de violência no espaço escolar. Contudo, em relação aos 
referidos resultados, vale enfatizar o caráter exploratório das análises.  
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Possible relationships between students’ perceptions 
of violence, school climate, and collective efficacy

Marcela Brandão CunhaI

Abstract

This article aims to verify the relationships between school climate 
and students’ perceptions of violence, with regard to witnessing and 
involvement in violent contexts. The theoretical framework is based 
on a relationship between two theories from distinct areas: school 
climate and collective efficacy. The first originated from studies on 
school effectiveness and school effect; the second was developed 
in the context of urban sociology. This association was considered 
because of convergences identified between those two theories. 
Quantitative data were analyzed from a survey conducted in Rio 
de Janeiro concerning youth and violence. This resulted from a 
partnership between researchers from three universities: Universida 
de Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Estadual do Rio 
de Janeiro (UERJ), and Universidade Cândido Mendes (UCAM). 
Preliminary results showed a negative association between indicators 
of school climate and perceptions of violence inside the school. These 
results suggest that in schools where students reported a greater 
number of violent occurrences, there also exists a school climate 
that students evaluate negatively. Besides the verification of this 
convergence by our study’s results, other data suggest relationships 
between perceptions of violence within and outside the school and 
perceptions of the existence of drugs and violence at school. 
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Introdução

Este artigo investiga a relação entre 
clima escolar e percepções de violência dos 
alunos, tratando por percepções os relatos 
dos estudantes a respeito de testemunhos e 
envolvimento em contextos de violência. Para 
isso, foram analisados dados quantitativos 
provenientes de um survey cujo tema foi 
juventude e violência, realizado no Rio de 
Janeiro, através de um projeto de pesquisa que 
contou com a participação de pesquisadores de 
diferentes universidades: Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro (UERJ) e Universidade Cândido 
Mendes (UCAM). Entre outros objetivos, 
o referido projeto tinha como enfoque as 
percepções de violência de jovens, em processo 
de escolarização, matriculados em escolas 
públicas do município do Rio de Janeiro. 

Além da relação entre clima escolar e as 
variáveis de percepção de violência na escola, 
será verificada neste trabalho a relação entre 
clima escolar e a existência de drogas e bebi-
das alcoólicas na instituição. Muitos autores 
abordam a coexistência de contextos de vio-
lência e consumo e/ou venda de drogas, apesar 
desses elementos não estarem necessariamente 
relacionados. 

O referencial teórico é abordado com 
ênfase na identificação de convergências entre 
duas teorias de campos distintos, denominadas 
clima escolar e eficácia coletiva. A primeira é 
proveniente de estudos a respeito da eficácia 
escolar e efeito-escola; já a segunda insere-se 
no âmbito da sociologia urbana. As duas seções 
subsequentes tratam do contexto que propiciou 
o surgimento de cada um dos referidos modelos 
teóricos e a relevância desses para as respectivas 
áreas de estudo. Na sequência, as duas teorias 
referidas são articuladas com o objetivo de 
identificar os principais pontos convergentes. 
Por fim, são destacados os esclarecimentos 
acerca dos procedimentos metodológicos 
adotados, a análise dos dados e as considerações 
finais deste estudo. 

Eficácia coletiva

A primeira metade do século XX nos 
Estados Unidos é caracterizada pela popularidade 
de teorias criminológicas denominadas individu-
alistas, as quais associavam características indi-
viduais a possíveis causas de crimes. Entretanto, 
essas foram criticadas por ignorarem o contexto 
de crescentes mudanças sociais resultantes dos 
processos de industrialização e urbanização e do 
crescimento populacional. Assim como abordam 
Cullen e Agnew (2011), a cidade de Chicago é um 
exemplo de tais transformações, na medida em 
que houve um aumento populacional sem pre-
cedentes, principalmente devido à migração de 
indivíduos atraídos por empregos nas fábricas. 
Tais trabalhadores, de diferentes grupos étnicos, 
viviam em sua maioria em bairros pobres e com 
condições precárias de moradia. De acordo com 
os mesmos autores, é nesse contexto que estu-
diosos da Universidade de Chicago, com con-
cepções opostas às teorias individualistas, come-
çaram a investigar justamente as características 
de tais bairros, já que atribuíam importância a 
fatores contextuais e não aos individuais. 

O trabalho de Shaw e McKay (1942, 
apud SILVA, 2004) é bastante influenciado 
pelos autores da Universidade de Chicago, 
sendo um dos pioneiros entre os que tratam da 
distribuição espacial de crimes, tendo a cidade 
como unidade de análise. Considerado um dos 
mais significativos, o referido estudo apontou 
indicadores sociais de regiões específicas como 
altamente relacionados às taxas de crimes 
com autoria de jovens. Tais indicadores foram 
também explorados em estudos posteriores. 
São eles: heterogeneidade étnica, mobilidade 
residencial e privação econômica. 

De acordo com essa perspectiva: a 
heterogeneidade étnica atuaria como uma 
barreira, impedindo a existência de valores 
compartilhados e dificultando a comunicação 
e interação entre os moradores de determinada 
comunidade; a mobilidade residencial abalaria 
as redes comunitárias de relações sociais; e a 
privação econômica acarretaria dificuldades 
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para a resolução de problemas da comunidade. 
Tais fatores associados resultariam no que se 
denomina “desorganização social” (SILVA, 2004), 
que, em linhas gerais, corresponde à falta de 
êxito dos moradores de determinada localidade 
em exercerem um controle social sobre a 
mesma. Esse controle atuaria principalmente 
na vigilância e supervisão das atitudes e 
ações dos jovens nos locais, já que, para os 
referidos autores, a criminalidade e crimes com 
autoria de jovens consistiriam em fenômenos 
de grupo resultantes de frágeis e ineficientes 
meios de supervisão e controle. A presença ou 
ausência de supervisão encontra-se, em geral, 
relacionada ao grau de coesão da comunidade, 
fator associado à eficácia da autorregulação. 
Portanto, considerando os fatores estruturais das 
comunidades, a organização e a desorganização 
social estariam associadas à maior ou menor 
capacidade de articulação entre moradores com 
o intuito de inibir a ocorrência de crimes.

A partir da década de 1970, os estudos 
da escola de Chicago, referidos nos parágrafos 
anteriores, reconquistaram visibilidade entre as 
teorias criminológicas. Fortemente influencia-
do por tais pesquisas, o trabalho de Sampson; 
Raudenbush e Earls (1997) introduz o conceito 
de eficácia coletiva, definida como coesão so-
cial entre vizinhos e a articulação desses por 
meio de ações voltadas ao que é de interesse co-
munitário. Portanto, eficácia coletiva pode ser 
definida como uma espécie de união entre coe-
são social e controle social informal. De acordo 
com os autores, por coesão social, entende-se 
a possibilidade de estabelecer regras coletiva-
mente e de comum acordo, e, por controle so-
cial informal, entende-se a capacidade que um 
grupo possui de regular as ações de seus inte-
grantes, de acordo com princípios compartilha-
dos entre os mesmos. 

A fim de investigar a relação entre 
eficácia coletiva de determinadas comunidades 
e as taxas de crimes ocorridos nas mesmas, 
Sampson e seus colaboradores primeiramente 
verificaram a relação entre fatores estruturais 
da vizinhança, os mesmos tratados no estudo 

de Shaw e McKay – pobreza concentrada, 
taxa elevada de imigrantes e de estabilidade 
residencial – e a eficácia coletiva. A partir 
dessa análise, verificou-se que 70% da variação 
de eficácia coletiva são explicados por tais 
fatores. Posteriormente, constatou-se que a 
existência de eficácia coletiva na vizinhança 
se encontrava negativamente associada à 
violência. Nos resultados desse estudo, a 
eficácia coletiva é apontada como mediadora 
conceitual da relação entre os fatores estruturais 
mencionados e o contexto de criminalidade 
de uma determinada comunidade. Portanto, 
de acordo com o autor, o enfoque na eficácia 
coletiva não deve criar margem para que se 
negligenciem as desigualdades estruturais 
existentes entre bairros e comunidades, tais 
como fatores de ordem socioeconômica. 

Há, em relação ao âmbito escolar, 
estudos que investigam processos similares ao 
abordado nesta seção. Trata-se do clima escolar, 
o qual diz respeito aos processos internos à 
escola. Tais pesquisas investigam suas possíveis 
implicações para o desempenho escolar e 
aspectos comportamentais dos alunos.  

Processos intraescolares e clima 
escolar

Estudos realizados entre o final 
da década de 1950 e a década de 1970 
adotavam uma perspectiva macrossocial, ao 
investigarem principalmente os resultados 
de sistemas educacionais, medidos através do 
rendimento escolar dos alunos. A principal 
explicação desses resultados se baseava em 
indicadores individuais dos estudantes, tais 
como aspectos socioeconômicos e culturais. 
Os efeitos identificados no nível das escolas 
eram discretos. Apenas posteriormente se 
passou a considerar a instituição escolar 
como importante unidade de análise e seus 
processos internos como relevantes objetos 
de investigação. Nesse contexto, destacam-se 
principalmente pesquisas realizadas por norte- 
-americanos e ingleses. 
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Estudos realizados a partir da década de 
1970 passam a enfatizar a dinâmica interna das 
escolas para o entendimento de seus resultados, 
sendo destacadas as variáveis referentes aos 
processos escolares. Constatações importantes 
resultaram de tais estudos, no que diz respeito 
ao desempenho escolar, à frequência às aulas 
e a aspectos comportamentais dos alunos 
(BROOKE; SOARES, 2008). 

Resultados relevantes foram obtidos no 
estudo de Rutter et al. (1979), no qual se concluiu 
que o efeito das variáveis escolares de processo 
atuando conjuntamente apresentava-se superior 
quando comparado ao efeito de uma variável 
de processo agindo sozinha. A respeito dessa 
constatação, o autor aborda a escola enquanto 
organização social e menciona a existência de 
um ethos ou clima escolar que representaria a 
totalidade das referidas variáveis de processo 
atuando de forma conjunta. Assim, ganham foco 
os estudos cujo objeto de investigação passou a 
ser denominado clima escolar. 

Da forma pela qual esse tema vem 
sendo abordado, principalmente em estudos 
internacionais, as percepções dos integrantes 
da instituição de ensino são apontadas como a 
melhor maneira de se traduzir elementos gerais 
que compõem o clima escolar (BRESSOUX, 
2003). Como exemplos de aspectos investigados 
nesses trabalhos, podem ser citados: o conjunto 
de relações estabelecidas entre os integrantes da 
instituição de ensino; a existência de objetivos 
claros e aceitos por todos os membros da escola; 
oportunidades concedidas de participação 
nos assuntos escolares e a percepção que 
os integrantes possuem acerca da escola e a 
respeito da própria participação nesse espaço.

Talvez devido à abstração característica do 
termo clima escolar, os estudos expõem diferentes 
formas de defini-lo e de operacionalizá-lo. Apesar 
de não haver uma definição objetiva, os trabalhos 
convergem ao se referirem a uma síntese de 
características específicas que dão a determinada 
instituição uma imagem própria. Também é 
possível entender o conceito como processos de 
estabelecimento e manutenção de expectativas 

recíprocas entre os integrantes de uma instituição 
de ensino. Peterson e Skiba (2001), por exemplo, 
abordam o clima escolar em seu estudo, cujo 
tema é a violência nas instituições de ensino e o 
definem como os sentimentos que os alunos, e os 
demais integrantes da escola possuem a respeito 
do espaço escolar. Segundo os autores, tais 
sentimentos se referem às percepções individuais 
de bem-estar nesse ambiente, às opiniões sobre 
a qualidade do ensino e sobre a segurança que 
possuem no interior da escola. 

Estudos referentes ao clima escolar são 
predominantemente voltados para a investigação 
do desempenho acadêmico dos alunos. Porém, há 
pesquisas que priorizam aspectos não cognitivos, 
principalmente os que são relacionados a 
fatores comportamentais. Dessa forma, além 
dos resultados a respeito do rendimento escolar 
dos alunos, há outras constatações importantes, 
como defendem Rutter et al. (1979). Os autores 
afirmam que as escolas com clima escolar 
positivo tendem a ter alunos e funcionários 
mais satisfeitos e motivados e possuem baixos 
índices de evasão, sendo vistas como ambientes 
acolhedores e seguros.

É possível citar também o estudo de 
Haselswerdt e Lenhardt (2003), que traz a 
violência escolar como tema. Os autores 
constataram que a maior parte dos alunos se 
cala diante de transgressões presenciadas na 
instituição de ensino, as quais são geralmente 
cometidas por outros alunos. Segundo os 
jovens, a razão para essa cumplicidade se dá pela 
ausência de relações de confiança entre alunos e 
outros membros da escola, principalmente entre 
alunos e professores. Dessa forma, não havendo 
liberdade suficiente para que os estudantes 
expressem suas percepções e opiniões, cria-se 
um clima escolar indiferente e permissivo a 
episódios de violência. 

Com base na literatura acerca do clima 
escolar, os autores concluem que seria a 
desarticulação entre os membros da instituição 
de ensino o possível fator responsável pelo 
aumento da violência escolar, afirmação que 
converge com um dos principais indicadores 
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de clima positivo, referente à existência de 
objetivos comuns entre os integrantes da escola 
e à articulação desses através de ações efetivas. 
Sob a mesma perspectiva, Juan Casassus 
(2007), em estudo realizado entre 1995 e 2000 
em 14 países da América Latina, inclusive 
no Brasil, destaca a importância de haver 
um clima emocional adequado na escola. Tal 
característica é relacionada à existência de boas 
relações interpessoais entre todos os membros 
da instituição, à ausência de brigas entre alunos 
e de violência intraescolar. Como consequência, 
há também melhores resultados no que se refere 
ao desempenho escolar. 

Quanto ao porte e uso de drogas na 
escola, Figueiredo et al. (2012), a partir de 
um estudo realizado em Diadema – município 
do estado de São Paulo –, verificaram que 
42% das instituições se omitem em relação 
ao uso de drogas ilícitas entre adolescentes, 
principalmente naquelas que contam com 
classes de Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
A presença do tráfico de drogas também foi 
constatada, sendo verificado o envolvimento de 
alunos de EJA em 42,9% das escolas. Em meio a 
esse contexto, os autores ressaltam a importância 
da implementação de protocolos de orientação 
nas instituições, com o intuito de guiar as 
ações dos educadores. Para isso, os mesmos 
também acreditam que se torna essencial uma 
corresponsabilização das secretarias de saúde, 
bem-estar social, habitação, esporte e lazer, e 
segurança pública em ações conjuntas. 

Alguns autores dedicam-se a investigar 
as relações existentes entre o uso de drogas e 
as circunstâncias de violência. Entretanto, é im-
portante enfatizar a extrema complexidade dessa 
relação. Minayo e Deslandes (1998), por exem-
plo, afirmam que a influência do uso de drogas 
sobre situações de violência não é evidente, na 
medida em que é preciso esclarecer aspectos ain-
da obscuros, envolvendo o sentido causal entre 
essas substâncias e as ações de violência, prin-
cipalmente no que diz respeito às influências do 
contexto social e das características individuais 
dos usuários de drogas e álcool.

Acerca das preocupações referentes 
à violência intraescolar e ao uso de drogas 
entre os jovens na instituição, Felner et al. 
(2001) afirmam que a existência de medidas 
da escola que tenham como intuito dar acesso 
aos estudantes a informações importantes, 
tais como normas escolares, expectativas e 
mecanismos de controle, faz com que cresça 
o senso de responsabilidade dos alunos e, 
assim, se exerça influência positiva sobre 
as experiências desses no que diz respeito a 
aspectos sociais, emocionais, comportamentais, 
e ao uso de substâncias químicas. De acordo 
com esse estudo, muitas pesquisas enfatizam a 
importância de se desenvolver um clima escolar 
positivo de forma a reduzir a violência escolar. 
Algumas dessas são destacadas, como os 
achados de Solomon et al. (2000), que ressaltam 
o senso de pertencimento dos estudantes à 
escola como o principal fator de proteção 
contra problemas comportamentais de alunos. 
Em tais estudos, destaca-se como fundamental 
a participação dos estudantes em questões 
pedagógicas de suas referidas escolas.  

A partir da abordagem de estudos a 
respeito do clima escolar, é possível observar 
as semelhanças de enfoque com trabalhos 
referentes aos efeitos da chamada eficácia 
coletiva. Portanto, ao destacar tais abordagens, 
busca-se, na seção seguinte, salientar os pontos 
convergentes entre ambas e reforçar a discussão 
central deste estudo: a influência do clima 
escolar sobre percepções de violência dos alunos. 

Clima escolar e eficácia coletiva

O clima escolar é apontado como um 
dos fatores de influência sobre a eficácia da 
instituição de ensino, no que diz respeito 
principalmente ao desempenho escolar dos 
alunos, mas também em relação a aspectos 
comportamentais. Estudos evidenciam que, em 
escolas com clima escolar positivo, é marcante 
a coesão entre seus membros, baseada em 
objetivos claros, na sistematização de tais 
objetivos e em sua concretização. Já a eficácia 
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coletiva é associada à redução do índice de 
criminalidade, mas, de forma similar, consiste 
essencialmente em relações coesas baseadas em 
objetivos comuns, neste caso, entre moradores 
de uma mesma localidade, e articulação em 
torno desses objetivos. 

Ao analisar ambas as teorias de forma 
comparada, a afinidade teórica pode ser pensada 
a partir dos seguintes aspectos: 
a) coesão social – relações de confiança e de so-
lidariedade entre integrantes de um determinado 
grupo e existência de objetivos compartilhados; 
b) controle social informal – articulação entre 
integrantes de determinado grupo, visando à 
concretização de metas compartilhadas.

Estudos a respeito da eficácia coletiva 
evidenciam que a participação ativa dos 
moradores no que se refere à vigilância e 
controle do que ocorre na vizinhança – controle 
social informal –, quando aliada a boas relações 
e objetivos estabelecidos em benefício da 
comunidade – coesão social –, resulta na queda 
de indicadores de violência. No mesmo sentido, 
constata-se, em estudos sobre o clima escolar 
,que a maior participação dos alunos, pais de 
alunos, professores, direção e funcionários no 
cotidiano da escola – forma de controle social 
informal – e a existência de boas relações 
entre esses, objetivos comuns, senso de 
pertencimento à escola e comprometimento em 
relação à instituição – coesão social – refletem 
-se tanto no rendimento escolar dos alunos e 
no trabalho desempenhado pelos funcionários 
em geral quanto no comportamento e atitudes 
dos estudantes e demais membros da instituição 
(FELNER et al., 2001). 

A importância da coexistência de coesão 
e controle social informal em si já é destacada em 
estudos cujo tema é a eficácia coletiva e clima 
escolar. Exemplos referentes aos dois modelos 
teóricos podem ser citados. Em relação à eficácia 
coletiva, Browning, Feinberg e Dietz (2004) 
verificaram que a existência de um grupo que 
mantenha boas relações, as quais sejam baseadas 
em intenções compartilhadas, não basta para 
que haja uma redução na ocorrência de crimes 

em determinada vizinhança. Porém, quando, 
além de relações baseadas em objetivos comuns, 
em solidariedade e confiança, há a participação 
efetiva dos integrantes de determinado grupo 
em ações que visam a beneficiar sua localidade, 
obtêm-se resultados significativos com relação 
aos índices de violência. Da mesma forma, 
os estudos sobre clima escolar caracterizam 
claramente uma instituição que possui um clima 
escolar positivo: aquela na qual prevalecem 
não apenas relações de confiança e cooperação 
mútua mas principalmente ações baseadas 
em objetivos consistentes e compartilhados, e 
efetivas oportunidades de participação de todos 
os membros da comunidade escolar no cotidiano 
da instituição de ensino, inclusive pais ou 
responsáveis. A existência de boas relações por 
si só não caracteriza um clima escolar positivo 
(BROOKE; SOARES, 2008). 

Ao analisarmos pontos gerais de ambas 
as teorias, podemos dizer que, tanto no que diz 
respeito aos estudos referentes ao contexto dos 
bairros ou comunidades quanto aos que abor-
dam o contexto escolar, os resultados positivos 
relatados são comumente relacionados à eficá-
cia das relações grupais, ou ao que se chama de 
eficácia coletiva no campo da sociologia urba-
na e de clima escolar positivo nos estudos de 
âmbito educacional. 

Entretanto, mesmo considerando a 
importância e a convergência dos aspectos 
citados, não se pode deixar de citar a relevância 
de fatores intervenientes que influenciam na 
eficácia das relações grupais. Neste caso, trata-
-se das características estruturais de localidades 
e de seus moradores, no caso da abordagem 
da eficácia coletiva; e das características da 
escola, de seu entorno e do perfil do alunado 
e funcionários, em relação à perspectiva do 
clima escolar. Assim, quando se fala em eficácia 
coletiva, não se subestimam as características 
sociais das vizinhanças pesquisadas, sendo 
importante analisar conjuntamente os fatores 
estruturais da comunidade (SAMPSON; 
RAUDENBUSH; EARLS, 1997). De forma 
convergente, no que diz respeito aos estudos 
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sobre clima escolar, além das práticas ocorridas 
dentro da escola, deve-se levar em consideração 
os aspectos extraescolares, tais como o entorno 
da escola e o perfil socioeconômico de seus 
integrantes (BROOKE; SOARES, 2008). Assim 
sendo, durante a análise dos dados, ambas as 
abordagens serão tratadas de forma articulada. 

Metodologia

Os resultados analisados neste artigo são 
provenientes de um projeto de pesquisa mais 
amplo, o qual concentrou diferentes enfoques 
e reuniu pesquisadores de três universidades – 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e 
Universidade Cândido Mendes (UCAM). Oriundo 
de uma das ramificações do projeto, o presente 
estudo tem como objetivo verificar a relação en-
tre clima escolar e percepções de violência dos 
alunos, por meio da realização de um survey so-
bre juventude e violência em escolas municipais 
e estaduais, selecionadas de acordo com o perfil 
de seu entorno. Esta seleção foi feita a partir do 
levantamento das taxas de homicídios ocorridos 
a até 1 km da escola, por meio de georreferencia-
mento baseado em dados do ano de 2000, crité-
rio adotado de forma a possibilitar o cruzamento 
com os dados do censo do mesmo período. 

No sistema de classificação internacional 
das doenças, a violência social é categorizada 
como causas externas, abrangendo uma longa 
lista de ocorrências, tais como homicídios, sui-
cídios e acidentes em geral. Mesmo sendo consi-
derada insuficiente diante da complexidade dos 
eventos de violência, avalia-se que essa classi-
ficação possibilita abordar indicadores adequa-
dos para informar e auxiliar políticas públicas 
(MINAYO; DESLANDES, 1998; SOUSA; NETTO, 
2010). Em meio às diferentes categorias, a abor-
dagem da taxa de homicídios neste artigo se jus-
tifica na medida em que o intuito é a seleção 
de áreas que tenham provavelmente maiores ta-
xas de vitimização de jovens1, visto que um dos 

1- Pesquisas recentes evidenciam que há forte associação entre violência 
e vitimização e a faixa-etária dos indivíduos, sendo os mais jovens, 

enfoques deste estudo são as percepções desses 
alunos sobre a violência. 

Para a realização da pesquisa de campo 
foram inicialmente selecionadas dezesseis esco-
las, sendo prevista a aplicação de questionários 
em oito escolas municipais, especificamente 
para alunos do 9° ano (antiga 8ª série) do en-
sino fundamental, e em oito escolas estaduais, 
do 2° ano do ensino médio. Cada grupo de oito 
escolas foi dividido em dois, contendo quatro 
escolas situadas em locais com altos índices de 
homicídio, e mais quatro em locais com baixa 
incidência desse tipo de crime. 

De acordo com a amostra prevista de 100 
alunos por escola, responderiam aos questionários 
800 alunos de instituições situadas em contexto 
com alta incidência de homicídios e 800 alunos 
em contexto com baixa incidência. Entretanto, 
devido a dificuldades para alcançar a meta em 
escolas localizadas em contextos de violência, 
foi obtido um total de 691 alunos nesse contexto 
e 822 alunos de escolas situadas em locais com 
baixa incidência de violência. Considerando tal 
diferença na amostra, os casos no banco foram 
ponderados para recompor a amostra prevista de 
800 casos por tipo de escola. É possível que esse 
quadro não expresse um problema propriamente 
metodológico ou operacional da pesquisa. 

Devido à diferença considerável do 
quantitativo de alunos entre os grupos de escolas 
citados e às observações de campo realizadas 
pelos pesquisadores que compareceram às 
escolas, supõe-se que as instituições de ensino 
localizadas em áreas de maior violência tenham 
realmente menos alunos, devido ao contexto 
mais violento. Entretanto, de modo a testar 
tal suposição, seriam necessárias investigações 
complementares, as quais ultrapassam o escopo 
deste artigo. 

No que diz respeito à operacionalização 
das análises, além da relação entre variáveis 
de clima escolar e variáveis de percepção de 
violência na escola, será verificada a relação 
entre clima escolar e existência de drogas e 

aproximadamente entre 15 e 24 anos de idade, os mais propensos à 
prática de crimes e os mais vulneráveis à vitimização.
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bebidas alcoólicas na instituição. Portanto, 
será abordada uma variável referente a drogas 
e bebidas alcoólicas, de forma a verificar uma 
possível associação com contextos de violência e 
analisar o modo como essa variável se relaciona 
com os indicadores de clima escolar. A seguir, 
serão especificadas as variáveis utilizadas.  

Variáveis dependentes

a) Violência intraescolar

Testemunhos dos estudantes sobre 
situações envolvendo brigas e agressões 
físicas entre alunos. Nesse caso, vale destacar 
que as brigas se referem tanto a agressões 
verbais quanto a agressões físicas, visto que 
os dois tipos de agressão citados costumam ser 
imbricados em determinadas circunstâncias. 
Os testemunhos foram obtidos através de uma 
questão do survey que pede aos alunos que 
sinalizem a frequência com a qual observaram, 
ao longo dos 12 meses antecedentes, situações 
de brigas e agressões físicas. 

b) Alunos com drogas e bebidas alcoólicas na escola

Esta variável se refere às respostas dos 
alunos sobre a frequência com a qual viram ou-
tros estudantes portando drogas ou bebidas al-
coólicas na escola. No questionário, trata-se de 
uma pergunta que pede para que o aluno assi-
nale a frequência com que determinadas situa-
ções ocorreram na escola ao longo dos 12 meses 
precedentes, sendo cada item uma circunstância 
diferente, entre eles: “alunos com bebidas alco-
ólicas” e “alunos com drogas como maconha ou 
cocaína”. As respostas para os dois itens foram 
somadas, dando origem à variável “alunos com 
drogas e bebidas alcoólicas na escola”. É im-
portante enfatizar que, durante a aplicação do 
questionário, a qual foi orientada por dois pes-
quisadores, os alunos foram informados de que 
poderiam considerar outras drogas, além de ma-
conha e cocaína, sendo a menção das referidas 
somente para fins ilustrativos. Dessa forma, tam-

bém seriam considerados outros tipos de drogas, 
como solventes, drogas sintéticas e o crack.

c) Alunos com armas na escola

Esta variável foi construída a partir da 
junção de dois itens da pergunta do questionário 
sobre a frequência de determinadas situações na 
escola, a qual foi citada nos tópicos anteriores. 
Os itens referentes ao porte de armas são: 
“alunos portando armas de fogo” e “alunos com 
outras armas: facas, canivetes etc.”. 

Variáveis independentes

a) Indicadores de clima escolar

• Variável referente à avaliação dos 
alunos sobre diferentes dimensões escolares: 
organização; segurança; professores; direção/ 
coordenação; funcionários em geral; qualidade 
do ensino; limpeza; beleza; merenda/refeição;

• Percepções sobre como os alunos se 
sentem na instituição (escala de cinco opções 
de resposta: muito bem; bem; mais ou menos; 
mal; muito mal);

• Visão geral que os alunos possuem a 
respeito da escola, comparada a outras da re-
gião (escala de cinco opções de resposta: mui-
to melhor que as outras; melhor que as outras; 
igual às outras; pior que as outras; muito pior 
que as outras).
b) Número de homicídios no entorno da escola: 
registro de homicídios a até 300 metros da escola, 
realizado por meio de georreferenciamento2.
c) Exposição à violência: situações de violência 
presenciadas pelos jovens.
d) Abordagem policial: experiências que 
envolvem a presença de policiais.
e) Experiências de violência: situações 
envolvendo agressão física e/ou ameaças com 
faca ou arma de fogo.

2 - Para a seleção das escolas deste estudo,  foi estabelecido o registro 
de ocorrência de homicídios a até 1km da escola; já neste caso, verifica-se 
a ocorrência a até 300m, com o intuito de verificar as escolas situadas em 
áreas ainda mais violentas.
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Variáveis de controle

a) Dados sociodemográficos: 
• cor 
• sexo 
• idade

Apesar de declaradas, o preenchimento 
das respostas referentes à cor foi conferido 
pelos pesquisadores no momento da entrega, o 
que resultou em percentual consideravelmente 
baixo de não respostas. O mesmo ocorreu em 
relação às respostas relativas a sexo e idade.

b) Nível socioeconômico: soma dos bens e 
número de moradores por dormitório.
c) Composição domiciliar: lares monoparentais, 
compostos somente por um dos pais do aluno.

Análise dos resultados

É importante esclarecer que, além da ve-
rificação de percepções acerca do clima escolar, 
as análises realizadas neste estudo correspondem 
às percepções dos jovens sobre circunstâncias de 
violência e uso de drogas na escola e não ao le-
vantamento de ocorrências concretas. Dessa for-
ma, assim como destacam Souza e Souza (2010), 
vale enfatizar que não são apenas os aconteci-
mentos violentos que afetam as percepções dos 
alunos sobre a violência existente; essas também 
podem ser afetadas por notícias sobre casos de 

violência ou quando se é vítima de atos violen-
tos, sendo o medo fator responsável por influen-
ciar comportamentos e ações, e por intensificar a 
sensação de exposição à violência. 

Análises descritivas

As primeiras análises realizadas busca-
ram investigar a relação entre percepções dos 
alunos a respeito de ocorrências de violência, 
porte de drogas e armas na instituição de en-
sino e a avaliação dos mesmos sobre suas es-
colas, quando comparadas a outras da região. 
Supõe-se que tal comparação pode ser realizada 
em relação às demais instituições existentes no 
mesmo bairro ou em bairros vizinhos, as quais 
possam ser conhecidas pelos jovens. 

A tabela abaixo cruza as percepções 
dos alunos sobre violência, drogas e armas na 
instituição e a avaliação dos mesmos sobre 
suas escolas em relação a outras da região. Por 
exemplo, dentre os alunos que opinaram a 
respeito da existência de violência, drogas e armas 
na instituição de ensino, verifica-se também 
como esses avaliam suas escolas em relação às 
outras. Análises desse tipo são realizadas por meio 
de tabelas de contingência, as quais permitem 
observar a relação entre duas ou mais variáveis, 
normalmente de escala nominal.

A seguir, são destacadas as variáveis que 
compõem a tabela abaixo. 

3- Os alunos puderam citar mais de uma situação de violência, porte de armas e drogas. Por isso, os valores ultrapassam os 100%.

Tabela 1 – Percepções dos alunos sobre violência intraescolar, porte de armas e drogas na escola, de acordo com a visão geral 
que possuem a respeito da instituição3

Brigas e agressões físicas 
entre alunos

Alunos com armas de 
fogo na escola

Alunos com outras armas 
(facas, canivetes etc.)

Alunos com drogas/
bebidas na escola

Muito melhor que as outras 59% 2% 9% 16%

Melhor que as outras 62% 1% 13% 15%

Igual às outras 56% 2% 12% 10%

Pior que as outras 55% 3% 15% 14%

Muito pior que as outras 76% 13% 28% 41%

Fonte: Dados da pesquisa
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• Situações de violência: “brigas e 
agressões físicas entre alunos”;

• Armas na escola: “alunos com armas 
de fogo na escola”, “alunos com outras armas 
(facas, canivetes etc.)”;

• Drogas na escola: “alunos com drogas/ 
bebidas alcoólicas na escola”;

•  Avaliação dos alunos sobre as escolas, 
comparadas a outras da região: “muito melhor 
que as outras”, “melhor que as outras”, “igual 
às outras”, “pior que as outras”, “muito pior que 
as outras”. 

A partir da tabela acima, na segunda 
coluna, é possível observar altos percentuais 
de alunos que já presenciaram circunstâncias 
de brigas e agressões físicas em suas escolas, 
independentemente da forma como esses as 
avaliam. Entretanto, destacam-se os alunos 
que consideram suas respectivas escolas como 
muito piores que as outras, na medida em que 
76% desses afirmam existir brigas e agressões 
na escola. Em relação ao testemunho dos alunos 
sobre armas de fogo nas instituições, os dados 
seguem a mesma tendência, já que 13% dos 
estudantes que presenciaram tal circunstância 
avaliam suas escolas como muito piores que as 
outras, percentual que se destaca dos demais. O 
mesmo ocorre quando se trata de outras armas, 
visto que 28% dos alunos que já testemunharam 
estudantes com outras armas avaliam suas 
escolas como muito piores. Por fim, quanto às 
percepções sobre ocorrências de alunos com 
drogas na escola, observa-se novamente a 
avaliação da instituição como muito pior que 
as outras sendo o diferencial, na medida em 
que 41% dos alunos que afirmam terem visto 
alunos com drogas/bebidas na escola avaliam 
suas escolas dessa forma. 

Assim, esses dados apontam para uma 
possível associação entre escolas muito mal 
avaliadas pelos alunos, que seria um indicador 
de clima escolar negativo, e um ambiente 
mais propício à violência. A constatação 
dessa associação é consonante aos estudos 
que mostram a relação entre incidência de 

circunstâncias de violência dentro da escola e as 
dificuldades de se estabelecer um clima escolar 
propício à aprendizagem. (RUTTER et al. 1979; 
SOLOMON et al., 2000; FELNER et al. 2001; 
PETERSON; SKIBA, 2001; HASELSWERDT; 
LENHARDT, 2003, CASASSUS, 2007). A 
existência de drogas e armas na escola mostra 
também uma provável falha na supervisão e 
controle, seja da escola ou de órgãos superiores 
responsáveis pela manutenção de um ambiente 
seguro para alunos e funcionários em geral. 

Correlações: aspectos escolares e 
experiências de violência

Abaixo são apresentadas correlações 
entre variáveis referentes a percepções de vio-
lência dos alunos e percepções sobre aspectos 
gerais de suas escolas. 

A correlação positiva verificada entre 
a incidência de alunos com drogas e bebidas 
alcoólicas na escola e a violência intraescolar, 
com coeficiente igual a 0,5, considerado 
moderado, permite-nos supor uma associação 
entre essas duas situações no espaço escolar. 

É possível verificar também que todas 
as variáveis de percepções de violência extra-
escolar estão positivamente correlacionadas às 
percepções de violência intraescolar, e ambas 
estão negativamente correlacionadas à variá-
vel de avaliação geral da escola, um dos indi-
cadores de clima escolar. Por suposição, esse 
dado pode ser interpretado como a existência 
de direções equivalentes entre as percepções 
de violência dentro e fora da escola, ou seja, 
alunos que relataram ocorrências de violên-
cia dentro da escola também tendem a rela-
tar ocorrências de violência fora da escola e 
vice-versa. No que se refere à satisfação dos 
alunos com a instituição de ensino e percep-
ções de violência dentro e fora da escola e de 
drogas dentro da escola, verificam-se também 
direções opostas, ou seja, nas instituições em 
que muitos alunos já testemunharam ocorrên-
cias de violência e drogas, a avaliação geral da 
escola tende a ser negativa.
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Tabela 2 – Aspectos escolares e experiências de violência

Violência 
intraescolar

Alunos com 
bebidas/drogas

Avaliação geral 
da escola

Exposição à 
violência

Abordagem 
policial

Experiência 
de violência

Violência intraescolar 1 ,500** -,084** ,142** ,154** ,250**

Alunos com bebidas/drogas ,500** 1 -,108** ,158** ,111** ,142**

Avaliação geral da escola -,084** -,108** 1 -,009 -,054* -,064*

Exposição à violência ,142** ,158** -,009 1 ,476** ,164**

Abordagem policial ,154** ,111** -,054* ,476** 1 ,214**

Experiência de violência ,250** ,142** -,064* ,164** ,214** 1

**p < 0,001 *p < 0,05
Fonte: Dados da pesquisa 

Certamente, há fatores que são interve-
nientes aos observados e que podem contribuir 
para a explicação das referidas relações. O obje-
tivo da próxima seção é justamente aprofundar 
esta investigação por meio de análises multi-
variadas, levando em conta outros fatores que 
podem exercer influência sobre os resultados.

Regressões lineares: violência 
intraescolar, alunos com drogas e bebidas 
alcoólicas na escola e percepções sobre a 
instituição de ensino

Tendo como variável dependente as per-
cepções dos alunos sobre violência intraescolar, 
dentre as variáveis significativas do modelo, 
destacam-se: os coeficientes positivos de alu-
nos com drogas e bebidas alcoólicas na escola, 
igual a 0,524; abordagem policial, igual a 0,075; 
e experiências de violência, igual a 0,120. Com 
o coeficiente mais alto do modelo, sobressai-
-se a variável referente a alunos com drogas e 
bebidas alcoólicas na escola, dado que indica a 
associação positiva dessa variável às percepções 
de violência intraescolar, confirmando a tendên-
cia verificada nas análises anteriores. Também é 
possível supor associações entre percepções de 
violência intraescolar e percepções de violência 
extraescolar, no caso dos coeficientes positivos 
relativos a “experiências de violência” e “abor-
dagem policial”. Essa tendência é igualmente 
verificada na matriz de correlações precedente. 
Considerando esses resultados, pretende-se, na 

regressão seguinte, verificar quais fatores re-
lacionam-se à variável referente a alunos com 
drogas e bebidas alcoólicas na escola. 

Tabela 3 – Regressão linear para percepções de violência 
intraescolar

Cor (negros) ,034

Sexo (masculino) ,043

Idade (maior faixa etária) -,030

Nível socioeconômico -,016

Lares monoparentais -,024

N° de homicídios a 300 metros da escola -,016

Avaliação geral da escola ,005

Alunos com drogas e bebidas alcoólicas ,524**

Exposição à violência ,000

Abordagem policial ,075*

Experiências de violência ,120**

Variável dependente: Violência intraescolar - ** p < 0,001 *p < 0,05 - R2 
ajustado: 0,33 
Coeficientes de regressão padronizados (Beta)
Fonte: Dados da pesquisa

Antes disso, vale destacar alguns 
resultados, mesmo que não sejam significativos, 
isso porque, em determinados casos, a direção 
dos coeficientes é convergente ao que se afirma 
pela literatura e, em outros, há resultados 
interessantes que valem ser mencionados. 
A começar pelos coeficientes positivos das 
variáveis referentes à cor e ao sexo, iguais a 
0,34 e a 0,43, os quais indicam que jovens 
negros e do sexo masculino são os que mais 
relatam situações de violência, verifica-se que 
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são consonantes à literatura, a qual evidencia 
maior envolvimento de jovens do sexo 
masculino e negros em contextos de violência 
(BEATO, 2000; ZALUAR; LEAL, 2001; SOARES; 
CANO, 2002, RAMOS; LEMGRUBER, 2004). 
Vale destacar também o coeficiente relativo ao 
nível socioeconômico (NSE), igual a -0,16, que 
significa que alunos de NSE mais alto relatam 
menos situações de violência intraescolar, e 
vice-versa. Uma suposição que pode ser feita 
nesse sentido é o fato de alunos com maior 
NSE estudarem em escolas que possuem menor 
incidência de violência intraescolar. Outra 
hipótese é a possibilidade de alunos com esse 
perfil estudarem em escolas localizadas em 
áreas menos violentas, de forma que sofrem 
menor influência do contexto externo. Mas 
essas são somente suposições. 

O coeficiente de -0,016, referente ao 
número de homicídios a até 300 metros da 
escola, também chama a atenção, na medida 
em que indica que quanto maior é o número 
de homicídios no entorno da escola menor 
é percepção de violência intraescolar. Em 
primeiro lugar, é preciso destacar que esse 
dado não se refere a percepções, já que o 
número de homicídios foi obtido através de 
georreferenciamento. De acordo com o que se 
espera, esse resultado deveria estar justamente 
na direção oposta, considerando a provável 
influência do contexto externo sobre o interno. 
Entretanto, como se trata de percepções, é 
possível que alunos de escolas localizadas em 
áreas mais violentas, por circularem nelas com 
maior frequência, tendam a naturalizar algumas 
circunstâncias que são vistas como mais graves 
por jovens que estejam menos expostos a tais 
contextos. 

Outra hipótese é a existência de ações 
mais enérgicas e efetivas por parte da equipe 
pedagógica de tais escolas, de supervisão 
e controle, devido ao contexto de extrema 
violência externa. Outro resultado intrigante é 
o coeficiente positivo, igual a 0,005, referente 
à avaliação da escola, o qual indica que, 
quanto mais satisfeitos com a escola, maiores 

são também as percepções de violência 
intraescolar, resultado oposto ao evidenciado 
pela literatura, e contrário também às análises 
realizadas até então. Contudo, esse possui um 
dos mais baixos coeficientes da regressão, além 
de não ser significativo, assim como os demais 
mencionados anteriormente. Parte dos dados 
não significativos foi destacada com o intuito 
de prestar esclarecimentos, e pelo fato de 
alguns apresentarem resultados interessantes. 
Entretanto, por não serem significativos, seus 
resultados não podem ser considerados para a 
realização de associações e inferências.

Tabela 4 – Regressão linear para percepções sobre alunos 
com drogas e bebidas alcoólicas 

Cor (negros) -,011

Sexo (masculino) -,033

Idade (maior faixa etária) ,058*

Nível socioeconômico -,002

Lares monoparentais ,018

N° de homicídios a 300 metros da escola -,041

Avaliação geral da escola -,092**

Violência intraescolar ,526**

Abordagem policial -,014

Experiências de violência ,060*

Exposição à violência ,101**

Variável dependente: alunos com drogas e bebidas alcoólicas na escola - 
** p < 0,001 *p < 0,05 – R2 ajustado: 0,32 – Coeficientes de regressão 
padronizados (Beta)
Fonte: Dados da pesquisa

A idade é o primeiro coeficiente significa-
tivo observado no modelo, o que significa dizer 
que a percepção sobre alunos com drogas e be-
bidas alcoólicas pode ser mais frequente entre os 
estudantes de maior faixa etária. Uma hipótese 
possível seria a maior exposição desses jovens 
a circunstâncias de uso de drogas e de consu-
mo de bebidas alcoólicas. De forma convergente, 
Figueiredo et al. (2012), como citado na revisão 
bibliográfica, apontam o uso de drogas entre jo-
vens de maior faixa etária, que no caso são alu-
nos de classes de Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), sendo constatado também maior envolvi-
mento desses com o tráfico de drogas. 
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A variável relativa à violência intraescolar 
possui o coeficiente mais alto do modelo, o que 
ratifica os resultados das análises anteriores, no 
que diz respeito à associação entre percepção 
de violência dentro da escola e percepção 
sobre a existência de alunos com drogas e 
bebidas alcoólicas na instituição. As variáveis 
de experiências de violência e exposição à 
violência também se mostram significativas e 
com sinal positivo, o que significa dizer que 
alunos que relatam a existência de drogas e 
bebidas alcoólicas na escola também tendem a 
relatar ocorrências de violência em geral, que 
podem ser dentro e/ou fora da escola. Esse dado 
confirma os resultados mostrados até aqui. 

Assim como evidenciado nas análises 
descritivas e nas correlações, é possível verificar, 
nessa última regressão, uma associação negativa 
entre a percepção dos alunos sobre a existência 
de drogas e bebidas alcoólicas na escola e a 
avaliação deles acerca de aspectos gerais da 
instituição. Isto é, quanto maior é a percepção 
referente à existência de alunos com drogas 
e bebidas alcoólicas nas escolas, menos bem 
avaliadas são essas instituições. Alguns estudos 
chegam às mesmas constatações a respeito 
das implicações negativas da existência de 
drogas e violência dentro da escola em relação 
à organização e coesão interna da instituição, 
à satisfação dos alunos e funcionários com a 
escola, ao estabelecimento de um clima escolar 
propício à aprendizagem e, consequentemente, 
ao desempenho escolar dos alunos (PETERSON; 
SKIBA, 2001; HASELSWERDT; LENHARDT, 
2003; CASASSUS, 2007).

Um dos resultados destacados na análise 
dos dados diz respeito à convergência entre 
as percepções de violência dos alunos sobre 
o contexto intra e extraescolar, dado que é de 
certa forma esperado, visto que o contexto social 
no qual a escola está inserida exerce influência 
sobre suas dinâmicas internas. Alguns autores 
abordam as dificuldades que escolas situadas em 
localidades com altas incidências de violência 
possuem para evitar que tais ocorrências sejam 
frequentes também no espaço escolar. Apesar de 

não abordar propriamente conceitos como o de 
eficácia coletiva e clima escolar, Zaluar e Leal 
(2001) destacam a importância de um mínimo 
de consenso interno para que a instituição 
escolar resista ao cerco da violência. 

Nesse sentido, é importante destacar a re-
levância de uma atuação conjunta entre escola e 
comunidade externa. Um exemplo que pode ser 
citado é o estudo de Felner et al. (2001). Ao in-
vestigar os aspectos associados ao clima escolar, 
os autores ressaltam a relação entre a escola e 
a comunidade como um dos fatores essenciais 
para o estabelecimento de um clima escolar po-
sitivo. Articulando a teoria referente à eficácia 
coletiva (SAMPSON; RAUDENBUSH; EARLS, 
1997) a essa perspectiva, pode ser pensado o es-
tabelecimento de um diálogo entre a escola e as 
localidades de seu entorno, de forma a buscar 
ações conjuntas para combater ocorrências de 
violência envolvendo os jovens, tornando tais 
ações complementares e mais consistentes. 

O estudo de Souza e Souza (2010) eviden-
cia ações que se assemelham a essa perspecti-
va, mas que ultrapassam os domínios da escola. 
Realizada em Belo Horizonte, a pesquisa reúne 
ações de mobilização e articulação de grupos de 
diversas áreas – educação, saúde, esportes, cul-
tura, assistência social, associações e moradores 
da comunidade –, visando a contribuir para a 
prevenção à criminalidade de forma mais siste-
mática. Dentre as etapas do projeto, após diag-
nóstico a respeito de como as escolas lidam com 
a violência, os gestores das instituições de ensi-
no, representantes de cada área de atuação social 
citada acima e líderes comunitários se reúnem 
para momentos de discussão e planejamento de 
ações conjuntas, construídas coletivamente.

A respeito da convergência verificada 
entre percepções de violência intraescolar e 
a incidência de alunos com drogas e bebidas 
alcoólicas, Solomon et al. (2000) mostram a 
importância de se estimular a participação 
dos jovens em dinâmicas escolares diversas, 
promovendo assim o senso de pertencimento 
dos alunos à escola e de responsabilidade sobre 
suas ações, o que tem como consequência 
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também a queda nas ocorrências de indisciplina 
e de violência nas escolas. 

Também é possível destacar a importância 
das constatações de Sampson, Raudenbush e 
Earls (1997), pioneiros nos estudos a respeito 
da eficácia coletiva. Entre seus achados, os 
autores apontaram a supervisão e o controle 
dos grupos de adolescentes como indicador mais 
significativo para o combate das ocorrências de 
violência. No mesmo sentido, Shaw e McKay 
(1942) já abordavam, na década de 1940, o 
envolvimento de jovens em circunstâncias de 
violência como fenômeno de grupo, resultante 
de frágeis e ineficientes meios de supervisão e 
controle. Esses autores falam principalmente de 
controle e supervisão e fatores relacionados ao 
grau de coesão da comunidade. Com perspectiva 
similar, alguns estudos na área da educação 
constatam que a coesão interna e ações baseadas 
em objetivos compartilhados são fatores 
importantes para que haja um bom clima escolar.

Considerações finais

O esforço teórico deste estudo, ao 
articular as teorias referentes à eficácia coletiva 

e ao clima escolar, teve por objetivo investigar 
os processos intraescolares, as circunstâncias de 
violência que os perpassam e suas implicações, 
além de pretender suscitar questões para a 
realização de estudos subsequentes.

É possível atribuir um caráter explora-
tório aos resultados e às articulações teóricas 
realizadas, devido à escassez de abordagens que 
relacionem as contribuições das duas linhas 
teóricas em questão. Apesar de haver estudos 
acerca das percepções de alunos a respeito da 
violência nas escolas, são escassos também en-
foques que articulem a essa questão evidências 
sobre o clima escolar.

A partir dos resultados evidenciados, 
podemos pensar em estudos subsequentes que 
explorem as relações mostradas e questões 
relacionadas, tais como: (1) relação entre clima 
escolar, violência e suas implicações para o 
desempenho escolar dos alunos; (2) influência da 
participação dos pais/responsáveis no cotidiano 
escolar sobre as percepções dos alunos a respeito 
da violência intraescolar; e (3) impacto das UPPs 
(Unidades de Polícia Pacificadoras), no caso do 
município do Rio de Janeiro, sobre as percepções 
dos alunos acerca da violência intraescolar.
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O conceito de compensação no diálogo de Vigotski 
com Adler: desenvolvimento humano, educação e deficiênciaI

Débora DainezII

Ana Luiza Bustamante SmolkaII

Resumo

Atualmente, é ampla a divulgação dos estudos de Lev Semenovitch 
Vigotski e dos impactos que esses causaram no âmbito da educação, 
repercutindo no modo de pensar o ensino e o desenvolvimento 
de crianças. Entretanto, a obra desse autor referente ao tema 
da deficiência ainda permanece sem tradução para o português. 
Por essa razão, ainda é pouco conhecida no país. O conceito que 
Vigotski elabora quando aborda o desenvolvimento nas condições 
orgânicas adversas é o de compensação. Diante disso, a proposta 
deste trabalho é apresentar a história de elaboração conceitual da 
compensação na perspectiva histórico-cultural, compreendendo a 
emergência e o movimento das ideias e dos argumentos produzidos 
por Vigotski na interlocução com os seus contemporâneos, 
sobretudo com o psicanalista austríaco Alfred Adler. Trata-se de 
um estudo teórico-conceitual em que foram realizadas leituras de 
livros de Adler e dos principais textos de Vigotski e de autores 
contemporâneos que versam acerca do tema. As discussões 
apontam para os pontos de acordos e a explicitação das diferenças 
das perspectivas desses autores, além de dar a ver o modo como 
Vigotski redimensiona o conceito de compensação com orientação 
para a formação social da mente. Como conclusão, mostra-se a 
concepção da sustentação da vida do indivíduo pelo outro, a crença 
nas possibilidades de desenvolvimento para além da deficiência e a 
compreensão dos diferentes modos de humanização. A implicação 
dessas proposições é a responsabilidade social de organização 
do meio educacional de modo a projetar a formação do novo 
no processo de desenvolvimento da criança (com deficiência), 
investindo na formação, disponibilização e apropriação de recursos 
materiais e humanos. 
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The concept of compensation in the dialogue of Vygotsky 
with Adler: human development, education and disability I

Débora DainezII

Ana Luiza Bustamante SmolkaII

Abstract 

Currently, the dissemination of the studies of Lev S. Vygotsky is broad 
and so is its impact on education, reflecting on the way of thinking 
about education and on the development of children. However, 
Vygotsky’s work on the issue of disability has not been translated 
into Portuguese, preventing access to knowledge. When Vygotsky 
addresses development in adverse organic conditions, he develops 
the concept of compensation. Therefore, the purpose of this paper is 
to present the history of the conceptual development of compensation 
in the historical-cultural perspective, understanding the emergence 
and movement of the ideas and arguments produced by Vygotsky 
in dialogue with his contemporaries, especially with the Austrian 
psychoanalyst Alfred Adler. It is a theoretical-conceptual study, for 
which we have read books by Adler and the main texts of Vygotsky 
and contemporary authors who address disability. The discussions 
indicate not only the points of agreement and the differences in the 
perspectives of these authors, but also how Vygotsky restructures 
the compensation concept, orienting it toward the social formation 
of mind. The following propositions are evidenced as a conclusion: 
the conception that the individual’s life is sustained by the other, 
the belief in the possibilities of development beyond disability 
and the understanding of different modes of humanization. Such 
propositions imply the social responsibility of organizing the 
educational environment in order to design the formation of the 
new in the process of development of the child (with disabilities), 
investing in the training, provision and allocation of material and 
human resources.
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Introdução 

As ideias do russo Lev S. Vigotski1 
chegaram ao Brasil na década de 1980. A sua 
primeira obra disponível no nosso país foi A 
formação social da mente, em 1984 e, mais 
tarde, em 1988, foi publicada a coletânea 
Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem 
(textos escolhidos de Vigotski, Luria e Leontiev). 
A divulgação dos estudos desse autor impactou 
o âmbito da educação e repercutiu como uma 
nova forma de pensar a respeito dos aspectos 
do ensino e do desenvolvimento de crianças, 
produzindo efeitos nas políticas públicas e nas 
práticas educativas. No entanto, os trabalhos 
de Vigotski no campo da defectologia, 
nomenclatura usada na sua época (final do 
século XIX e início do século XX) para se 
referir ao estudo de pessoas com deficiência, 
tardou a chegar ao país. Um primeiro texto 
veio na década de 1990, na versão inglês The 
problem of mental retardation (a tentative 
working hypothesis), pela assinatura da revista 
Soviet Psychology. A versão completa da obra 
Defectología, em espanhol, tornou-se acessível 
ao público brasileiro somente no final dos 
anos 1990, mas é de difícil disponibilidade no 
mercado. Esse conjunto de textos permaneceu 
sem tradução até 2006, quando apareceu o 
primeiro texto: “Sobre a questão da dinâmica 
do caráter infantil”, traduzido por Zoia Prestes 
diretamente do russo para o português. No ano 
de 2011, Martha Kohl de Oliveira, juntamente 
com Denise Regina Saler e Priscila Nascimento 
Marques, traduziram também diretamente do 
russo o texto: “A defectologia e o estudo do 
desenvolvimento e da educação da criança 
normal”. Contudo, a obra completa permanece 
ainda sem tradução, o que inviabiliza, portanto, 
o acesso ao conhecimento das ideias de Vigotski 
no que tange ao tema da deficiência.

Por outro lado, na produção acadêmica 
contemporânea, muitos são os estudos que 

1- Tendo em vista que a grafia do nome do autor varia em diferentes traduções, 
optamos por utilizar preferencialmente Vigotski. Nas referências, estão 
preservadas as grafias diferenciadas conforme constam nas obras publicadas. 

mencionam o principal conceito trabalhado 
por Vigotski quando aborda o desenvolvimento 
da pessoa com deficiência: o conceito de 
compensação (GÓES, 2002; CARVALHO, 2006; 
GARCÍA; BEATÓN, 2004; KOZULIN; GINDIS, 
2007; FICHTNER, 2010; AKHUTINA; PYLAEVA, 
2012; BOTTCHER, 2012, dentre muitos outros). 
Diferentes são os posicionamentos dos autores 
e múltiplos são os sentidos produzidos. Essa 
ampla disseminação do conceito nos mostra a 
pertinência das ideias produzidas por Vigotski. 
Contudo, em nossa avaliação, o risco é de que 
o conceito de compensação torne-se um lugar 
comum (SMOLKA, 2010), que seja assumido como 
já naturalizado – compensação social do defeito 
orgânico; a deficiência precisa ser compensada – e, 
dessa forma, desloque os princípios explicativos 
e os argumentos, enrijecendo o potencial 
analítico desenvolvido por Vigotski no que se 
refere ao desenvolvimento humano (atípico) 
pensado nas condições sociais concretas de 
produção. Isso nos move a indagar a respeito 
das raízes e implicações teórico-conceituais do 
conceito em questão.

Assim sendo, diante das condições 
que possibilitam a divulgação das ideias do 
autor — as traduções iniciais para o português; 
a consideração da pertinência de seus princípios 
para o campo da educação e da psicologia do 
desenvolvimento humano, ou ainda, para o 
trabalho na interface dessas áreas; o interesse dos 
autores contemporâneos em disseminar e aderir 
ao conceito de compensação —, indagamos: Que 
concepção esse autor traz a respeito da deficiência 
e do desenvolvimento humano quando elabora 
o conceito de compensação? Qual a possível 
relevância desse conceito na contemporaneidade, 
quase 100 anos após sua elaboração? 

Nesse sentido, a proposta deste texto 
é apresentar um estudo a respeito da história 
de elaboração conceitual de compensação na 
perspectiva histórico-cultural, compreendendo 
a emergência e o movimento das ideias e 
dos argumentos produzidos por Vigotski na 
interlocução com os seus contemporâneos 
a respeito das condições orgânicas e sociais 
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do desenvolvimento humano, com ênfase no 
desenvolvimento atípico. Um autor que se 
destaca nesse diálogo é Alfred Adler, psicanalista 
e filósofo austríaco que se dedicou à psicoterapia 
e que aborda a noção de compensação na 
formação da personalidade. Esse fato nos 
orientou a conhecer a teoria desse autor para 
compreender os seus efeitos no processo de 
elaboração de Vigotski a respeito do assunto.

Assim sendo, outras questões que se 
colocam no âmago das preocupações que 
sustentam nossa investigação são: Como o 
diálogo com Adler impactou as formulações 
de Vigotski? Em que pontos os autores se 
tangenciam e em que aspectos divergem? Qual é 
o princípio explicativo, em Vigotski, que ancora 
a elaboração conceitual da compensação? 

O presente estudo tem, assim, um 
caráter teórico-conceitual. Segundo Demo 
(2000), essa modalidade de pesquisa dedica-
-se à análise rigorosa, explicativa e com uma 
coerência argumentativa, de determinada 
teoria, conceitos e ideias, tendo como propósito 
compreender e avançar nos fundamentos 
teóricos e discutir suas implicações na realidade 
social. Nossa metodologia foi realizar releituras 
dos Fundamentos de defectología, obra que 
reúne os principais escritos em que Vigotski 
trabalha o conceito de compensação, assim 
como outros textos espalhados em suas obras 
completas, em que esse conceito é mencionado. 
Optamos por trabalhar com as Obras Escogidas, 
traduzidas do russo para o espanhol e, nesse 
caso, o volume V, Fundamentos de defectología. 
Concomitantemente, fizemos levantamentos e 
estudos dos trabalhos (artigos científicos, teses, 
livros) de autores contemporâneos que abordam 
esse conceito, bem como realizamos leituras 
de dois livros de Adler, A ciência da natureza 
humana e A educação das crianças. 

É primordial assegurar que Vigotski, 
ao elaborar o conceito de compensação em 
sua teoria, dialogava com autores e discutia 
questões relacionadas a outro contexto 
histórico. São épocas diferentes, com 
condições de produção específicas que se 

transformam em um tempo-espaço de relações 
culturais. Logo, as conjecturas elaboradas 
por Vigotski em sua obra foram sendo 
desdobradas, redimensionadas a partir de 
questões que nos cercam. Valores e conceitos 
estão em constante elaboração, modificam--se, 
evoluem, ganham novos contornos e diferentes 
significados ao longo das relações históricas, 
uma vez que as condições sociais concretas 
e os modos de pensar mudam. Nesse sentido, 
seguimos considerando o autor na sua época, 
compreendendo o termo compensação por ele 
usado – que se inscreve em um modo de pensar em 
um determinado tempo histórico –, o seu esforço 
de elaboração conceitual e, assim, indagamos 
a respeito do alcance e das repercussões do 
conceito atualmente, o que pode gerar outras 
formulações. 

Primeiras ideias e debates de 
Vigotski sobre a compensação 
(textos de 1924)

No ano de 1924, Vigotski (1997) 
escreveu seus primeiros ensaios na área da 
defectologia, “Principios de la educación de 
los niños físicamente deficientes” e “Acerca de 
la psicología y la psicología de la defectividad 
infantil”, produtos de uma apresentação no II 
Congresso sobre a proteção social e jurídica dos 
menores de idade na Rússia (PRESTES; TUNES, 
2011), cujo objeto de análise proposto para os 
intelectuais era a escola especial, seus princípios 
educativos e os aspectos organizativos do 
ensino. Ao defender a tese que consistia em criar 
um sistema educacional único que permitisse 
integrar a pedagogia especial com a pedagogia 
geral, Vigotski (1997) examinou as condições 
educacionais oferecidas para a formação da 
criança com deficiência na relação com os 
problemas da ideia de compensação.

Duas principais correntes a respeito da 
compensação estavam em ampla circulação 
naquele contexto histórico, final do século XIX 
e início do século XX, e afetaram as elaborações 
de Vigotski. A versão mística da compensação, 
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baseada na teoria do dom, atribuía ao deficiente 
uma espécie de forças, de origem divina, em que 
um conhecimento, uma sensibilidade especial 
compensaria determinada ausência (visão, 
audição, inteligência...). A outra vertente era 
biológica, que considerava que a perda de uma 
função perceptiva seria compensada naturalmente 
com o funcionamento de outros órgãos. Fundada 
na ideia de uma pré-disposição orgânica contida 
no organismo, essa concepção se concentrava 
no plano sensorial, identificando os limites e 
impedimentos que a deficiência impunha, na 
busca pela causa que caracterizava o defeito. A 
análise do desenvolvimento humano era reduzida 
àquilo que era mensurável, o que conduzia a 
uma ideia de insuficiência das capacidades desses 
indivíduos frente ao déficit orgânico. 

 Ao entrar em contato com essas 
tendências, Vigotski (1997), nos dois textos 
supracitados, marcou o seu desacordo por essas 
abordagens privilegiarem um viés naturalista 
do desenvolvimento humano e por conceberem 
a compensação como uma correção biológica 
automática do defeito, o que prescreve um caráter 
médico e terapêutico à pedagogia, reduzindo 
as ações educativas ao desenvolvimento dos 
sentidos imunes ou ao reestabelecimento de 
determinadas formas de conduta. Ao contrário 
disso, defendeu que a função da educação é a 
criação de novas formas de desenvolvimento. 

É importante notar que Vigotski (1997) 
também explicitou as suas divergências com as 
ideias da educação no ocidente/norte-americana, 
por essa conceber a compensação como suprimento 
social: “Ali os problemas são tratados como 
caridade social, em mudança, para nós se trata 
de questões de educação social” (VIGOTSKI, 1997, 
p. 71, tradução nossa). Nesse sentido, para ele, a 
educação não é vista como auxílio, complemento 
e/ou suprimento de uma carência (orgânica e/ou 
cultural), mas é a produção de uma ação que torna 
possíveis novas formas de participação da pessoa 
na sociedade. Por meio dessa discussão, aborda o 
problema da educação da criança com deficiência 
e as possibilidades de seu desenvolvimento como 
responsabilidade do meio social.

As críticas realizadas por Vigotski (1997) se 
intensificaram ainda mais quando analisou como 
as concepções acerca da compensação (mística, 
sensorial, suprimento social) compunham o 
cenário de uma educação filantrópica, insípida, 
assistencialista e piedosa das pessoas com 
deficiência, que fragmentava o conhecimento e 
não ampliava a visão de mundo. É nesse sentido 
que o autor defendeu que “o ensino especial deve 
perder o seu caráter especial e então passará 
a fazer parte do trabalho educativo comum” 
(VIGOTSKI, 1997, p. 93, tradução nossa). Em 
outro momento, Vigotski (1997) novamente 
apontou que “em essência, não existe diferença 
no enfoque educativo de uma criança deficiente 
e de uma criança normal, nem na organização 
psicológica de sua personalidade” (VIGOTSKI, 
1997, p. 62, tradução nossa).

É interessante notar que ele trouxe como 
metodologia da educação social a compensação 
social, cujo princípio é a inserção da pessoa 
com deficiência na vida laboral, nos diferen-
tes espaços de atividade do cotidiano. É esse o 
pressuposto que ancora a sua contraposição a 
um ensino embasado no defeito orgânico, em 
defesa de uma instrução orientada para o po-
tencial de desenvolvimento das funções huma-
nas complexas (atenção voluntária e orientada, 
memória mediada, percepção verbalizada, tra-
balho de imaginação, pensamento generaliza-
do, nomeação e conceptualização do mundo). 

Portanto, nesses primeiros ensaios de 
Vigotski (1997) para elaborar conceitualmente 
a compensação a partir de uma perspectiva 
histórico-cultural, observamos que o termo é 
qualificado com a palavra social e, ainda, que a 
compensação social é trazida como metodologia 
da educação. Por meio disso, é possível analisar 
que, nessas primeiras reflexões, a problemática 
da deficiência é deslocada da ordem do orgânico, 
do patológico em que se estudava a estrutura 
biológica da personalidade, e é colocada como 
problema no campo educacional, com o foco 
nos processos sociais de desenvolvimento e de 
formação da personalidade. Nesse sentido, o 
que ressaltamos é a importância da mudança 
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de concepção que conduz o trabalho educativo 
da criança com deficiência, isto é, a necessidade 
de contemplar e de orientar o olhar não para 
o defeito, mas para a pessoa como um todo, 
pensando a sua integralidade nas condições de 
vida e educação recebidas, na complexidade de 
seu funcionamento, nas suas possibilidades. 

Posteriormente, uma posição que 
inspirou Vigotski foi a teoria de Alfred Adler, 
segundo a qual a compensação é um processo 
que faz parte da formação da personalidade. 
Antes de nos determos na interlocução entre 
esses autores, apresentamos alguns aspectos 
da teoria de Adler, a fim de contextualizar 
os princípios teóricos e as ideias por ele 
desenvolvidas acerca do conceito para, 
depois, compreender suas repercussões nas 
elaborações de Vigotski (1997). 

A psicologia da personalidade de 
Alfred Adler

Em colaboração com Sigmund Freud, 
Adler foi um dos cofundadores do movimento 
psicanalítico, do qual se desligou, orientando-se 
aos estudos do materialismo histórico-dialético. 
Nessa tensão entre esses dois campos de conhe-
cimento, a psicanálise e o materialismo, bem 
como pela sua circulação na teoria do reflexo 
condicionado de Ivan Pavlov e na teoria da evo-
lução da espécie de Charles Darwin, e por meio 
de diálogos com William Stern e Theodor Lipps, 
Adler desenvolveu uma teoria da personalidade 
orientada para o futuro, o vir a ser, e defendeu 
que a esfera social é tão importante para a psico-
logia qunato a esfera interior. 

Adler (1967, 2003) ficou conhecido como 
o fundador do sistema holístico da psicologia 
individual, cuja preocupação é orientada para 
os problemas das relações humanas no convívio 
em sociedade e a organização da vida da pessoa 
nessa ambiência. A tentativa do autor reside 
em abordar os erros de conduta individual 
prejudiciais à harmonia da vida social e comum, 
buscando atingir uma forma possível do 
indivíduo se adaptar harmonicamente à vida. 

Com esse argumento, Adler (1967) 
vai conduzindo o leitor de seu texto a um 
determinado modo de compreensão da natureza 
e da conduta humana. O que está demarcado 
nessa abordagem é a importância de se ter 
conhecimento de nossos semelhantes e de nós 
mesmos, desenvolvendo o sentimento social e, 
consequentemente, ajustando a vida psíquica/
alma/espírito (termos que vão sendo usados pelo 
autor sem distinção) ao meio. De tal maneira, 
para ele, seria mais provável evitar contatos 
sociais perturbadores, já que os desajustes 
pessoais desastrosos acontecem quando não 
compreendemos os outros. A questão é como a 
vida psíquica pode ser corrompida no contato 
social extremamente perturbado, podendo gerar 
um quadro patológico.

Nesse viés, na psicologia individual 
de Adler, cada pessoa é concebida como uma 
totalidade integrada dentro de um sistema 
social. A personalidade, então, corresponde a 
uma unidade e o seu estudo se orienta para a luta 
que ela realiza para se desenvolver e exprimir. 
Essa ideia justifica a tese da qual o autor parte: 
os mais importantes determinantes da estrutura 
da vida da personalidade se originam nos 
primeiros tempos da infância. Explicando de 
outro modo, para o autor, o meio social está 
dado, há uma determinada civilização na qual o 
indivíduo nasce e à qual tem a necessidade de se 
adaptar. A posição biológica e social em relação 
ao meio causa um sentimento de inferioridade 
que impulsiona uma mudança orientada para 
a conquista de uma posição de superioridade. 
Esse sentimento social persiste durante toda a 
vida, sendo condição da acomodação psíquica e 
do alcance do bem-estar do indivíduo. 

Dessa forma, segundo Adler (2003), o 
propósito específico e o efeito particular da vida 
psíquica não se fundem sobre uma realidade 
objetiva, mas sobre a impressão subjetiva que o 
indivíduo teve dos acontecimentos da vida. Cada 
indivíduo se organiza em função de sua percepção 
subjetiva do mundo social. A conjunção e as 
manifestações da tensão entre duas tendências, 
o sentimento de inferioridade e a busca pela 



1099Educ. Pesqui., São Paulo, v. 40, n. 4, p. 1093-1108, out./dez. 2014.

superioridade e perfeição – compõem o processo 
em que ocorre a elevação da personalidade. 
Dito de outro modo, a personalidade reúne, no 
processo de expressão e ascensão, o sentimento de 
inferioridade que se torna consciente na situação 
social e o propósito de ser superior que permanece 
não consciente, é impedido de se manifestar, mas 
imposto como necessário na vida social.

Notamos o lugar que ocupa a questão do 
objetivo futuro a ser alcançado pelas forças in-
dividuais na teorização de Adler, uma vez que, 
na vida psíquica, todos os seus movimentos são 
administrados por uma meta criada no indi-
víduo pela necessidade de adaptação ao meio. 
Todavia, para atingir o objetivo vislumbrado, o 
sentimento de inferioridade precisa ser compen-
sado. O sentimento social/senso de sociabilidade 
é influenciado juntamente pelo sentimento de 
inferioridade e pelo seu contrapeso compensa-
dor, que é o esforço pelo predomínio/superio-
ridade. A compensação está relacionada à ideia 
de equilíbrio/adequação/adaptação/acomodação 
do indivíduo ao meio. O mecanismo pelo qual 
o mal-estar individual decresce é nomeado por 
Adler (1967, 2003) como compensação.

Poderíamos inferir que Adler traz uma 
concepção assentada na corrente do evolucionismo, 
o que implica considerar a compensação como um 
mecanismo de adaptação orgânica ao meio; no 
entanto, o autor adicionou um fator psicológico, 
o sentimento subjetivo que impulsiona o indivíduo 
a atravessar seus limites orgânicos. A tese é: o 
aperfeiçoamento do órgão psíquico permite a 
compensação do órgão orgânico incapacitado. 

Nesse sentido, Adler (1967, 2003) traz 
a compensação no sentido de luta — luta pela 
adaptação ao meio, pela consideração social, 
pela equilibração da vida psíquica e harmonia da 
vida social —, como uma tendência que acontece 
em todos os indivíduos, sendo eles deficientes 
ou não, crianças ou adultos; um mecanismo 
que é mobilizado diante de uma dificuldade, um 
obstáculo, que resulta na atrofia ou no desvio do 
sentimento/senso de sociabilidade. 

Em seu estudo acerca da criança 
organicamente debilitada, Adler (1967) pondera 

que nossa cultura é baseada na saúde e na 
adequação de órgãos plenamente desenvolvidos. 
Sendo assim, uma criança que apresenta 
um defeito orgânico acha-se em situação de 
desvantagem para resolver seus problemas de 
vida, pois não será tratada com ternura por um 
mundo que não é feito para ela nem a ela se ajusta. 
Segundo o autor, essa criança irá carregar consigo 
um fardo do sofrimento corpóreo e psíquico 
adicional. Mas é possível que esse indivíduo, no 
decurso do tempo, manifeste automaticamente o 
desenvolvimento das condutas compensatórias, o 
que depende do rumo tomado pelo sentimento de 
inferioridade da situação social ocupada. 

Entretanto, o sentimento de inferiorida-
de, quando muito intensificado devido ao exa-
gero dos obstáculos encontrados na coletivida-
de, ao invés de despertar no indivíduo formas 
de compensação, confirma a sua incapacidade, 
desenvolvendo assim um complexo de inferio-
ridade. Nesse caso, a luta pela compensação já 
não satisfaz mais a realização do equilíbrio das 
forças, exigindo uma supercompensação que 
procura um superequilíbrio.

Consideramos que, no raciocínio de Adler 
(1967), não existe órgão, sejam quais forem as 
condições orgânicas, que necessariamente obrigue 
o indivíduo a assumir uma atitude tensa em face 
da vida, não permitindo ocupar uma posição 
igual ao seu semelhante. O fato, diz ele, é que 
ninguém tentou ainda remediar as dificuldades 
do desenvolvimento psíquico da criança com 
deficiências orgânicas. E é, necessariamente, 
isso que Adler (1967) aponta com a sua nova 
psicologia individual, com orientação para a 
situação social em contraponto de uma psicologia 
que privilegia a disposição orgânica dos órgãos, 
pois somente dada situação vivida determina se 
algo é qualidade ou defeito. 

O diálogo de Vigotski com Adler: 
primeiras aproximações (1927)

Imerso num contexto de reformulação 
na área da defectologia, Vigotski (1997) 
encontrou em Adler elementos que afetaram 
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seus argumentos e possibilitaram novas 
indagações. Desse modo, orientou estudos 
em relação ao conceito de compensação e 
supercompensação em Adler com o propósito 
de entender essas novas contribuições nessa 
área e avançar conceitualmente. 

O texto que podemos eleger como 
prototípico do primeiro contato de Vigotski 
com as ideias de Adler é “El defecto y la 
compensación”, escrito em 1924 e publicado 
em 1927. Vigotski (1997) entusiasmou-se com 
a teoria de Adler por essa ser vinculada aos 
círculos da socialdemocracia alemã e à teoria 
do materialismo histórico-dialético, bem como 
por trazer preocupações da área da pedagogia, 
investindo na teoria e na prática da educação. 

O autor avaliou os motivos da separação 
de Adler com a escola de Sigmund Freud, dentre 
eles, a diferença nos critérios políticos e sociais, 
sendo que Adler era social-democrata enquanto 
que os interesses de Freud estavam dirigidos 
por um sistema social dominante; diferença 
essa que, para Vigotski (1997), faz a teoria de 
Adler ter um caráter revolucionário e profícuo 
naquele momento histórico. 

Vigotski (1997) destacou o modo como 
Adler desenvolveu as noções de unidade 
da personalidade e da dinâmica de seu 
funcionamento, propondo articulações das 
manifestações psíquicas, lugar em que há 
possibilidades de supercompensação. 

Nessa discussão, Vigotski colocou em 
diálogo a noção de objetivo futuro/direção final 
do comportamento, de Adler, com a noção de 
reflexo do objetivo, de Pavlov. 

A base social e prospectiva da psicologia 
adleriana foi realçada por Vigotski quando 
mostrou os ganhos dessa teorização que rompe 
com o enfoque biológico (dos rearranjos e 
disposições orgânicas) e orientado somente 
para o passado (faz menção aqui à teoria 
conservadora, de Freud). E, no que diz respeito 
à escola de Pavlov, marcada pelo estudo dos 
reflexos condicionados, o que foi evidenciado 
por Vigotski (1997) é a orientação da conduta 
a um objetivo, isto é, o reflexo do objetivo 

como parte da condição de vida, sendo que esse 
reflexo inato é mobilizado pelo indivíduo na 
sua relação com o meio externo. 

Nesse processo de discutir e elaborar 
conceitos, o autor forjou aproximações de 
Pavlov e Adler para mostrar que a tendência 
final, de uma reação orgânica, não pode ser 
compreendida sem sua perspectiva para o 
futuro, sem o planejamento de um propósito 
que se pretende atingir, sem se ter clareza 
do limite e da abrangência de uma operação. 
Nesse momento, a ideia de supercompensação 
vai sendo apresentada de modo a estar 
intimamente relacionada com o modo de 
conceber o desenvolvimento que, através 
da noção de objetivo, é marcado por uma 
orientação prospectiva, a abertura para os 
possíveis, questão essa que é configurada na 
relação indivíduo-meio social. 

Desse modo, ao mesmo tempo em que 
notamos o esforço de Vigotski (1997) em 
relacionar essas duas abordagens e realçar 
os ganhos dessas ideias, vamos percebendo 
divergências produzidas na tensão dialógica das 
diferentes posições teóricas; divergências essas 
ligadas ao modo de tratar a questão do objetivo 
e que têm a ver com o modo de conceber a 
função do social no desenvolvimento humano.

Vigotski (1997) discordou de Pavlov 
por ainda tratar o objetivo de modo mecânico, 
como um reflexo a certo estímulo externo. 
Também divergiu da posição de Adler. Para 
Adler (1967, 2003), o objetivo é analisado como 
sendo uma intenção, uma meta, muitas vezes 
não consciente, de atingir a superioridade; é 
desenvolvido subjetivamente pelo sentimento 
de inferioridade da posição social ocupada pelo 
indivíduo, passando a orientar seus esforços 
e ações. A posição social, nessa perspectiva, 
é desencadeadora de um processo que cabe 
ao indivíduo estabelecer, conduzir por meio 
de suas próprias sensações. Já Vigotski 
(1997), influenciado, ao mesmo tempo, pela 
teoria da supercompensação de Adler, pela 
teoria do reflexo objetivo de Pavlov, pelas 
ideias marxistas – categoria da necessidade, 
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fundamental e determinante da/na vida humana; 
necessidade de viver em um meio histórico e social 
como ponto de avanço do desenvolvimento da 
humanidade –, deslocou a formação individual 
e não consciente do objetivo para a sua criação 
coletiva e consciente. Os objetivos são, para ele, 
as exigências sociais produzidas no e pelo meio 
social no qual a pessoa está inserida, e afetam 
o curso de seu desenvolvimento, impactam no 
funcionamento psicológico, fazem o cérebro 
operar; tornam possível antecipar, programar, 
planejar uma ação, uma atividade humana.

A partir desse ponto de vista, produzido 
acerca do conceito de supercompensação, 
Vigotski analisou a história do desenvolvimento 
de Hellen Keller (1880-1943), norte-americana 
que ficou cega e surda em tenra idade devido a 
uma doença diagnosticada na época como febre 
cerebral. Ela tornou-se escritora e doutorou-se em 
filosofia, desenvolvendo importantes trabalhos 
em favor de pessoas deficientes e escreveu livros 
sobre sua vida. Anne Sullivan foi sua professora, 
a qual ficou conhecida pelo filme O milagre de 
Anne Sullivan. Ao trazer para discussão a história 
desse caso, Vigotski criou partituras que refletem, 
ressoam seus argumentos em construção.  

O autor mostrou que as graves deficiências 
de Keller colocaram em jogo enormes forças de 
superação, enfatizando que esse processo só é 
possível por meio de condições concretas que 
possibilitam converter o defeito em vantagens 
sociais. No caso analisado, a aprendizagem de 
Keller se converteu em causa de todo o país:

Agora é quase impossível distinguir o que 
realmente pertence a ela e o que foi feito 
para ela como responsabilidade cidadã. 
Esse feito mostra melhor do que nada qual 
papel desempenhou em sua educação o 
mandato social (VIGOTSKI, 1997, p.54, 
tradução nossa). 

A vida de Keller (que chegou a ser alvo 
de fetiche e orgulho nacional, tornando-se 
uma heroína, uma celebridade), analisada por 
Vigotski (1997), refrata a força de um trabalho 

social, do engajamento do meio, do compromisso 
e da responsabilidade da sociedade para com 
a educação e o desenvolvimento dessa pessoa. 
O que se evidencia na discussão do autor em 
relação a esse caso são as condições sociais 
particularmente favoráveis que se criaram e 
criaram potencialidade em Helen Keller. 

Vamos percebendo como Vigotski 
(1997) vai incorporando as ideias dialogadas, 
redimensionando-as. O argumento a que ele 
continuou dando visibilidade por meio do 
conceito de supercompensação diz respeito ao 
adensamento da ideia que inicia nos textos já 
apresentados quando usa o termo compensação 
social, mas com uma maior expansão teórica. O 
autor situa o lugar do social no desenvolvimento, 
bem como a função e a orientação da educação 
nessa problematização conceitual. O que 
aparece de modo mais intenso com a discussão 
da questão do objetivo é o desenvolvimento 
prospectivo, em processo e orientado pelas 
exigências sociais e não como algo determinado 
organicamente e, portanto, estagnado. Ou seja, 
a ideia de projeto do humano se evidencia, o 
como o grupo social pode vislumbrar e projetar 
formas outras de vida e condições educacionais 
que viabilizem novos modos de participação 
social da pessoa com deficiência na cultura. 

Uma mudança de lugar das 
(pro)posições de Adler: a revelação 
da controvérsia no pensamento de 
Vigotski (1928-1929)

A frequente citação de Adler por 
Vigotski que notamos no texto de “El 
defecto y la compensación” foi atenuada nos 
escritos de 1928 e 1929 (“Fundamentos del 
trabajo con niños mentalmente retrasados 
y físicamente deficientes”; “El desarrollo 
del niño difícil y su estudio”; “Métodos 
de estudio del niño con atraso mental”;  
“La infancia difícil, Acerca de la dinámica del 
carácter infantil”; “Tesis fundamentales del plan 
para el trabajo paidológico de investigación 
en el campo de la infancia difícil”; “Los 
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problemas fundamentales de la defectología 
contemporánea”). O diálogo foi mudando de 
tom. Vigotski (1997) começa a questionar a 
presença do materialismo nas formulações de 
Adler, devido às distorções teóricas causadas 
por elementos metafísicos/teológicos. E, 
assim, deixa de lado o esforço de relacionar 
a psicologia individual/da personalidade de 
Adler com o materialismo histórico-dialético. 
Consequentemente, o termo supercompensação 
também deixa de ser usado por ele. Vigotski 
(1997) continuou mobilizando as ideias de Adler, 
só que as deslocou com mais sistematicidade,  a 
partir de outras interlocuções estabelecidas e dos 
princípios explicativos sustentados. 

Vigotski (1997) trouxe a reflexão de Adler 
de que “compensação é luta” (VIGOTSKI, 2006, 
p.273, tradução nossa). A aproximação com 
Darwin também aconteceu quando analisou o 
fato de que a luta pela superação dos obstáculos 
encontrados no meio condiz com um processo 
relacional indivíduo-meio. Com isso, a ideia de 
luta foi redimensionada. Enquanto, para Adler 
(1967), a compensação é uma luta impulsionada 
subjetivamente pelo sentimento de inferioridade, 
para Vigotski (1997), a compensação condiz 
com a produção de uma luta social que está 
relacionada com o modo como o meio social se 
organiza para receber a criança com deficiência e 
a forma de orientação das práticas educacionais. 
Ressalta-se que os modos de enfrentamento 
social da deficiência são diversos, o que pode 
conduzir o desenvolvimento da criança para um 
caminho profícuo ou não.

Nessa discussão, Vigotski (1997) deslocou 
mais sistematicamente a ênfase colocada por 
Adler no individual para a formação social do 
indivíduo. Como vimos, embora Adler (1967, 
2003) alegue a importância do social, o modo 
como o concebe implica considerar que a força 
ainda está localizada no indivíduo, pois o social 
é externo, cumprindo a função de auxiliar 
as condutas do indivíduo. A compensação é 
apontada por ele como um mecanismo acionado 
pelas forças subjetivas do próprio indivíduo. Essa 
ideia é descartada por Vigotski (1997, 2006) ao 

argumentar que a força está na “condicionalidade 
social do desenvolvimento” (VIGOTSKI, 2006, 
p. 270, tradução Prestes). Menciona a ideia de 
Karl Marx segundo a qual a nossa existência 
social determina a nossa consciência. Vemos isso 
quando ele traz a noção de caráter como cunho 
social da personalidade, apontando para a sua 
dinamicidade. O social não só auxilia as condutas 
do indivíduo como também é concebido como 
constituidor das funções psicológicas, como 
organizador da estrutura psíquica. 

Pelo viés dessa consideração, Vigotski 
(1997) encenou um movimento de compreensão 
do funcionamento cerebral e das funções 
psíquicas superiores; falou em compensação 
das funções. Se, nos primeiros textos de 1924, 
abordava a compensação como metodologia da 
educação, depois tratou a compensação como 
processo psíquico. O que conseguimos enxergar 
com isso é a preocupação do autor em estudar, 
em nível de funções psicológicas, os efeitos e 
as possibilidades da ação social/educacional 
diante das variadas condições orgânicas. 

Por meio da noção de unidade orgânica 
da personalidade (uma capacidade preservada 
assume a realização da tarefa comprometida) 
de Willian Stern, juntamente com a ideia 
de Adler da criação de uma sobre-estrutura 
psicológica no órgão ou função lesionada (caso 
uma alteração morfológica ou funcional de 
algum órgão não cumpra suas tarefas, o aparato 
psíquico assume a função de compensar o 
funcionamento dificultado desse órgão, criando 
uma sobreestrutura psicológica), Vigotski (1997) 
pontuou que as funções da personalidade 
não estão monopolizadas de tal modo que, no 
desenvolvimento debilitado de alguma qualidade, 
inevitavelmente, a tarefa não se cumpre.

O que vai se esboçando é: o argumento da 
heterogeneidade do desenvolvimento, a variedade 
de caminhos a seguir; a orientação para as 
transformações qualitativas de uma forma em 
outra, para a metamorfose do desenvolvimento, 
suas mudanças; a diversidade de funções 
psicológicas e a multiplicidade de formas de 
relações entre elas – relações interfuncionais. 
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No texto de 1929, “Tesis fundamentales 
del plan para el trabajo paidológico de 
investigación en el campo de la infancia difícil”, 
Vigotski apresentou o problema da plasticidade. 
Suas considerações apontam para a compreensão 
da plasticidade como a capacidade de mudança 
do organismo vivo e, mais especificamente, do 
condicionamento social do desenvolvimento 
humano, da flexibilidade do funcionamento 
psicológico. Isso quer dizer que a condição 
plástica do cérebro precisa ser pensada na 
relação com a ação social e educativa. 

Outra questão que começa a aparecer 
na elaboração do conceito de compensação é 
a noção de instrumentos psicológicos/signos 
e, juntamente com isso, surge a ideia de 
desenvolvimento cultural: “O desenvolvimento 
cultural é a principal esfera em que é possível 
compensar a deficiência” (VIGOTSKI, 2011, 
p.869, tradução Oliveira; Saler; Marques).

O que ressaltamos nessas passagens dos 
escritos de Vigotski (1997) é a complexidade 
do psiquismo, condição essa que mostra novas 
possibilidades de organização das funções 
psíquicas, abrindo novas perspectivas diante da 
educação da criança com deficiência. 

Novas possibilidades de 
apropriação e elaboração 
conceitual (1930-1935)

No texto “Acerca de los procesos 
compensatorios en el desarrollo del niño 
mentalmente retrasado” (1931), Vigotski (1997) 
pondera que ainda resta um extenso e fecundo 
caminho a seguir em relação à elaboração teórica 
da compensação, sendo que a tarefa consiste em 
levantar questões e estabelecer princípios que 
conduzam à compreensão desse fenômeno.

Se, no período de 1928 a 1929, Vigotski 
(1997) afirmou a tese de que as funções 
psicológicas superiores são formadas na relação 
social, em 1931, procurou analisar como essas 
funções são constituídas socialmente, como o 
social impacta o funcionamento orgânico e, com 
isso, vamos notando o impacto desse interesse 

na elaboração conceitual da compensação. As 
ideias de Adler continuaram sendo trabalhadas, 
mas as diferenças se explicitaram e as posições 
teóricas foram enfaticamente marcadas.

Vigotski apresentou a psicologia indivi-
dual de Adler tecendo contundentes críticas: 

1) Apontou o problema da não consciência 
e da tomada de consciência na perspectiva de 
Adler, questão essa que aparece de um modo 
implícito no texto de 1924/1927, quando 
discute a ideia de objetivo futuro. Reiterou: 
“os processos de compensação estão ligados 
ao funcionamento da consciência” (VIGOTSKI, 
1997, p.136, tradução nossa), e considerou que 
a teoria de Adler ancorava-se num ponto de 
vista idealista para propagar uma concepção 
subjetiva da compensação, fornecendo uma 
resposta “com um espírito vitalista” (VIGOTSKI, 
1997, p.136, tradução nossa); 

2) Mostrou que o elemento mediador 
do processo de compensação não é criado 
subjetivamente, mas socialmente, na dinâmica 
da vida, sendo esses os recursos auxiliares/
instrumentos técnicos e signos; 

3) Reiterou que as oportunidades 
objetivas produzidas na coletividade é que 
merecem destaque na ideia de compensação e 
não o sentimento subjetivo de inferioridade.

O empenho de Vigotski (1997) é tratar 
a compensação sob o ponto de vista de uma 
concepção materialista, pontuando que, para 
compreender os processos compensatórios, é 
preciso entender a premissa da unidade das 
leis que regem o desenvolvimento da criança 
normal e da criança deficiente, assumindo 
como princípio fundamental a correlação 
entre as regularidades sociais e biológicas no 
desenvolvimento humano. 

O autor afirma que o plano primário, que 
diz respeito ao biológico/funções elementares, 
é reiteradamente transformado pelas novas 
formações qualitativas que se originam na 
relação da pessoa com o meio social, dando 
origem a um novo plano – o das funções 
psicológicas superiores. O que se revigora 
como argumento é que o orgânico, ao ser 
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redimensionado, passa a ocupar um lugar 
secundário, sendo que o social, a linha do 
desenvolvimento histórico-cultural, torna-se o 
ponto a ser problematizado. 

Através dessas elaborações, Vigotski 
(1997) desenvolveu duas teses que asseguram 
caracterizar e marcar os processos compensa-
tórios. A primeira é a tese “da diversidade das 
operações diante das quais podem realizar-se 
as funções” (VIGOTSKI, 1997, p.138, tradução 
nossa), que consiste no caráter dinâmico e sis-
têmico permitindo a modificação da correlação 
entre funções no processo de desenvolvimento; e 
a segunda é a tese da “coletividade como fator de 
desenvolvimento das funções psicológicas supe-
riores da criança normal e anormal” (VIGOTSKI, 
1997, p. 139, tradução nossa). 

Vale notar que essa última tese tornou-
-se título do texto “La colectividad como factor 
de desarrollo del niño deficiente”, publicado em 
1931, que faz parte da composição da obra so-
bre defectologia. Nesse texto, Vigotski (1997) 
não menciona a teoria de Adler e fala muito 
pouco da compensação; traz o conceito relacio-
nando-o com as complicações secundárias (de 
origem social) que podem surgir no processo 
de desenvolvimento da pessoa. Evidencia que, 
por serem produzidas na materialidade da vida 
coletiva da criança, as funções psicológicas su-
periores são o lugar onde a ação humana tem 
o poder de agir. Nesse caso, as relações sociais 
são o que torna possíveis as formas de (re)cria-
ção das relações entre as funções psicológicas. 

Enfaticamente, Vigotski (1997) traz 
o princípio da internalização das funções 
psicológicas superiores, do social que se 
singulariza na personalidade individual. O 
autor tangencia a questão do signo (recursos 
auxiliares/instrumento psicológico e técnicos/
meios artificiais) nessa explicação, considerando 
a função do instrumento de modificar a 
estrutura e o funcionamento psicológico. A 
partir disso, a afirmação produzida é a de que 
“os defeitos podem ser compensados por meios 
artificiais” (VIGOTSKI; LURIA, 1996, p.225). 
Já que “a introdução de dispositivos culturais 

pode reestruturar a mente, mesmo quando o 
desenvolvimento é gravemente prejudicado por 
uma incapacidade física” (VIGOTSKI; LURIA, 
1996, p. 223). A palavra é destacada como signo 
por excelência, por meio da qual a criança aprende 
a se regular, dominando suas formas de conduta. 

Um novo elemento surge dessa reflexão: 
o afeto. Vigotski (1997) comenta que o afeto 
pode ser desencadeador de vias alternativas de 
desenvolvimento, entendidas como a realização 
e o surgimento de alguma nova formação no 
processo de desenvolvimento. Juntamente com 
a questão do afeto, mas muito brevemente, 
Vigotski pontua a importância do caráter criativo 
no desenvolvimento da criança deficiente.

A ideia do afeto é expandida no texto pu-
blicado no ano de 1935: “El problema del atra-
so mental”. O autor situa que a problemática do 
retardo mental era abordada por uma tendência 
intelectualista que não considerava a esfera afe-
tiva e colocava em primeiro plano a insuficiência 
intelectual, a debilidade mental. Uma nova teoria 
psicológica — chamada de voluntarismo — surge 
em substituição ao enfoque intelectualista e pas-
sa a posicionar a perturbação, a deficiência no 
campo da vida afetiva do indivíduo. Colocam-
se no centro de análise as alterações afetivas e 
não mais as alterações intelectuais. A principal 
referência dessa nova abordagem, trazida por 
Vigotski (1997), são os trabalhos do psicólogo 
estruturalista alemão Kurt Lewin. 

Por um lado, Vigotski (1997) referiu-se 
aos ganhos dessa perspectiva quando concebeu 
a deficiência mental não mais como uma enfer-
midade isolada no intelecto, mas implicada na 
personalidade em seu conjunto; por outro lado, 
embora preconizasse a unidade intelecto-afeto, 
havia certo radicalismo dessa concepção em 
abordar o problema relacionado somente à es-
fera afetiva, explicando as particularidades dos 
processos intelectuais pelas particularidades dos 
processos afetivos. Com isso, Vigotski (1997) in-
vestiu em esclarecer a unidade do intelecto e do 
afeto num sistema interfuncional dinâmico, que 
está em plena mudança, sendo que não se mo-
dificam somente as funções, mas as relações e 
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nexos entre elas, configurando-se de modo ain-
da mais complexo. Ao contrário do que Lewin 
postulava, Vigotski (1997) orientou a análise da 
relação afeto-intelecto num movimento cons-
tante de (trans)formações de novas tendências 
psicológicas, novos modos de pensamento e 
novas formas de condutas/ações. O argumento 
construído foi: o afeto é orientado/movido pelo 
sentido produzido na relação, gerando possibili-
dades outras de (inter)ação.

Vale notar que nesse texto o autor não 
enunciou o termo compensação e não fez 
referência a Adler. Contudo é interessante o fato 
de ele abordar a problemática do retardo mental 
em relação com o afeto, sendo que Adler trazia o 
sentimento, mais especificamente, o sentimento 
de inferioridade e de sociabilidade, como aspecto 
central da formação da personalidade humana. 

A hipótese que formulamos, após per-
correr esse caminho da elaboração conceitual 
da compensação é que Vigotski (1997) se voltou 
a essa questão justamente para redimensionar o 
modo de conceber essa dimensão afetiva, ain-
da não resolvida, e avançar na compreensão 
do funcionamento psicológico humano, inves-
tindo em novas vias possíveis de desenvolvi-
mento. Nesse texto, o autor não usou o termo 
sentimento como Adler, e sim, o termo afeto. 
O argumento que foi sendo produzido também 
diferiu. Adler (1967, 2003) situou o sentimento 
de inferioridade, de superioridade e de sociabi-
lidade na dimensão subjetiva do indivíduo. Já 
Vigotski (1997) localizou o afeto na dimensão 
simbólica, nas relações e condições concretas 
de produção e uso de signos e sentidos; esfera 
em que residem as possibilidades do humano. 

Considerações finais

Na tentativa de compreender os modos de 
produção do conceito de compensação na teoria 
histórico-cultural, considerada a relevância do 
diálogo na época, fomos notando o poder analítico 
do estilo de argumentar de Vigotski, que condiz 
com a frequente e explícita interlocução com 
seus contemporâneos, marcando a contribuição 

e, depois, os limites de determinada posição 
teórica, pontos de convergência e divergências. 
Tratou-se, portanto, de um esforço de trabalhar 
a conceituação a partir dos problemas e das 
discussões científicas daquele momento histórico. 

Ressaltamos a importância do diálogo 
que Vigotski (1997) estabeleceu com Adler 
no processo de formulação conceitual da 
compensação. Um diálogo que foi marcado 
pelo entusiasmo, pela adesão, pela suspeita, 
por embates e crítica da teoria como um todo e, 
mais detidamente, no que se refere ao conceito 
de compensação. Do nosso ponto de vista, não é 
possível demarcar temporalmente de modo tão 
preciso o movimento de adesão e rompimento 
de Vigotski com as ideias de Adler, conforme 
a análise de Van Der Veer e Valsiner (2009). 
Isso porque esses movimentos acontecem já 
no primeiro contado de Vigotski com Adler 
(texto de 1927) e persistem até os últimos 
ensaios; consistem na dinâmica de construção 
das elaborações de Vigotski. A posição de 
Adler integra esse processo de compreensão, 
teorização e conceptualização, seja pelo 
movimento de adesão seja pelo movimento de 
rejeição estabelecido a partir do encontro de 
Vigotski (1997) com outros interlocutores e pela 
incorporação dos princípios do materialismo 
histórico-dialético.

Na análise da interlocução de Vigotski 
com Adler, foi possível notarmos os pontos 
de acordos e a explicitação das diferenças das 
perspectivas e, consequentemente, dos modos de 
abordar a compensação. Os autores se tangenciam 
nos argumentos de que a compensação orienta 
um modo positivo de se conceber a deficiência 
e de que a condição de lesão orgânica pode 
ser, justamente, o lugar da produção de novas 
possibilidades (a dialética defeito-superação). 
Contudo, divergem quanto aos modos de teorizar 
e aos princípios explicativos que assumem. 

Adler (1967, 2003) teorizou a respeito 
do humano na busca da harmonia na vida, 
concebeu a personalidade como um contínuo 
determinado no período da infância e abordou 
a esfera social como externa ao indivíduo e à  
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qual ele deve se adaptar. Nesse sentido, a partir 
do princípio da natureza psíquica do humano, 
Adler (1967, 2003) abordou a compensação 
como luta individual pelo equilíbrio psíquico. 
Na perspectiva de Vigotski (1997), o princípio 
norteador da elaboração da compensação não 
é a natureza individual, mas a natureza social 
do desenvolvimento humano. Esse autor não 
tenta encontrar um equilíbrio psíquico e uma 
harmonia na personalidade, mas teoriza sobre 
os modos de entender o drama2, vivido nas 
relações sociais e nas diversas posições nelas 
ocupadas, como constitutivo da (dinâmica da) 
personalidade, conforme nos orienta a pensar 
em várias passagens de sua obra e, de modo 
mais enfático, no “Manuscrito de 1929”: 

O princípio básico do trabalho das funções 
psíquicas superiores (da personalidade) 
é social do tipo interação das funções, 
que tomou o lugar da interação das 
pessoas. Mais plenamente elas podem 
ser desenvolvidas na forma de drama. 
(VIGOTSKI, 2000, p. 27)

No mesmo texto, o autor afirma que 
“A dinâmica da personalidade é o drama” 
(VIGOTSKI, 2000, p. 35). Isso marca o modo 
de Vigotski (1997) conceber, trabalhar com o 
conceito de compensação. Nesse movimento, 
o autor não definiu o conceito, mas trabalhou 
as ideias e o redimensionou a partir da pers-
pectiva histórico-cultural. Assim, o processo 
de reformulação conceitual da compensação 
em Vigotski (1997) é mobilizado e sustentado 
e, ao mesmo tempo, intensifica o princípio da 
sociogênese do desenvolvimento humano, a 

2- Essa noção na obra de Vigotski foi explorada por Magiolino; Smolka, 
2013; Del Río; Álvarez, 2007.

heterogeneidade desse processo, o princípio da 
internalização das funções sociais em funções 
psíquicas superiores, as dimensões social-psi-
cológica-orgânica entretecidas, a plasticidade 
cerebral, as interconexões das funções psíqui-
cas superiores, os instrumentos técnicos e os 
signos/dimensão simbólica, o desenvolvimen-
to cultural, a relação afeto-intelecto, o caráter 
criativo humano. 

Desse modo, no movimento de elaboração 
conceitual da compensação, Vigotski (1997) 
nos mostra o processo de formação social da 
mente, ao trabalhar com a complexidade de 
todos os fatores que impactam e afetam o 
processo de desenvolvimento e a constituição 
da personalidade da pessoa com deficiência, 
destacando o caráter humanizador da educação. 
Essa posição da integralidade do humano, 
quando adotada no campo da educação, 
faz-nos tomar como disparador de nossas 
suposições não o defeito, o déficit, o atraso 
intelectual, mas, sim, a pessoa nas condições 
sociais concretas de vida, orientando-se para as 
possibilidades de desenvolvimento.

Consideramos que a importância desse 
estudo é mostrar as contribuições do conjunto 
de textos produzidos por Vigotski que tratam 
da deficiência, de forma a ampliar o modo de 
conceber o desenvolvimento da criança com 
deficiência. Conceber a sustentação da vida do 
indivíduo na relação com o outro, acreditar nas 
possibilidades de desenvolvimento, compreender 
os diferentes modos de humanização implica 
a responsabilidade social de organização do 
meio, de modo a projetar a criação do novo 
no processo de desenvolvimento da criança 
(com deficiência), orientando esforços para a 
formação, disponibilização e apropriação de 
novos recursos materiais e humanos.
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Michael Young e o campo do currículo: da ênfase no 
“conhecimento dos poderosos” à defesa do “conhecimento 
poderoso”I

Cláudia Valentina Assumpção GalianII

Paula Baptista Jorge LouzanoII

Resumo

Em novembro de 2013, Michael Young, professor emérito 
do Instituto de Educação da Universidade de Londres, esteve 
na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 
participando como palestrante, ao lado do Professor Antônio 
Flávio Barbosa Moreira, da Universidade Católica de Petrópolis, 
do II Seminário FEUSP sobre Currículo – Escola e Sociedade 
do Conhecimento: aportes para a discussão dos processos de 
construção, seleção e organização do currículo. Na ocasião, 
expôs sua perspectiva atual sobre o debate teórico em torno 
do currículo, afirmando a falta de uma sólida teoria do 
conhecimento que oriente as discussões acerca das escolhas 
curriculares. Identificou uma recusa dos teóricos do currículo 
em enfrentar o que considera a função específica da educação: a 
promoção do desenvolvimento intelectual dos estudantes, com 
base no que define como conhecimento poderoso, intimamente 
ligado às áreas do conhecimento, nas universidades, e às 
disciplinas escolares. A reflexão central para esses teóricos, 
segundo Young, deveria se concentrar na pergunta: o que deve 
ser ensinado às crianças e jovens na escola? Vale destacar 
que sua posição atual contrasta, em diversos pontos, com a 
perspectiva que marcou o movimento da Nova Sociologia 
da Educação, na Inglaterra, no início da década de 1970, e 
que foi apresentada no livro Knowledge and Control: New 
Directions for the Sociology of Education, editado por ele e 
considerado um marco do referido movimento. A entrevista 
a seguir pretende trazer elementos para a compreensão dessa 
transformação na análise, empreendida por Michael Young, 
das questões referentes ao currículo. 
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Michael Young and the curriculum field: from the emphasis 
on the “knowledge of the powerful” to the defense of “powerful 
knowledge”

Cláudia Valentina Assumpção GalianI

Paula Baptista Jorge LouzanoI

Abstract

On November 2013, Michael Young, the emeritus professor 
of the Institute of Education, University of London, visited 
Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo. He and 
Antônio Flávio Barbosa Moreira, professor at Universidade 
Católica de Petrópolis were the keynote speakers of II Seminar 
of Faculdade de Educação on Curriculum – School and 
society of knowledge: processes of curriculum construction, 
selection and organization. In that occasion, Young 
presented his current perspective on the theoretical debate 
on curriculum, stating that we lack a consistent theory of 
knowledge to guide the discussion on curriculum choices. 
He argues that curriculum theorists refuse to tackle what 
he considers the specific function of education: to promote 
the intellectual development of students, based on powerful 
knowledge, which is closely linked to knowledge areas, in 
the universities, and to school disciplines. According to 
Young, curriculum theorists’ reflection should focus on the 
question: what must be taught to children and youth at 
school? His current position is dramatically different from 
the one which marked the movement of the New Sociology 
of Education in the seventies in England, and which was 
presented in Knowledge and Control: New Directions for the 
Sociology of Education, a book edited by him and considered 
a milestone of that movement. This interview brings to light 
some elements which help understand the transformation of 
Michael Young’s analysis of curriculum matters.

Keywords

Curriculum — Powerful knowledge — School knowledge —
School disciplines.
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Apresentação [do currículo] como monolítico, já que outras 
intenções podem ser identificadas, tanto em 
suas manifestações iniciais como nos estágios 
subsequentes”. De todo modo, nas suas origens, 
as diferentes intenções presentes no campo, 
“de formas diversas, procuraram adaptar a 
escola e o currículo à ordem capitalista que se 
consolidava” (2002, p. 11).

A NSE introduziu uma nova forma de 
analisar o currículo, que incidia exatamente 
sobre as escolhas que se fazia para definir o que 
deveria ser ensinado, afirmando que a seleção 
de conhecimento definida era a expressão dos 
interesses dos grupos que detinham maior poder 
para influir nessa definição. Assim, de uma 
visão de currículo supostamente neutra, não 
problematizadora das escolhas realizadas em 
torno do conhecimento, passava-se a uma visão 
crítica dessas escolhas, que claramente assumia 
o viés político da temática do currículo. Moreira 
e Silva (2002) consideram que:

A NSE constituiu-se na primeira corrente 
sociológica de fato voltada para o estudo 
do currículo. O grande marco de sua 
emergência tem sido considerado o 
livro editado por Young, Knowledge and 
Control: New Directions for the Sociology 
of Education (1971). [...] foi considerável 
a influência da NSE no desenvolvimento 
inicial e nos rumos posteriores da Sociologia 
do Currículo, tanto na Inglaterra como nos 
Estados Unidos. (p. 19-20,  grifos do autor)

É nesse contexto de identificação das 
relações de poder incrustradas no currículo, 
de denúncia do silenciamento de muitas vozes 
na definição do que é relevante, em especial 
daquelas oriundas das classes economicamente 
menos favorecidas, que Michael Young 
apresenta sua primeira forma de abordagem 
do currículo. O próprio autor, em texto de 
produção recente (YOUNG, 2010), ao voltar a 
atenção para suas ideias nesse período, destaca 
duas delas, que ele ainda hoje assume como 
verdadeiras: (1) educação e conhecimento 

Fonte: arquivos do entrevistado.

Em 1971, Michael Young editou uma 
obra que se tornou a expressão de uma 
importante mudança na forma de compreender 
o currículo no contexto europeu. Intitulado 
Knowledge and Control: New Directions for 
the Sociology of Education, o livro reuniu 
textos de diversos autores que compunham o 
denominado movimento da Nova Sociologia 
da Educação (NSE), entre eles Pierre Bourdieu, 
Geoffrey Esland, Neil Keddie, Basil Bernstein e 
o próprio Michael Young. 

A perspectiva a que se opunham esses 
autores era aquela que defendia uma concepção 
técnica do currículo, centrada em questões 
tais como: quais os melhores métodos ou 
as melhores estratégias para garantir que se 
atinjam os resultados esperados em relação ao 
processo de escolarização e quais as melhores 
formas de organizar o ensino e o currículo 
para esse mesmo fim. Nessa abordagem, não 
havia espaço para discutir o que se ensinava, 
o que era tomado como um dado sobre o qual 
seria desnecessário refletir. Cumpre destacar, 
entretanto, que, como afirmam Moreira e 
Silva (2002): “não se deve entender o campo 
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são inseparáveis; e (2) o conhecimento, e 
especificamente o currículo, não é dado, mas 
uma construção social (p 10).

Identifica também dois argumentos 
construídos na década de 1970 sobre os quais 
repousava essa sua primeira abordagem: o pri-
meiro deles é que a estrutura do conhecimento 
no currículo pode ser vista como expressão da 
distribuição de poder na sociedade; e o segun-
do é que a estruturação do conhecimento em 
qualquer sistema de ensino determina como as 
oportunidades educacionais são distribuídas e 
para quem. Nesse sentido, Young ressalta quatro 
consequências dos argumentos anteriormente 
apresentados. Uma delas é que, se se considera 
que o que conta como conhecimento é social-
mente construído e, portanto, é expressão das 
relações de poder na sociedade e na escola, o 
currículo é fundamentalmente um instrumento 
político para manter as relações de poder exis-
tentes. Outra consequência é que, se a estrutura 
do conhecimento é uma expressão da distribui-
ção de poder na sociedade, não pode haver ne-
nhuma base objetiva para distinguir diferentes 
tipos de conhecimento; qualquer conhecimento 
teria o mesmo valor. Uma terceira seria que os 
esforços para distinguir o conhecimento esco-
lar do conhecimento cotidiano seriam apenas 
meios que alguns grupos utilizam para legiti-
mar suas perspectivas sobre o conhecimento e 
para mascarar as relações de poder que as sus-
tentam (o que chama de tese do “conhecimento 
é poder”). E, por fim, essa abordagem ofereceria 
uma base poderosa para criticar o currículo es-
colar e mesmo qualquer tipo de conhecimen-
to especializado ou institucionalizado, já que 
qualquer seleção de conhecimento seria sempre 
uma imposição dos interesses de grupos pode-
rosos (YOUNG, 2010, p. 10-11).

Passadas algumas décadas, Michael 
Young assume outra perspectiva, ao afirmar que 
o que importa nas discussões sobre currículo 
é saber se o conhecimento disponibilizado na 
escola é “conhecimento poderoso”, ou seja, 
um conhecimento que permite que os alunos 
compreendam o mundo em que vivem:

As escolas devem perguntar: “Este 
currículo é um meio para que os alunos 
possam adquirir conhecimento poderoso?”. 
Para crianças de lares desfavorecidos, a 
participação ativa na escola pode ser a única 
oportunidade de adquirirem conhecimento 
poderoso e serem capazes de caminhar, ao 
menos intelectualmente, para além de suas 
circunstâncias locais e particulares. Não 
há nenhuma utilidade para os alunos em 
se construir um currículo em torno da sua 
experiência, para que este currículo possa ser 
validado e, como resultado, deixá-los sempre 
na mesma condição. (YOUNG, 2007, p. 1297)

Sua preocupação passa a ser a de firmar 
uma posição contrária à defesa de um currículo 
por resultados, instrumental e imediatista, 
ressaltando a necessidade de garantir acesso 
ao conhecimento, em especial para crianças 
e jovens dos grupos sociais desfavorecidos; 
defende que a escola não se afaste de sua tarefa 
específica, disponibilizando o conhecimento 
especializado, que não se acessa na vida 
cotidiana e que pode oferecer generalizações 
e base para se fazer julgamentos, fornecendo 
parâmetros de compreensão de mundo. 
Entende que, para o desenvolvimento dessa 
compreensão de mundo, é importante dispor 
de conhecimentos e formas de pensamento 
que permitam problematizar a prática social 
com base nos conhecimentos especializados, 
de forma a aprofundar o entendimento das 
múltiplas relações envolvidas nos fenômenos 
naturais e sociais. 

De forma radical, afirma a importância 
da produção das áreas de conhecimento, 
nas universidades e nos centros de pesquisa, 
como fonte para a seleção do conhecimento 
especializado que deverá compor o currículo, 
a ser recontextualizado nas disciplinas 
escolares. Afirma que estas representam, numa 
forma adequada à transmissão escolar, o mais 
próximo que se chegou até agora na tentativa 
de explicar o mundo natural e social. Destaca, 
nesse sentido, o caráter de incompletude desse 
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conhecimento, sempre sujeito a revisões, o que 
identifica como o diferencial de sua perspectiva 
em relação a uma visão tradicional de currículo:

Em contraste com a visão tradicional, as 
disciplinas não são vistas como parte de 
algum cânone fixo definido pela tradição, 
com conteúdos e métodos imutáveis. [...] Ao 
adquirirem conhecimentos das disciplinas, 
[os estudantes] estão ingressando naquelas 
“comunidades de especialistas”, cada uma 
com suas diferentes histórias, tradições e 
modos de trabalhar. (YOUNG, 2011, p. 617)

Assume e defende, portanto, o valor 
social de uma distribuição mais justa do 
conhecimento poderoso, cujo acesso deveria ser 
possibilitado a todos:

a escolarização representa (ou pode 
representar, dependendo do currículo) os 
objetivos universalistas de tratar todos 

os alunos igualmente e não apenas como 
membros de classes sociais diferentes, 
grupos étnicos diferentes ou como meninos 
e meninas. (YOUNG, 2011, p. 619-620)

Apresentadas, em linhas gerais, as 
diferenças nas formas de abordagem do 
currículo nesses dois momentos da trajetória 
intelectual de Michael Young, a entrevista com 
o autor pretende trazer mais elementos para a 
compreensão das transformações em suas ênfases 
nos dois momentos, o que é especialmente 
relevante no contexto brasileiro, em que não se 
conta com a tradução de muitas de suas obras. 
Além disso, suas afirmações incidem no que 
pode ser considerado o ponto nevrálgico das 
discussões atuais sobre o currículo: a relação 
entre a definição de um currículo comum e o 
atendimento às especificidades, às diferenças 
de múltiplas naturezas presentes nas escolas. 
Provocam-nos, assim, a pensar na tensão entre 
igualdade e equidade.

Referências

MOREIRA, Antônio F. B.; SILVA, Tomaz T. Sociologia e teoria crítica do currículo: uma introdução. In: MOREIRA, Antônio F. B.; SILVA, 
Tomaz T. (Orgs.). Currículo, cultura e sociedade. São Paulo, SP: Cortez, 2002. p. 7-37.

YOUNG, Michael, F. D. Para que servem as escolas? Educação & Sociedade, v. 28,  n. 101, p. 1287-1302, 2007. Disponível em: 
< http://cedes.unicamp.br>. Acesso em 23 maio 2014.

YOUNG, Michael, F. D. Why educators must differentiate knowledge from experience? Journal of the Pacific Circle Consortium 
for Education, v. 22, n. 1, p. 9-20, Dec. 2010. Disponível em: <http://programs.crdg.hawaii.edu/pcc/PAE_22_1_final_  10.pdf>. 
Acesso em: 12 jul. 2014.

YOUNG, Michael, F. D. O Futuro da educação em uma sociedade de conhecimento: o argumento radical em defesa de um currículo 
centrado em disciplinas. Revista Brasileira de Educação, São Paulo, v. 16, n. 48, p. 609-623, set./dez. 2011.

Cláudia Valentina Assumpção Galian é graduada em biologia, completou o mestrado e o doutorado em Educação no 
Programa de Estudos Pós-graduados em Educação: História, Política, Sociedade da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, é docente da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.

Paula Baptista Jorge Louzano é pedagoga formada pela Universidade de São Paulo, mestre em Educação Internacional 
Comparada pela Universidade de Stanford, doutora em Política Educacional pela Universidade de Havard. Atualmente realiza 
pesquisa de pós-doutorado no Centro de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas em Educação da Faculdade de Educação 
da USP.





1115Educ. Pesqui., São Paulo, v. 40, n. 4, p. 1109-1124, out./dez. 2014.

Entrevista

Sua perspectiva sobre o currículo mudou dos 
anos 1970 para cá. O senhor poderia descrever 
brevemente essas duas perspectivas e explicar 
como se deu a mudança?

 
Como sociólogo, quando comecei a 

pensar sobre o currículo, eu queria ver quais 
teorias sociais eu poderia trazer para essa 
discussão. Em meu primeiro livro, Knowledge 
and Control [Conhecimento e controle], 
publicado em 1971, o primeiro capítulo, logo 
depois da introdução, consiste num artigo 
intitulado “O currículo e a organização social 
do conhecimento”. Basicamente, eu entendia 
o currículo como um conjunto de relações de 
poder. Isso era importante, porque, se fosse 
possível entender o currículo assim, então 
seria possível mudá-lo. Era uma resposta, uma 
reação à ideia de que o currículo era algo fixo 
e de que todo mundo deveria se adaptar a ele. 
Eu queria expor a ideia de que, na verdade, o 
currículo é uma construção social, que reflete 
certos tipos de interesses, inclui algumas coisas 
e exclui outras, estratifica o conhecimento, 
valoriza algumas coisas em detrimento de 
outras, e que você pode explorar os diferentes 
interesses envolvidos em todo esse processo. 
Foi o que esse livro tentou fazer.

Essas ideias tiveram um grande impacto 
na época, porque constituíram a primeira 
tentativa de abordar o currículo dessa maneira. 
Ao longo dos anos, gradualmente, escrevi 
alguns artigos sobre essa teoria do currículo 
como um conjunto de relações de poder. Aos 
poucos, percebi que, no fundo, ela não se 
apoiava numa boa noção de conhecimento. 
Tendia a ver o conhecimento como qualquer 
coisa. Dessa forma, as relações institucionais de 
poder, a burocracia, ou o que acontece em uma 
fábrica, ou numa família, tudo era considerado 
conhecimento. Mas percebi que essa talvez 
não fosse uma ideia muito adequada para 
definir o conhecimento, porque há um tipo de 
conhecimento que é produzido em qualquer 

sociedade, e que, na verdade, é o melhor que 
se desenvolveu para explicar o mundo. E há 
uma razão para que seja considerado melhor. 
Pensando dessa forma, por que não trazer esse 
conhecimento para o currículo?

Isso me levou a estudar diferentes 
teorias do conhecimento. No início, estudei a 
fenomenologia, a sociologia do conhecimento, 
de Max Weber, um pouco a respeito da produção 
dos interacionistas simbólicos americanos e 
voltei a Durkheim e ao psicólogo Vygotsky, em 
busca de diferentes maneiras de pensar sobre o 
conhecimento. Durkheim me ajudou a entender 
que, na verdade, todo conhecimento, inclusive o 
currículo, é uma construção social, mas o que a 
sociedade faz é legitimar certos conhecimentos 
como verdadeiros e confiáveis, e considerar 
outros como ideologicamente inclinados ou 
ligados a interesses específicos.

Eu já tinha constatado anteriormente 
que o fato de a produção do conhecimento 
ter uma base social sempre comprometerá 
o seu objetivo de alcançar a “verdade”. O que 
Durkheim me ensinou foi que o que a sociedade 
faz com o conhecimento não é função apenas de 
ideologia e interesses, mas também depende de 
objetividade e fidedigndade. Um exemplo óbvio 
é o que acontece com a física. Não há dúvida 
de que se trata de uma construção social, mas 
tampouco há dúvida de que esse conhecimento 
possui objetividade e de que é o mais próximo 
da verdade que chegamos na explicação sobre 
o mundo natural, o que, até certo ponto e de 
maneiras diferentes, pode ser aplicado também 
a outras disciplinas. Isso me fez repensar 
completamente minhas ideias sobre o currículo. 
Não se trata apenas da importante questão 
sobre quem tem acesso ao conhecimento, mas 
também é uma questão de quais pesquisas 
devem ser desenvolvidas. A pesquisa sociológica 
anteriormente produzida abordava o currículo 
com o intuito de identificar os seus vieses: um viés 
que o opunha aos interesses dos trabalhadores, 
um que o opunha aos interesses das mulheres, 
outro, contrário aos interesses dos negros... Tudo 
isso é importante, mas também é importante 
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verificar se o currículo disponibiliza de fato um 
conhecimento relevante, porque seria necessário 
que o fizesse. E isso levou a uma abordagem 
muito diferente de pesquisa, que passou a ser 
desenvolvida em meu trabalho posterior.

Houve alguma experiência concreta que 
influenciou essa mudança de perspectiva, tal 
como o trabalho que desenvolveu na África 
do Sul, por exemplo?

Certamente. A experiência sul-africana 
foi muito importante para mim. Estive 
lá depois do fim do apartheid, depois de 
instaurado o primeiro governo democrático. Eu 
estava trabalhando com várias organizações 
democráticas, que reuniam professores e 
educadores, sindicatos etc., para tentar elaborar 
um novo currículo. A primeira tentativa de 
elaboração de um novo currículo foi por meio 
da adoção de uma versão da minha teoria do 
conhecimento anteriormente apresentada, 
que basicamente sugeria que o currículo era 
a expressão das relações de poder. Nós não 
queríamos que as pessoas no poder tomassem  
decisões sobre o melhor conhecimento; 
portanto, a conclusão a que se chegou foi de 
que isso deveria ser decidido pelos professores. 
Assim, não se impôs nenhum tipo de currículo 
aos professores; esperou-se que eles fossem 
capazes de criá-lo. Mas é claro que isso não 
funcionou, porque os professores tinham 
sido mal formados, não tinham recebido 
formação adequada para aquilo e não sabiam 
o que fazer com a autonomia que lhes havia 
sido concedida. E, com isso, dei-me conta de 
que era preciso pensar novamente sobre o 
conhecimento e descobrir um jeito melhor, 
particularmente porque se desejava que o 
currículo de fato oferecesse oportunidades 
para o desenvolvimento das pessoas. O que 
aconteceu na África do Sul desde então é que 
eles gradualmente começaram a construir um 
currículo que levasse a sério a base social do 
conhecimento e que estabelecesse o que deve 
ser disponibilizado às crianças e jovens. 

Qual tem sido o papel dos teóricos do currículo 
no debate curricular em todo o mundo? O 
senhor tem sido muito crítico em relação a isso.

Eu sou muito crítico no que se refere à 
maioria das teorias do currículo porque elas 
têm fugido justamente da discussão sobre 
o conhecimento, muito influenciadas pelos 
estudos culturais e por ideias filosóficas. Essas 
teorias perderam o contato com o seu objeto 
de estudo, que é essencialmente aquilo que se 
ensina às crianças e o que elas aprendem na 
escola. Uma das consequências disso é que, em 
muitos países, inclusive no meu, os políticos 
responsáveis pelo estabelecimento do currículo 
nacional não prestam a menor atenção ao que 
dizem os teóricos do currículo, porque estes não 
têm nada a dizer. E, portanto, desenvolvem-se 
currículos frágeis, formulados por políticos e 
seus assessores, sem nenhum conhecimento 
especializado, porque eles não querem ouvir os 
teóricos do currículo. Não quero generalizar para 
o mundo todo, mas é um problema específico 
que tem ocorrido na Inglaterra. Aí, quando as 
coisas não funcionam, você tem um sem fim de 
modismos que são trazidos para o debate. 

Há também outro efeito negativo: o 
papel da teoria do currículo na formação de 
professores tem sido drasticamente reduzido, 
pelo menos na Inglaterra, de modo que a 
formação de professores, hoje, é definida 
principalmente com base em conjuntos de 
padrões ou competências que focalizam, muito 
restritamente, a gestão da sala de aula e o 
desempenho obtido no seu interior. Quaisquer 
formadores de professores com uma visão 
mais abrangente foram expulsos do sistema. 
Portanto, os professores já não estudam 
filosofia, história ou sociologia enquanto estão 
em formação. Eu acho isso muito sério, porque 
essas disciplinas eram uma base da profissão e 
hoje os estudantes são formados quase como 
tecnólogos da educação, são preparados para 
oferecer conjuntos de instruções. 

É importante dizer que eu não atribuo 
toda a responsabilidade aos teóricos do 



1117Educ. Pesqui., São Paulo, v. 40, n. 4, p. 1109-1124, out./dez. 2014.

currículo. Também tem havido uma grande 
pressão dos governos para impor sistemas de 
responsabilização e controlar mais a formação 
de professores, preocupados que estão com 
uma excessiva influência das universidades. 
Portanto, a pressão sobre a formação dos 
professores tem sido enorme.

E qual deveria ser o papel dos teóricos do 
currículo?

Há diferentes tradições de teorias do 
currículo. Sou um sociólogo e, portanto, ofereço 
uma tradição específica de teoria social para o 
currículo; outras pessoas trazem outras tradições. 
Acho muito importante que as diferentes 
tradições aprendam umas com as outras e, assim, 
não se tornem exclusivas. Mas acho que o que 
eu posso fazer é desenvolver uma espécie de 
esquema teórico geral para analisar o currículo 
existente, expondo as premissas sobre as quais 
os currículos são organizados, para, só então, 
decidir se podemos mudá-los de alguma forma. 

Acho que precisamos nos concentrar 
em dois tipos de questões para pesquisa em 
currículo, que partem das ideias de Bernstein. 
Uma delas é a que focaliza a tensão entre 
a pressão externa, exercida pelos governos, 
e a pressão interna, exercida pelos próprios 
professores. De um lado, sempre haverá a pressão 
dos governos sobre a definição de qual é o 
conhecimento que deve estar nos currículos; de 
outro, também sempre haverá, ou deveria haver, 
certas pressões dos profissionais da educação 
envolvidos no processo de escolarização 
de crianças e jovens e dos professores de 
áreas disciplinares específicas. Eles deveriam 
ter influência sobre como o currículo é 
desenvolvido e, particularmente, sobre como 
o conhecimento produzido nas universidades, 
no que chamamos de campos de conhecimento, 
pode ser recontextualizado na escola para ser 
ensinado como disciplinas a alunos de idades 
diferentes. Podemos explorar essa tensão entre 
a pressão externa e a pressão interna em casos 
diferentes, por meio de pesquisa histórica ou 

de investigações que incidam sobre situações 
atuais. Essa é uma área de pesquisa.

O outro tipo de pesquisa no qual 
precisamos nos concentrar é o que incide sobre 
o processo de recontextualização, ou seja, sobre 
a maneira como o conhecimento especializado, 
produzido pelos pesquisadores de diferentes 
campos, é retirado do contexto onde foi 
desenvolvido e inserido noutro contexto, que tem 
como principal objetivo a transmissão e o acesso 
a esse conhecimento. E, também, sobre como 
esse conhecimento é selecionado para compor o 
currículo. Precisamos saber muito mais sobre esse 
processo do que sabemos hoje. Acho que essa é 
uma grande prioridade para a pesquisa. 

O que é triste na área do currículo é que, 
como a teoria do currículo perdeu contato com 
seu objeto, há pouca pesquisa, não sabemos 
quase nada sobre como o currículo está sendo 
implementado nas escolas. Como os teóricos do 
currículo estão lendo os filósofos e as teorias 
literárias, eles não tratam dessa questão.

Sua produção mais recente trata do 
“conhecimento poderoso”. O que quer dizer 
com essa expressão?

Vou tentar primeiro explicar sua origem. 
Inicialmente, não concebi essa expressão como 
um conceito isolado. Eu estava preocupado 
com a forma pela qual o currículo estava sendo 
abordado, particularmente sob a perspectiva 
da sua identificação com as relações de poder. 
A teoria do currículo estava estudando o 
currículo com uma abordagem que eu chamei 
de “conhecimento dos poderosos”, mostrando 
quem tomava as decisões, quem selecionava 
o que entrava ou não no currículo. Num 
certo sentido, o conceito de “conhecimento 
poderoso” foi uma mudança de perspectiva, 
pois dizia:  “não olhem apenas para os que 
estão decidindo sobre o currículo, olhem para 
o próprio conhecimento e se perguntem como 
esse currículo específico pode incorporar um 
conhecimento que, uma vez adquirido pelos 
jovens, será poderoso para eles, em termos 
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de como eles verão o mundo, como poderão 
interpretá-lo e possivelmente transformá-lo”.

Quando comecei a usar o conceito de 
“conhecimento poderoso”, no bojo de uma 
tensão com o conceito de “conhecimento dos 
poderosos”, não era um conceito isolado, era 
um conceito dual. Hoje, acho que qualquer 
pesquisa sobre o currículo precisa estar baseada 
nos dois conceitos, pois o currículo sempre 
tem relações de poder embutidas nele. Numa 
sociedade cheia de desigualdades, aqueles que 
detêm o poder sempre tentam fixar o currículo 
de maneira a atender seus interesses. Isso é uma 
característica do mundo em que vivemos, não 
podemos escapar dela e é importante expô-la 
e torná-la explícita. Foi por isso que concordei 
com o Antônio Flávio, quando ele disse que há 
uma convergência entre o conhecimento dos 
poderosos e o conhecimento poderoso.

Esse é um ponto. Outro é tentar tornar 
explícitas as premissas do que queremos dizer 
com conhecimento poderoso – e isso é muito 
importante, porque se trata de saber se os jovens 
estão tendo acesso a um conhecimento que pode 
ser de grande valor para eles. Devido às mudanças 
na economia britânica, jovens que costumavam 
deixar a escola aos 15 ou 16 anos para trabalhar em 
fábricas que não exigiam nenhuma qualificação, 
agora ficam na escola até os 17 ou 18. Mas, muitas 
vezes, como os professores não têm uma noção 
clara do que é conhecimento relevante, tentam 
adaptar o currículo aos interesses dos jovens e, 
quando estes chegam ao final de seus estudos, 
não adquiriram nenhum conhecimento adicional. 
É por isso que é tão importante ter alguns critérios 
sobre o conhecimento poderoso para ser capaz de 
analisar criticamente o currículo desenvolvido 
nas escolas. 

Minha teoria parte da premissa de que 
um currículo que incorpore o conhecimento 
poderoso é um currículo que se concentra no 
conhecimento ao qual os jovens não têm acesso 
em casa. É distinto da experiência pessoal deles 
e, essencialmente, desafia essa experiência. Esse 
é o ponto principal de onde parto.

O segundo ponto é que o conhecimento 
poderoso é o conhecimento especializado 
oriundo dos campos do conhecimento – ou 
das disciplinas, como as chamamos na escola. 
Ambos – os campos do conhecimento e as 
disciplinas – têm limites em torno deles, mas 
os limites não são estáticos, apenas proveem 
uma certa estabilidade. Não são, como afirmou 
Pierre Bourdieu em um de seus primeiros 
artigos, limites arbitrários. Não significa isso. 
Os limites não são arbitrários. Nós organizamos 
o conhecimento para separar química e física, 
por exemplo, ou história e geografia, porque 
descobrimos que podemos entender mais os 
fenômenos quando estabelecemos esses limites. 
Mas são limites sociais, não são fixos. Tínhamos 
uma fronteira clara entre biologia e química, 
mas novos conceitos surgiram e agora temos 
um novo campo de conhecimento chamado 
bioquímica. Sempre há esse tipo de mudança 
acontecendo, mudanças por meio das quais se 
rompem alguns limites e se criam outros.

Considero os limites, as fronteiras, 
extremamente importantes, principalmente para 
os professores. Se eu for professor de história ou 
física na escola, não quero estar completamente 
isolado, quero ser parte de uma comunidade 
mais ampla de especialistas em história ou em 
física, em conexão com as universidades e com 
os professores da disciplina em nível superior. 
Mas, se eu estiver ensinando uma disciplina 
chamada “Meio ambiente” ou “Abastecimento 
local de água”, não haverá como eu ser parte de 
uma comunidade de professores e pesquisadores. 
É muito importante que os professores sejam 
parte de uma comunidade mais ampla e são 
os limites entre as disciplinas que vão definir 
isso. Por isso, os limites são tão importantes 
para os professores. Mas acho que também são 
particularmente importantes para os alunos que 
vêm da classe trabalhadora ou dos segmentos 
mais vulneráveis da sociedade. Quando esses 
alunos chegam à escola e entram em contato 
com um conhecimento totalmente estranho, 
eles precisam desenvolver novas identidades na 
relação com o novo. As disciplinas lhes conferem 
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elementos para a construção de identidade, bem 
como segurança como aprendizes. Vão chegar a 
um ponto em que desejarão romper os limites, 
ultrapassar as fronteiras, mas, se não souberem 
identificar os limites, tampouco poderão rompê-
-los e, se conseguirem, não saberão avaliar se 
conseguiram ou não. Então, nunca saberão 
se estão aprendendo mais ou não. Portanto, 
os limites também desempenham um papel 
importante para os alunos.

O que eu diria, como alguém que 
lecionou ciências no ensino médio, é que os 
limites entre química e física, por exemplo, 
têm um papel importante para ajudar os 
alunos a focalizar certos tipos de problemas. 
Nesse sentido, eles captam uma mensagem 
sobre como estamos interpretando o mundo 
natural. Você deve lembrar do conceito da 
periodicidade dos elementos, por exemplo. É 
um conceito incrivelmente importante, porque 
permite entender do que é feito o mundo. Todo 
mínimo pedacinho do Universo, não importa 
a quantos milhões de anos-luz esteja de nós, 
todo pedacinho é feito dos mesmos elementos 
da tabela periódica. E esse é um pensamento 
notável. De repente, ao focalizar a tabela 
periódica, você vê uma unidade no Universo, 
capta uma mensagem sobre como entendemos 
o mundo natural.

Então o senhor acha que a escola não deve 
trabalhar de forma interdisciplinar ou 
transdisciplinar?

Não, não é isso que estou dizendo. O 
que digo é que devemos construir o currículo 
de forma a habilitar os alunos a se engajar 
com as disciplinas, de forma a que cheguem 
depois a conseguir constatar que os limites 
entre as disciplinas não são inteiramente fixos 
e que é possível avançar para além deles. 
Não vejo problema algum com o currículo 
interdisciplinar, desde que, antes, os alunos já 
tenham tido acesso às disciplinas que compõem 
o currículo interdisciplinar. Caso contrário, 
eles não saberão onde estão, ficarão confusos. 

Se você ler Bernstein, ele deixa muito clara a 
distinção entre o currículo do tipo coleção e o 
currículo do tipo integrado1. O problema com o 
currículo integrado, diz ele, é que você precisa 
ter algum princípio para integrar. Quais são 
as premissas subjacentes? Não sabemos isso 
necessariamente, o que significa que os alunos 
não compreendem o arranjo e acabam perdidos. 

O senhor poderia dar alguns exemplos do 
poder implícito da disciplina no currículo 
escolar?

 
Acho que a primeira coisa a dizer é que 

o currículo escolar é constituído a partir dos 
campos do conhecimento e das disciplinas. Os 
campos do conhecimento são a base sobre a 
qual desenvolvemos novos conhecimentos. As 
disciplinas são a base sobre a qual transmitimos 
conhecimento para as próximas gerações. 
Portanto, as disciplinas escolares são sempre 
contextualizadas a partir dos campos do 
conhecimento. 

Acho que já falei bastante do papel 
das disciplinas em termos de identidade 
dos professores, de identidade dos alunos 
e de evidências para os avaliadores sobre a 
progressão dos alunos. A força da disciplina é 
que você pode realmente ver como os alunos 
progridem de um conceito para outro. Se não 
houver a disciplina, você não tem como saber 
se o aluno aprendeu ou não. 

Obviamente, as disciplinas das ciências 
naturais são mais diretas, os conceitos são 
inequívocos, pois há definições precisas dos 
conceitos. Quando se trata de ciências sociais e das 
ciências humanas em geral, as coisas ficam mais 
complicadas, porque há debates inerentes a elas. 
O que você precisa tentar fazer é dar aos alunos 
uma ideia da natureza desses debates, em vez de 
passar todos os conceitos. Eu não recomendaria 
ter algumas disciplinas das ciências sociais no 

1- O currículo coleção, para Bernstein, é aquele que mantém fronteiras 
bem claras entre as disciplinas, que se mantêm distanciadas; no currículo 
integrado, as fronteiras entre as disciplinas são enfraquecidas, com 
tendência à aproximação entre elas. 
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currículo até pelo menos 17 ou 18 anos. Acho 
que se pode ter história, particularmente, porque 
há menos debates em história e porque você 
quer que os jovens desenvolvam algum tipo de 
consciência histórica, sobre como o presente 
tem um passado, alguma noção das evidências 
históricas, documentos etc. Você também quer 
que tenham algum tipo de ideia do que sejam as 
mudanças sociais, do papel dos diferentes atores 
nas mudanças sociais. E, claro, você também 
quer que saibam algo sobre a própria história 
nacional. Por exemplo, no caso do Brasil, é preciso 
que eles saibam que a escravidão foi uma parte 
integrante da história do país, que, por acaso, 
foi também parte integrante da nossa história – 
as grandes cidades de Bristol e Liverpool, por 
exemplo, foram inteiramente construídas com 
os lucros do tráfico negreiro. Esse é apenas um 
exemplo. Mas é desejável que um jovem saiba 
que seu país foi parte dessa história.

Não creio, com relação à literatura, que 
haja maneira de evitar alguma noção daquilo 
que às vezes é chamado de cânones, ou seja, 
alguma noção de cânone literário. Por exemplo, 
volte ao século XIX, em qualquer país, e verá 
que inúmeros romances foram escritos, mas 
só alguns poucos ainda são lidos. Ainda se lê 
Jane Austen (Orgulho e preconceito), em parte 
porque é exibido na tevê, e é uma grande 
história. Mas tinha muita gente escrevendo no 
mesmo período que Jane Austen e nunca se lê 
as obras dessas pessoas. Eu gostaria que todos 
os alunos tivessem acesso aos romances que 
sobreviveram ao teste do tempo. Diferentemente 
das ciências... O currículo de química no Brasil, 
por exemplo, deve ser muito parecido com o da 
Inglaterra. Mas, o de literatura, não! Porque a 
literatura tem uma história nacional. Portanto, 
acho que o currículo de literatura deve incluir 
alguma noção de cânones, apesar dos muitos 
debates ao redor desse conceito.

Como outro exemplo, mesmo não sendo 
um especialista em geografia, de jeito nenhum, 
tenho a impressão de que as crianças já são 
geógrafas, em algum sentido, pelo simples 
fato de que estão no planeta. Elas têm um bom 

sentido do espaço. Em um de meus artigos, eu 
dou o exemplo de um menino na cidade. O 
menino tem um entendimento muito bom da 
cidade, um entendimento de senso comum, 
do cotidiano. Mas é limitado a essa cidade 
específica onde ele vive e à sua visão dessa 
cidade. Chega um ponto em que ele precisa de 
um bom professor de geografia, que tem um 
conceito muito diferente de cidade. Eu acho 
que, ao redor dessa noção de espaço, é possível 
trabalhar vários conceitos. 

Tivemos um debate interessante sobre o 
currículo de geografia na Inglaterra, sobre se 
deveríamos ensinar alunos do início do ciclo 
secundário sobre o aquecimento global e a 
mudança climática e sobre o que causa esses 
fenômenos – porque há um grande debate 
a respeito. Um dos argumentos com que 
simpatizo é que existe um grande interesse em 
ensinar tópicos relevantes da atualidade, como 
aquecimento global e mudança climática, mas 
querem ensinar a crianças que ainda não sabem 
o que é o clima! É preciso ter um conceito 
razoavelmente claro do que seja o clima 
antes de poder aprender qualquer coisa sobre 
aquecimento global e mudança climática. O 
que pode acabar acontecendo é que, sem esses 
conceitos, o currículo se transforme em um 
bate-papo como o que se tem em casa; e não se 
precisa da escola para isso.

O Brasil é muito diverso, geográfica, social 
e culturalmente. Como conciliar toda essa 
diversidade com o acesso ao conhecimento 
poderoso que o senhor propõe?

Há duas coisas que eu poderia dizer sobre 
isso. Uma é que, não importa quão diversa seja 
sua sociedade, há um certo conhecimento que é 
importante que seja acessível a todos – a língua 
portuguesa, por exemplo. 

Eu tive muita dificuldade na África do Sul 
porque eles têm 12 línguas diferentes (e alguns 
países africanos têm muitas mais). Houve um 
grande debate: será que devemos ensinar todas 
essas línguas nas escolas? Não! O conhecimento 
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poderoso, na África do Sul, é o conhecimento 
da língua inglesa e você não pode escapar disso. 
Então, a primeira coisa que eu queria dizer é 
essa, não importa quão diversa seja a sociedade. 
A segunda coisa é que o currículo nacional deve 
consistir num conjunto de diretrizes sensíveis 
aos diferentes campos do conhecimento, mas 
suficientemente abertas para permitir que as 
escolas as interpretem nos diferentes contextos. 
As escolas vão ter mais margem para interpretar 
em certas disciplinas – digamos, geografia 
e história – e não terão tanta margem para a 
interpretação em física e química, por exemplo. 
Mas as diretrizes são necessárias.

Se vocês caminharem em direção à 
definição de um currículo nacional no Brasil, é 
importante deixar sob a responsabilidade integral 
das escolas um terço ou um quarto da semana 
letiva. Ou seja, não esperem que o currículo 
nacional seja aplicado a semana inteira, mas 
talvez quatro dias, não sei, é discutível. É aqui que 
entra a gestão do currículo. A equipe da escola 
precisa ter um conhecimento suficiente de teoria 
do currículo para poder interpretar na sua escola 
esse currículo comum, de forma que haja algum 
tipo de diálogo entre o nacional e o local. E isso é 
perfeitamente factível! É uma coisa sempre tratada 
como um problema, mas, mesmo que você tenha 
nascido e crescido numa comunidade no meio 
da Amazônia, você tem o direito democrático ao 
conhecimento poderoso. Essas crianças precisam 
ter algum conhecimento de coisas como a 
matemática, onde quer que estejam. Não existe 
uma versão “especial” da matemática para cada 
comunidade cultural, embora haja quem diga 
coisas desse tipo, como alguns antropólogos. 
Pessoalmente, acho isso uma bobagem. 

O senhor poderia dar algum exemplo concreto 
de adaptação desse conhecimento poderoso 
ao nível local em qualquer país, mesmo a 
Inglaterra, a Nova Zelândia ou a África do Sul?

A área com que tive mais contato foi 
com os alunos entre 15 e 16 anos de idade, 
que estão abandonando a escola, entediados. 

Ao longo dos anos, criamos vários currículos 
especiais para esse grupo, com nomes do 
tipo “Matemática para alunos em risco de 
evasão”, “Geografia ou Ciências para alunos 
em risco de evasão” e tivemos um currículo 
chamado “Matemática para a maioria”. Todos 
esses currículos partem do princípio de que há 
conhecimentos especiais para certos tipos de 
alunos. O que esse tipo de currículo afirma é: 
“o contexto em que você vive vem em primeiro 
lugar e o conhecimento vem em segundo lugar. 
Você vai sentir que é mais fácil, não terá de se 
esforçar tanto para progredir para além disso”. 
Eu penso que tudo isso nega aos alunos o acesso 
ao seu direito democrático ao conhecimento. 
Não digo que seja fácil ensinar. É muito mais 
fácil oferecer experiências felizes, organizar 
visitas e pequenas excursões. Mas ensinar esse 
conhecimento é uma responsabilidade dos 
professores e, nas universidades, devemos fazer 
todo o possível para apoiá-los.

Em um de seus artigos, o senhor propõe que 
se estabeleça claramente a distinção entre 
currículo e didática. Como isso pode nos 
ajudar na busca por qualificar o debate no 
campo do currículo?

Nas coisas que escrevi recentemente, 
afirmo que a distinção entre currículo e 
didática é importante por duas razões. Uma 
delas é que, se não houver a distinção, corre-se 
o risco de colocar no currículo muitas coisas 
relacionadas à experiência dos alunos, coisas 
que não deveriam estar lá. A experiência dos 
alunos é essencial para o professor, porque 
é por aí que ele deve começar, com aquilo 
que os alunos trazem para a sala de aula; 
esse é o principal recurso do professor. Mas 
o trabalho do professor é sempre levá-los 
desse ponto inicial para algum outro lugar. 
Então, essa distinção é fundamental porque, 
no currículo, você só tem coisas que não 
estão relacionadas à experiência pessoal 
dos alunos. Não há, por exemplo, nada 
relacionado à maneira como as pessoas usam 
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certas substâncias químicas localmente; só há 
as noções e conceitos da química. 

 Mas acho que a distinção entre 
currículo e didática é teórica, não prática. 
Porque, na prática, se você é um professor, 
universitário ou de ensino básico, as duas 
coisas caminham juntas. Você não fica o tempo 
todo fazendo a distinção, “isto é currículo, 
isto é didática”. Mas, se você está elaborando 
currículos – seja em nível individual, local ou 
nacional –, então a distinção é importante, 
porque o currículo define o que se ensina, que 
direção você vai tomar, enquanto a didática 
trata do como. É como eu disse no seminário de 
hoje: jamais colocaria os museus, por exemplo, 
no currículo, mas acho que eles têm um papel 
importante na didática, como um recurso para 
aprender história ou outra disciplina.

Como suas ideias poderiam ser aplicadas para 
guiar uma reforma curricular? 

Acho que o problema com essa pergunta 
é que ela está demasiado relacionada à 
especificidade de alguns países. Por exemplo, 
os países escandinavos têm conselhos locais 
responsáveis pelo currículo, que são bastante 
independentes do Ministério da Educação. E 
esse é um formato diferente, de origem histórica, 
que eles têm e nós não temos na Inglaterra, por 
exemplo. Portanto, acredito que o importante, 
ao se pensar em reforma curricular, é trabalhar 
com alguns princípios.

Em primeiro lugar, você precisa ter 
clareza sobre o conhecimento que você deseja 
que as crianças aprendam. Esse é o ponto de 
partida. Em segundo lugar, e isso foi dito há 
algum tempo por um teórico do currículo, 
não há desenvolvimento de currículo que 
não seja desenvolvimento e formação de 
professores.  O currículo não tem um significado 
completamente independente dos professores, 
que o tornam parte de seu trabalho. Então, 
em suma, qualquer reforma curricular deve 
ser uma colaboração entre um organismo 
curricular nacional e as várias associações 

profissionais de professores, principalmente 
aquelas relacionadas às disciplinas específicas. 
Também deverá envolver vários especialistas 
das universidades e assim por diante. Precisa 
ser assim. É o único jeito de realizar uma 
reforma curricular. 

Nós fizemos uma reforma curricular 
recentemente que ignorou completamente 
os professores. Houve uma enorme oposição 
e antagonismo. E essa reforma ignorou os 
professores porque o governo não gostava 
do que os professores estavam dizendo – eu 
mesmo não gostava de algumas coisas que eles 
estavam dizendo. De qualquer forma, esse é 
um jeito profundamente improdutivo de fazer 
uma reforma curricular. Porque, na verdade, 
gerou oposição. Em coisas como uma reforma 
curricular, é preciso ter todo mundo junto com 
você, de alguma forma. É preciso ter o elemento 
democrático. Parece-me que vocês terão um 
problema no Brasil, porque será muito difícil 
estabelecer esse nível de acordo. Mas penso 
que, se tivesse de fazer essa reforma num país 
tão grande como o Brasil, eu verificaria: o que 
está acontecendo em diferentes estados; e o 
que está acontecendo em diferentes campos do 
conhecimento. Assim, poderia identificar, de 
uma maneira ou de outra, algumas grandes áreas 
de consenso e usá-las como modelo para ter algo 
mais nacional. Acho que começaria pequeno em 
vez de tentar produzir um grande pacote.  

O senhor falou da reforma na Inglaterra, que 
o governo não ouvia o que os professores 
diziam. O que eles diziam? Qual era o principal 
conflito?

Eles diziam o seguinte: “Não venham 
impor suas ideias, nós somos os especialistas, 
nós é que sabemos sobre currículo, nós é que 
sabemos o que as crianças podem fazer, sabemos 
o que elas podem aprender e o que não podem... 
Em suma, o que vocês estão fazendo ignora toda 
a nossa experiência”. Simples. Mas não é simples, 
porque eles têm mesmo experiência. Mas também 
têm, acredito, alguns pontos de vista muito 
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equivocados. E tanto a experiência deles como 
seus pontos de vista equivocados têm de valer 
alguma coisa. Há muitas crianças de quem os 
professores simplesmente desistiram. Decidiram 
que essas crianças não conseguem aprender. E 
elas provavelmente conseguem! Isso tem a ver 
com as expectativas que eles têm em relação aos 
seus alunos. Claro que nem tudo é expectativa, 
mas ela é muito importante. Em meu país, e pode 
ser que o mesmo aconteça aqui, os professores 
estão acuados, eles se sentem ameaçados, 
vítimas de imposições, por causa das infindáveis 
mudanças que o governo faz ao longo do tempo, 
e acabam ficando numa oposição pétrea. Se 
você visitar os países escandinavos ou mesmo a 
França ou a Alemanha, os professores não estão 
em oposição, porque sempre foram vistos como 
parte da conversa. Nós temos que caminhar nessa 
direção, mas não estamos avançando muito.

Por onde começar uma reforma curricular?

Nos últimos dez ou 15 anos, a ideia de 
que estou mais convencido é esta: você tem 
de começar pelo conhecimento. Se você não 
começar pelo conhecimento, você não está 
começando pelo que é específico da escola, 
é o propósito dela e é o que a sociedade está 
esperando dela. Por um lado, os teóricos do 
currículo, particularmente alguns da esquerda 
começam pela ideia da reprodução. As escolas 
estão envolvidas na reprodução das relações 
de classe, é fato. Mas, se você começa por aí, 
você não sabe para onde ir em seguida! É isso 
que penso. No entanto, se você começa pelo 
conhecimento, você também começa a ver em 
que áreas o acesso ao conhecimento não ocorre. 

A outra coisa que penso tem um pouco a 
ver com o que o Antônio Flávio disse. E é claro 
que eu sei que o conhecimento não é a única 
coisa a considerar, há também a desigualdade 
social, a infraestrutura das escolas, os recursos 
destinados à educação. São questões muito 
importantes, mas são de um tipo diferente. São 
questões políticas: quais são as prioridades de 
gasto em um país? Aí você tem de se envolver 

com política, tirar do poder o partido que estiver 
no poder etc. 

No caso específico das escolas, não 
deveríamos sequer esperar que elas façam tudo. 
Na verdade, o que estou tentando argumentar 
é que já esperamos que as escolas façam coisas 
demais! Esperamos que sejam agências de 
assistência social, esperamos que ajudem as 
pessoas a encontrar emprego, esperamos que 
mudem os hábitos alimentares das crianças, que 
as impeçam de se contaminarem com Aids, que 
combatam a gravidez adolescente... Tenho uma 
amiga que passa a maior parte de seu tempo de 
pesquisa tentando pensar maneiras de evitar que 
meninas engravidem! Porque esse é mesmo um 
problema grave, tanto aqui quanto na Inglaterra, 
e ela faz um trabalho muito sério a respeito. 
Mas a verdade é que, quando você tem jovens 
entediados, sem nada para fazer em suas vidas, 
uma das coisas que eles fazem é isso mesmo. 
Eu tenho duas filhas que têm muitos outros 
interesses na vida – e nenhum deles é engravidar. 
Elas estiveram envolvidas com o aprendizado, e 
o aprendizado tem importância para elas. Não 
cabe à escola resolver os problemas sociais, de 
forma alguma. Mas, se a escola for bem-sucedida 
em seu papel específico, alguns desses problemas 
podem diminuir.

Quando eu era um jovem sociólogo 
radical, costumávamos assumir aquele slogan: 
“o pessoal é político”. E, então, tudo era político, 
tudo que você fazia era político. Mas cheguei à 
conclusão de que esse slogan não ajuda. É claro 
que ele não é totalmente falso: quando se pensa 
nas relações professor-aluno, são relações 
políticas. Então, você começa a construir uma 
espécie de situação de conflito entre o aluno 
destituído de poder e o professor poderoso, e 
você começa a estimular os alunos a resistirem, 
e os sindicatos também resistem... No fim, o 
slogan não ajuda a entender o contexto. Mas 
é terrivelmente atraente para teóricos radicais 
do currículo. São boas intenções, mas, na 
verdade, não ajudam nada. Essa foi uma das 
coisas que aprendi quando trabalhei na África 
do Sul, nos anos 1990. Os alunos tiveram um 
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papel importante na resistência ao apartheid e 
isso se expressava nas escolas pela recusa em 
aprender o  africâner, por exemplo. Mas, depois 

de 1995, o próprio Nelson Mandela dizia aos 
alunos: “Vocês já não são lutadores políticos. 
Vocês precisam aprender”.
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Instruções aos colaboradores

Educação e Pesquisa publica somente artigos inéditos na área de Educação e não aceita 
trabalhos encaminhados simultaneamente para livros ou outros periódicos do país ou do exterior. 
Os trabalhos deverão ser enviados por meio da página da revista no Sistema SciELO de Publicação 
(http://www.scielo.org/php/index.php).

O prazo para resposta (aceitação ou recusa) varia conforme a complexidade das avaliações 
e de eventuais modificações sugeridas e realizadas. As datas de recebimento e aprovação de cada 
colaboração serão informadas no texto publicado. Cabe à Comissão Editorial definir, a cada nú-
mero da revista, os critérios para reunir os artigos já aprovados.

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 espaça-
mento 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 
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constar suas respectivas legendas textuais. Os mapas devem conter escalas e legendas gráficas. 

• 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. Aqueles que estiverem fora dos critérios editoriais da revista 
serão devolvidos e os demais encaminhados para a análise de pareceristas, 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.



1131

Peer review process

The articles received for their eventual publication in Educação e Pesquisa will be 
previously read by the Editorial Board. The articles that do not meet the editorial requirements 
shall be returned, and the rest of them will be forwarded to three evaluators for their analysis. 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 previamente 
evaluados por el Comité Editorial. Los que no estén de acuerdo con los criterios editoriales de la 
revista se devolverá a sus autores y los demás enviados para análisis de tres evaluadores, como 
máximo uno de ellos será miembro de la Facultad de Educación de la Universidad de São Paulo, 
a la que la revista está subordinada. Los evaluadores consultados pertenecen a instituciones 
científicas diversas y tendrán, como mínimo, el título de doctor. Los nombres de los autores, de 
los evaluadores y de las instituciones a que pertenecen permanecen anónimos durante todo el 
proceso. La revista publica a cada año los nombres de sus evaluadores ad hoc. 

Los aspectos que orientan la evaluación de los originales enviados a los pares para el 
análisis son: contenido teórico y empírico, dominio de la literatura científica, actualidad del tema, 
contribución para el área de conocimiento específica, originalidad del abordaje, estructura del 
texto y calidad de redacción. Los evaluadores podrán recomendar la aceptación del texto en su 
íntegra, o su rechazo, o aun sugerir modificaciones para nueva evaluación. El Comité Editorial 
podrá someter las sugerencias de reformulación al autor y el artículo, ya reformulado, retornará 
a los mismos evaluadores para una evaluación final.

Autoría

Se entiende por autor todo el que haya participado efectivamente de la concepción del estu-
dio, del desarrollo de la parte experimental, del análisis e interpretación de datos y de la redacción 
final. Se recomienda no exceder el número total de cuatro autores. En el caso de que la cantidad 
de autores exceda ese número, se debe informar al editor responsable el grado de participación 
de cada uno. Si hay alguna duda sobre la compatibilidad entre el número de autores y los resul-
tados presentados, el Comité Editorial se reserva el derecho de cuestionar las participaciones y de 
rechazar la sumisión del artículo si lo juzga pertinente.

Al someter un artículo para publicación en Educação e Pesquisa el autor está de acuerdo 
con los siguientes términos:

1. El autor mantiene los derechos sobre el artículo, pero su publicación en la revista implica, 
automáticamente, la cesión total y exclusiva de los derechos de autor para la primera 
edición, sin pago.
2. Las ideas y opiniones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del 
autor y no reflejan necesariamente las opiniones de la revista. 
3. Después de la primera publicación, el autor tiene autorización para asumir contratos 
adicionales, independientes de la Revista, para la divulgación del trabajo por otros medios 
(ex.: publicar en repositorio institucional o como capítulo de libro), desde que hecha la cita 
completa de la misma autoría y de la publicación original.
4. El autor de un artículo ya publicado tiene permiso y es estimulado a distribuir su trabajo 
online, siempre con las debidas citas de la primera edición.
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Conflictos de interés y ética de investigación

En el caso de que la investigación desarrollada o la publicación del artículo puedan ge-
nerar dudas en cuanto a potenciales conflictos de interés, el autor debe declarar en nota final 
que no se han omitido cualesquiera relaciones con órganos de financiamiento ni tampoco con 
instituciones comerciales o políticas. De la misma manera, se debe mencionar la institución a la 
que  el autor esté vinculado, o que haya colaborado en la ejecución del estudio, evidenciando 
que no hay cualquier tipo de conflictos de interés con el resultado que se presenta. También es 
necesario informar que las entrevistas y experimentos que impliquen a seres humanos obedezcan 
a los procedimientos éticos establecidos para la investigación científica.

Los nombres y las direcciones informados en esta revista serán utilizados exclusivamente 
para los servicios dados por la publicación, no estarán disponibles a otros propósitos o a terceros.

Correspondencia:
Faculdade de Educação - USP
Educação e Pesquisa
Av. da Universidade, 308 - 2º andar - Biblioteca
05508-040 - São Paulo/SP
Tel/Fax: (11) 3091-3520
E-mail: revedu@usp.br
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 nº do cheque: _____________________ valor: R$ _________________.
Referente a:
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[  ] números avulsos: __________________________________________.

Números avulsos:                                     R$ 25,00 
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 R$ 90,00 / Pessoa Física; 
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 R$ 180,00 / Pessoa Física; 

Todo o acervo de Educação e Pesquisa está disponível online gratuitamente em:
 www.scielo.org ou http://www.educacaoepesquisa.fe.usp.br.




